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Για το Συνέδριο 

Το 6ο Συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς 
χώρους του Triaena Business Center , που βρίσκεται στη Λ. Μεσογείων 15, στην Α-
θήνα,  στις 11 και 12 Μαΐου 2019, Σαββατοκύριακο και ώρες, από 10.00 π.μ. ως 20.00  

Παρουσιάστηκαν 320 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε 
3 συνεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες είχαν κριθεί θετικά από την Επιστημονική Επι-
τροπή και την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (μέλη Δ.Ε.Π, Διδάκτορες και κάτοχοι 
Μεταπτυχιακών τίτλων). 

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

εναλλακτικών προσεγγίσεων.  
• Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών του, 
σε μορφή link (δικτυακός τόπος: http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html ) 

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

http://neospaidagogos.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
_____________________________________________________________________ 
 
Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με 
γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική: Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη (Δι-
δάκτορας Ψυχολογίας Α.Π.Θ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βεντίκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

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

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

Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας στο Τμήμα Τεχνών,  Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πα-
νεπιστημίου 

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

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

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

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

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

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

Κατσαδώρος Γεώργιος, Λέκτορας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

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

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

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

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

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

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου 

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής)  
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Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έ-
ρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πα-
νεπιστήμιο Augsburg 

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

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

Νικολάου Ελένη, Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

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

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

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

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

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

Παπαβλασόπουλος Σώζων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου  

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

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

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

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

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης Τμήμα Φυσικής 

Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Γε-
ωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων 

Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υ-
πολογιστική Γλωσσολογία 

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

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

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ονοματεπώνυμο Κλάδος 

Αγγελάκη Αικατερίνη Π.Ε.71 
Αγγελιδάκη Μαρία Π.Ε.02 
Αγγελίδου Ειρήνη Π.Ε.71  
Αγγελίδου Χρυσή Π.Ε.04.02 
Αγγελόπουλος Ηρακλής Π.Ε.70 
Αγγελόπουλος Πέτρος Π.Ε.70 
Αγναντή Βασιλική Π.Ε.71 
Αδάμη Κωνσταντίνα Π.Ε.06 
Αδαμοπούλου Ευγενία Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Αδάμος Δημήτριος  Π.Ε.86 
Αθανασίου Παναγιώτης  Π.Ε.02 
Ακριτίδου Δήμητρα Π.Ε.70, Π.Ε.13 
Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Π.Ε.70 
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα  Π.Ε.02 
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα  Π.Ε.02 
Αλεξιάδη Αικατερίνη Π.Ε.02 
Αλεξόπουλος Χρήστος Π.Ε.70 
Αλεξοπούλου Ευαγγελία Π.Ε.86 
Αλεξοπούλου Πελαγία Π.Ε.70 
Αλεξούδα Γεωργία Π.Ε.86 
Αλέφαντος Νικόλαος Π.Ε.02 
Αλημπέρτη Μαρία Π.Ε.03 
Αλμπανάκη Ξανθή Π.Ε.01 
Αλχασίδης Νικόλαος Π.Ε.70 
Αμανατίδης Νικόλαος Π.Ε.70 
Αμπατζόγλου Αναστασία Π.Ε.60  
Αμπουλού Ειρήνη Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Αναργυρίδου Δέσποινα Π.Ε.86 
Αναργύρου Αικατερίνη Π.Ε.70 
Αναστασίου Αδάμος Π.Ε.06 
Αναστασόπουλος Ιωάννης Π.Ε.01 
Αναστασόπουλος Νικόλαος Π.Ε.18.03 
Αναστασόπουλος Νικόλαος Π.Ε.80 (Π.Ε.09)  
Αναστασοπούλου Ελευθερία  Π.Ε.02 
Αναστασοπούλου Χαρίκλεια Π.Ε.21 
Ανδρεαδέλλη Ελένη Π.Ε.79.01 
Ανδρεάδου Αναστασία Π.Ε.70.50 
Ανδρεάδου Ανατολή  Π.Ε.13 
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Α.Π.Θ. 
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Ανδρούτσου Δέσποινα Π.Ε.06 
Αντύπας Γεράσιμος Π.Ε.12.08 
Αντωνιάδου Ευθυμία Π.Ε.70 
Αντωνίου Ειρήνη Π.Ε.04, Π.Ε.10 
Αντωνίου Ουρανία Π.Ε.34 
Αντωνίου Φλωρεντία  Π.Ε.02 
Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα Διευθύντρια Ερευνών - ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" 
Αντώνογλου Λεμονιά Π.Ε.04 
Αντωνοπούλου Σοφία Π.Ε.05 
Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή Π.Ε.02 
Αποστολάκης Εμμανουήλ Π.Ε.70 
Αποστολοπούλου Αικατερίνη Π.Ε.70 
Αποστόλου Μαριάννα   Π.Ε.05 
Αραθύμου Αικατερίνη Π.Ε.02 
Αραμπατζής Γεώργιος Π.Ε.86 
Αραπίτσα Ευδοκία Π.Ε.60 
Αρβανίτης Νικόλαος Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Αρβανιτίδου Βασιλεία Π.Ε.11 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας Καθηγητής Α.Ε.Ι. 
Αργυροπούλου Μαρία Π.Ε.10 
Αργυρού Ελευθερία Π.Ε.04 
Αρτέμη Ειρήνη Π.Ε.01, Π.Ε.02 
Ασημακόπουλος Γεώργιος Π.Ε.02 
Ασπρογέρακα Σοφία Π.Ε.10 
Αυγερινός Ανδρέας ΔΕΠ 
Βαβουγυιός Διονύσης  Καθηγητής Π.Τ.Ε.Α.-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυ-
σική και η Διδακτική της)  
Βαγγελάτος Αριστείδης Π.Ε.86 
Βάθη Σοφία Π.Ε.86 
Βαϊοπούλου Γιούλη  Π.Ε.70 
Βαΐτση Μαρία Π.Ε.11 
Βαλσαμάκη Χριστίνα Π.Ε.60 
Βασιλάκη Ασπασία Π.Ε.60 
Βασιλειάδης Παύλος Π.Ε.86, Π.Ε.01 
Βασιλείου Βασίλειος Π.Ε.02 
Βασιλούδης Ιωάννης Π.Ε.70 
Βάσιου Αικατερίνη Π.Ε.02 
Βελισσάρη Ειρήνη Π.Ε.02 
Βερέμης Γεώργιος Π.Ε.70 
Βέτσιος Ελευθέριος Π.Ε.02 
Βιδάκης Χρήστος Π.Ε.70 
Βίντου Αουρέλα Π.Ε.02 
Βιτσικάνου Φωτεινή Π.Ε.11 
Βλαχάβα Ευανθία Π.Ε.02 
Βλάχος Γεώργιος Π.Ε.70 
Βλάχος Ζώης Π.Ε.03 
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Βλάχου Ρόζα Π.Ε.70 
Βοζαΐτης Γεώργιος Π.Ε.02 
Βοϊβόντα Θεοδώρα Π.Ε.02 
Βορύλλα Βαρβάρα Π.Ε.06  
Βότση Ελένη Π.Ε.02 
Βουζαξάκης Γεώργιος Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Βουρλέτσης Ιωάννης Π.Ε.70 
Βρατσάλη Νεφέλη Π.Ε.04 & Π.Ε.70 
Βρετουδάκη Ελένη Π.Ε.60 
Βύρλα Γεωργία Π.Ε.60 
Βώβου Ευαγγελία Π.Ε.07 
Γαβανά Δήμητρα Π.Ε.70 
Γαβριηλίδου Μόνικα Π.Ε.05 
Γάκης Παναγιώτης Π.Ε.02 
Γαλανάκης Γιάννης Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Γαλάνη Ελένη Π.Ε.03 
Γαλανός Ανδρέας Π.Ε.02 
Γαλίτης Παντελής Π.Ε.70 
Γατσογιάννη Αντωνία Π.Ε.60 
Γελαδάρη Αθηνά Π.Ε.70 
Γερακίνη Αλεξάνδρα Π.Ε.02 
Γεραρής Ηλίας Π.Ε.70 
Γεωργαλής Ευάγγελος Π.Ε.04 
Γεωργαντά Βίκυ Π.Ε.70 
Γεωργαντά Βίκυ  Π.Ε.70 
Γεωργαντάκη Σταυρούλα Π.Ε.86 
Γεωργιακάκης Πέτρος  Π.Ε.04 
Γεωργίου Ιωάννης Π.Ε.86 
Γεωργίου Μάρθα Π.Ε.04.04 
Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Γεωργοτά Σωτηρία  Π.Ε.60 
Γιαγκούλης Νικόλαος Π.Ε.86 
Γιαγτζόγλου Στέφανος Π.Ε.04 
Γιακουμάκης Γεώργιος Π.Ε.86, Π.Ε.70 
Γιαννάκη Μυρτώ Π.Ε.70 
Γιαννέλος Αχιλλέας  Π.Ε.70 
Γιαννικόπουλος Ιωάννης Π.Ε.70 
Γιωτόπουλος Γεώργιος Π.Ε.84 (Ηλεκτρονικών) 
Γιωτοπούλου Αντιγόνη Π.Ε.02, 02.50 &  Τ.Ε.16, 16.00.50 
Γιωτοπούλου Θεοχαρούλα Π.Ε.02, 02.50 &  Τ.Ε.16, 16.00.50 
Γκαβρέση Λαμπρινή Π.Ε.86, Π.Ε.60  
Γκανέτσου Χαρά Π.Ε.11 
Γκαντιά Ελένη Π.Ε.60, Π.Ε.02.50  
Γκαρνάρα Ροδούλα-Σταυρούλα Π.Ε.70 
Γκάτσα Τατιανή Ψυχοπαιδαγωγός 
Γκένιου Θεοδώρα Π.Ε.06 
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Γκιαούρης Χρήστος Π.Ε.86 
Γκινούδη Αθηνά Π.Ε.04.01 
Γκιόκα Αναστασία Π.Ε.70  
Γκλέζου Νεφέλη  Π.Ε.70 
Γκοδοσίδου Ειρήνη - Χρυσοβαλάντη Π.Ε.70.50 
Γκοδοσίδου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Π.Ε.70.50 
Γκοδοσίδου Νικολέτα Π.Ε.60.50 
Γκολώνης Χρύσανθος Π.Ε.17.02 
Γκουντούμα Μαρία Π.Ε.06 
Γόγαλης Κώστας Π.Ε.02 
Γόγολα Αγγελική Π.Ε.11 
Γογονάκη Μαρία Π.Ε.02 
Γουγουγιάννη Ειρήνη Π.Ε.60 
Γούπος Θεόδωρος Π.Ε.70 
Γουσόπουλος Δημήτριος Π.Ε.04 
Γράψας Ιωάννης Π.Ε.04 
Γρηγορίου Βασίλειος  Π.Ε.04 
Γριζιώτη Μαριάνθη Π.Ε.86 
Γρομητσάρη Θεοδώρα Π.Ε.70 
Γρόσδος Σταύρος  Π.Ε.70 
Γώτη Ευθυμία Π.Ε.60 
Δάβουλου Μαρία Π.Ε.60 
Δαβράζος Γρηγόριος  Π.Ε.86 
Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία Π.Ε.05 
Δαμιανίδου Λουκία Π.Ε.07 
Δαρδανού Μαρία Π.Ε.60 
Δάρρα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Δασαργύρη Χρυσή Π.Ε.06 
Δέγγλερη Σοφία Π.Ε.86 
Δεϊμέζη Κυριακή Π.Ε.79.01 
Δεϊμέζης Μωυσής Π.Ε.86 
Δελέγκος Νικόλαος Π.Ε.70 
Δεληγιάννη Παναγιώτα Π.Ε.02 
Δελημπέης Γεώργιος Π.Ε.86 
Δελής Φίλιππος  Π.Ε.02 
Δελιόπουλος Γιώργος Π.Ε.02 
Δεμερτζή Σταυρούλα Π.Ε.70 
Δερμεντζή Αθηνά Π.Ε.06 
Δερτούζου Φωτεινή Π.Ε.70 
Δεστές Γεώργιος Π.Ε.70 
Δημακοπούλου Αλεξάνδρα Π.Ε.02 
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος Π.Ε.70 
Δημητρέλλος Βασίλειος Π.Ε.04.02 
Δημητριάδου Ιωάννα Π.Ε.71 
Δημοσθενίδης Δημήτριος Π.Ε.70 
Διαμάντη Αρίστη Π.Ε.05 
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Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα Π.Ε.05 
Δινάκη Βασιλική  Π.Ε.10 
Διπλάρη Χριστίνα Π.Ε.05 
Δομουχτσής Κωνσταντίνος Π.Ε.86, Π.Ε.01, Π.Ε.04 
Δουζίνα Μαρίλη Π.Ε.02 
Δουκάκης Σπυρίδων Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Δουλιάκα Γεωργία Π.Ε.86 
Δραγογιάννης Κωνσταντίνος Π.Ε.17.04 
Δρακοπούλου Μαρία Π.Ε.06 
Δρακωνάκη Μαρία Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Ελευθεριάδου Σοφία  Π.Ε.70 
Ελευθερίου Πρόδρομος Π.Ε.03 
Ελμάς Ανέστης Π.Ε.86 
Εμμανουηλίδου Σοφία  Π.Ε.06 
Εξάρχου Εύη Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ευαγγελίδου Φωτεινή Π.Ε.70 
Ευαγγέλου Φίλιππος Π.Ε.70 
Ευθυμιάδης Γεώργιος Π.Ε.03 
Ευσταθιάδου Αννα Π.Ε.02 
Ευσταθίου Αθανασία Π.Ε.06 
Ευσταθίου Ιωάννα Π.Ε.02 
Ευσταθίου Ιωάννα Π.Ε.02 
Εφραιμίδης Παύλος Π.Ε.70, Π.Ε.01 
Ζαμπάκη Θεοδώρα Π.Ε.02 
Ζαννέτου Νέλια Π.Ε.13 
Ζαφειρόπουλος Χρήστος Π.Ε.03 
Ζαφειροπούλου Αθανασία Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Ζαχαράκη Ελένη Π.Ε.05 
Ζαχαρής Κωνσταντίνος Π.Ε.86 
Ζάχος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής – Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. 
Ζέππος Δημήτριος  Π.Ε.07 
Ζερβού Κυριακή Π.Ε.70 
Ζήκος Νικόλαος Π.Ε.04 
Ζηκούλη Κωνσταντίνα Π.Ε.86, Π.Ε.70 
Ζουγανέλη Άννα Π.Ε.70 
Ζούνη Ευαγγελία Π.Ε.70 
Ζουρνά Άννα Π.Ε.03 
Ζυγούρης Επ. Φώτιος  Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος Π.Ε.12.04 
Ζωγράφου Ελένη  Π.Ε.06 
Ηλίας Ιωάννης Π.Ε.11 
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Π.Ε.02 
Θανάσουλα Ιωάννα Π.Ε.06 
Θανασούλια Γεωργία Π.Ε.03 
Θεμελή Αναστασία Π.Ε.70 

12/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Θεμελής Γιάννης Π.Ε.06 
Θεοδότου Ευγενία Π.Ε.60 
Θεοδωρακάκος Μηνάς Π.Ε.86 
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα  Π.Ε.86 
Θεοδωρίδου Ελένη Π.Ε.07 
Θεοδωρίδου Μαρία  Π.Ε.70 
Θεοδωροπούλου Ρεβέκα  Π.Ε.03 
Θεοδώρου Παναγιώτης  Π.Ε.03 
Θεοδώρου Παρασκευή  Π.Ε.86 
Θεοφανέλλης Τιμολέων  Π.Ε.86 
Θεοχάρης Θωμάς Π.Ε.70 
Θεοχαροπούλου Γεωργία Π.Ε.02 
Θώδης Γεώργιος Π.Ε.02 
Θωμαΐδη Βασιλική Π.Ε.04 
Ιορδανίδου Μάρθα Π.Ε.02 
Ιορδανίδου Σημέλα Π.Ε.88.01 
Ιορδανίδου Φωτεινή Π.Ε.70 
Ιωανίδου Κυριακή Π.Ε.05 
Ιωαννίδης Παναγιώτης Π.Ε.02 
Ιωαννίδου Γεωργία Π.Ε.70 
Ιωσηφίδου Ειρήνη Π.Ε.02 
Καβαλιέρος Δημήτριος Π.Ε.17 
Καβαλλάρη Ισμήνη Π.Ε.06 
Καβαρατζή Θεοδώρα Π.Ε.05 
Καζάκου Γεωργία Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Καζάκου Μαρίνα Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Καζέπη Κωνσταντίνα Π.Ε.70 
Καλαϊτζινός Τριαντάφυλλος Π.Ε.12.05 
Καλαμπαλίκη Θάλεια Π.Ε.60, Π.Ε.05 
Καλαμπούκας Ηλίας Π.Ε.70 
Καλαούζη Κωνσταντίνα Π.Ε.02 
Καλημέρης Ιωάννης Π.Ε.86 
Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος Π.Ε.10 
Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Καλογερά Ευτυχία Π.Ε.70 
Καλογεράς Δημήτριος Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Καλογεροπούλου Αριστέα Π.Ε.18.12  
Καλογιαννάκης Μιχαήλ Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
Καλομοίρης Ηλίας Π.Ε.86 
Καλτσά Αικατερίνη Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Καλύβας Αντώνιος Π.Ε.86 
Καλύβας Γεώργιος Π.Ε.70 
Κάλφα Μαρία Π.Ε.10 
Καλφαγιάννη Αγνή Π.Ε.02 
Καμέας Νικόλαος  Π.Ε.11 
Καμπούρμαλη Ιωάννα Π.Ε.70 
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Καμπύλης Νικόλαος Π.Ε.11 
Κάμτσιος Σπυρίδων Π.Ε.11 
Κανέλλας Γεώργιος Π.Ε.02 
Κανέλλη Μαρία-Άννα Π.Ε.60 
Καντάς Κωνσταντίνος Π.Ε.70 
Κάντζου Νίκη Π.Ε.60 
Καπανιάρης Αλέξανδρος Π.Ε.86 
Καπουτσή Φωτεινή Π.Ε.01 
Καπράνος Σταύρος Π.Ε.02 
Καπροΐτη Παναγιώτα   Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Καραβασίλη Μαρία Π.Ε.60 
Καραβασίλης Ιωάννης Π.Ε.70, Σχολικός Σύμβουλος 
Καραβλίδης Αλέξανδρος Π.Ε.14 
Καραγιάννη Δομνίκη Π.Ε.23 
Καραγιάννη Ευαγγελία Π.Ε.06 
Καραγιάννη Μαρία Π.Ε.79.01 
Καραγιάννη Μαρία  Π.Ε.02 
Καραγιάννη Μαριάννα Π.Ε.60 
Καραγιώργου Ελευθερία Π.Ε.86 
Καραθανάση Ζαχαρένια  Π.Ε.60 Ειδ. Αγωγής 
Καραϊσαρλή Μαρία Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.60 
Καρακατσάνη Ευμορφία Π.Ε.02 
Καραμανέ Ευφημία  Π.Ε.02 
Καραμανίδης Χαράλαμπος Π.Ε.79.01 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος Π.Ε.70 
Καραμπατζάκη Χρυσούλα  Π.Ε.02 
Καράμπελα Μαρία  Π.Ε.70 
Καράμπελα Ρεβέκκα- Αθηνά Π.Ε.70 
Καρανικόλα Ζωή Π.Ε.70 
Καραστογιάννης Παύλος Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Καρατζάς Ανδρέας  Π.Ε.70 
Καρατράντου Ανθή Π.Ε.86 
Καραφωτιά Μαίρη Π.Ε.70 
Καργιώτη Μαρία  Π.Ε.70 ΕΑΕ 
Καρέλα Γεωργία Π.Ε.70 
Καρολίδου Σωτηρία Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Καρυάκατζη Χρυσαυγή Π.Ε.60 
Κασάρη Γεωργία Π.Ε.70 
Κασβίκη Σοφία Π.Ε.02 
Κασιώρα Βασιλική Π.Ε.86 
Καστανά Αναστασία Π.Ε.02.50 
Καστανιάς Θεόδωρος Π.Ε.11 
Καστραντά Δήμητρα-Θεοδοσία Π.Ε.86 
Καταρτζής Ιωάννης Π.Ε.04.05 
Κατσανδρή Αικατερίνη Π.Ε.02 
Κατσάνος Θεοφάνης Π.Ε.06 
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Κατσαρού Κρυστάλλω Π.Ε.06 
Κατσικαδέλης Μιχαήλ Π.Ε.11 
Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά Π.Ε.05 
Κατσιούλα Παναγιώτα  Π.Ε.18 (Τεχνολόγος Γεωπονίας) 
Κατσούγκρη Παρασκευή Π.Ε.02 
Κατσούρης Γιώργος Π.Ε.70 
Καφετζή Ευγενία Π.Ε.70 
Κέκια Μέλλω (Αιμιλία)  Π.Ε.70 
Κεραμιδά Κωνσταντία Π.Ε.86 
Κιούπη Βασιλική Π.Ε.04.04 
Κιουρτσόγλου Παρασκευή Π.Ε.70, Π.Ε.86 
Κίργινας Σωτήριος Π.Ε.70 
Κλαδάκη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κλειδαρά Μαρία Π.Ε.60 
Κλειδαρά Χριστίνα Π.Ε.34 
Κλεισαρχάκης Μιχαήλ Π.Ε.03 
Κλωνάρη Αικατερίνη Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, Παν. Αιγαίου 
Κογκούλη Πελαγία  Π.Ε.02 
Κοζάς Κωνσταντίνος Π.Ε.11 
Κοκκινέλη Κυριακή Π.Ε.70, Π.Ε.60 
Κοκκονός Αντώνιος Π.Ε.70 
Κολεμένος Σωτήριος Π.Ε.70 
Κολιοφούτης Αθανάσιος Π.Ε.01 
Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα Π.Ε.70 
Κολοβελώνη Γεωργία  Π.Ε.02 
Κολοζώφ Χρήστος  Π.Ε.17.03 
Κολτσάκης Ευάγγελος Π.Ε.04 
Κολχούρης Βασίλειος Π.Ε.04.01 
Κομνηνού Φωτεινή Π.Ε.06 
Κόνσολα Χριστίνα Π.Ε.70 
Κονταλή Αθηνά Π.Ε.01 
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος Π.Ε.03 
Κοντογούρη Ευανθία Π.Ε.03 
Κοντόση Κωνσταντίνα Π.Ε.86 
Κόντου Βασιλική Π.Ε.14.05 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
Κοπάδη Θάλεια Π.Ε.86 
Κοράκης Κωνσταντίνος Π.Ε.12 
Κορακίδη Γεωργία Π.Ε.11 
Κορκοβέλου Αγγελική  Π.Ε.70 
Κορολή Μαρία Π.Ε.02 
Κοροσίδου Ελένη Π.Ε.06, Π.Ε.70 
Κορρές Κωνσταντίνος  Π.Ε.03 
Κοσμάς Ηλίας Π.Ε.11 
Κοσμίδης Ιορδάνης Π.Ε.17, Π.Ε.86 
Κοσμίδου Ευαγγελία Π.Ε.60 
Κοτρίδης Ανδρέας Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
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Κότσαρη Κωνσταντίνα  Π.Ε.70 
Κουγιουμτζής Γεώργιος Π.Ε.02 
Κούζας Δημήτριος Π.Ε.04.05, Π.Ε.86 
Κουζιώκας Γεώργιος Π.Ε.04 
Κούκης Νικόλαος Π.Ε.02 
Κουκλατζίδου Μαρία Π.Ε.70 
Κουκούλης Κωνσταντίνος Π.Ε.86 
Κουκουρίκη Ευαγγελία Π.Ε.60 
Κουλιούμπας Βασίλειος Π.Ε.70 
Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα  Π.Ε.32 
Κουμπενάκη Στυλιανή Π.Ε.02 
Κουράκη Χρύσα Π.Ε.70 
Κουρεντζής Κυριάκος Π.Ε.17.06 
Κουρέτας Ιωάννης  Π.Ε.86 
Κουσκουμπέκου Δήμητρα Π.Ε.06 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα Π.Ε.70 
Κουσλόγλου Εμμανουήλ Π.Ε.04 
Κουτούβελα Χριστίνα Π.Ε.02 
Κουτρούκης Θεόδωρος  Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Κουτρούλης Πέτρος Π.Ε.86 
Κουτρουμπούση Μαρία Π.Ε.70 
Κουτσουρίδης Ιωάννης Π.Ε.70 
Κοψιδάς Οδυσσέας Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.17.05 
Κοψολαίμη Ελένη Π.Ε.70 
Κρανάς Αθανάσιος Π.Ε.86, Π.Ε.18.02 
Κρασούλης Ηλίας Π.Ε.04.01, Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Κρεβάικα Τάνια (Σουλτάνα) Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Κρόκος Σπυρίδων Π.Ε.03 
Κυριακίδης Γεώργιος Π.Ε.11 
Κυριακίδης Θωμάς Π.Ε.86 
Κυριακόπουλος Χρήστος  Π.Ε.86 
Κυριάκου Αγγελική Π.Ε.01 
Κυριακού Θεώνη Π.Ε.61 
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος Π.Ε.01 
Κυριατζάκου Κωνσταντίνα Π.Ε.70 
Κυρκενίδης Ιωάννης Π.Ε.14.05 & Π.Ε.18.12 
Κυρμανίδου Έλλη Π.Ε.06 
Κωλέττη Ελένη Π.Ε.70 
Κωνσταντή Αγορίτσα Π.Ε.12.08 (Χημικοί Μηχανικοί) 
Κωνσταντινίδου Σοφία Π.Ε.71 
Κωνσταντίνου ΕιρήνηΠ.Ε.60  
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος Π.Ε.02 
Κωσταρίδης Παναγιώτης Π.Ε.04 
Κώστας Απόστολος Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. 
Κωστοπούλου Καλλιόπη Π.Ε.03 
Κωστούδα Σμαράγδω Π.Ε.70 
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Κωτούλας Βασίλειος Π.Ε.70 
Κωτσαλίδου Δόξα  Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικής 
Κωτσίδης Κωνσταντίνος Π.Ε.70 
Λαγουδάκος Μιχαήλ Π.Ε.12 
Λάγουρη Μαρίνα Π.Ε.70, Π.Ε.04 
Λαδά Μαρία Π.Ε.02 
Λαδά Μαρία  Π.Ε.02 
Λαζαρίδου Καλλιόπη Π.Ε.02 
Λάζος Παναγιώτης  Π.Ε.04.01 
Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ Π.Ε.02, Π.Ε.07 
Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) Π.Ε.07 
Λάκκα Ανδριάνα Π.Ε.02 
Λαλάς Χρήστος Π.Ε.86 
Λαμπάκη Ολυμπία Π.Ε.11 
Λαμπίρης Απόστολος Π.Ε.70 
Λαμπρίδου Ειρήνη Π.Ε.70 & Π.Ε. 71 
Λάππα Χριστίνα  Π.Ε.02.50 
Λασκαρίδου Αντιγόνη Π.Ε.02 
Λαφαζάνογλου Αλέξανδρος Π.Ε.17.02 
Λενακάκης Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Λεονταρίδου Ντόρα Π.Ε.05 
Λεωνίδου Παγώνα Π.Ε.71 
Λιάπη Βασιλική  Π.Ε.70 
Λιγούτσικου Έφη  Π.Ε.02 
Λίλιου Ευαγγελία Π.Ε.06, Π.Ε.91 
Λιοδάκη Νίκη Π.Ε.60 
Λόζγκα Ευαγγελία Π.Ε.70 
Λοΐζου Ναταλία  Π.Ε.06 
Λουάρη Μαρίνα  Π.Ε.70 
Λουμπαρδιά Αγγελική Π.Ε.03 
Λυγάτσικας Ζήνων Π.Ε.03 
Λυγουριώτη Μαρία Ελπινίκη Π.Ε.11 
Λυτζερίνου Ευαγγελία Π.Ε.02 
Μαγουλάς Αντώνιος  Π.Ε.03 
Μαγουλιώτη Θεοδώρα Π.Ε.86 
Μαθιουδάκη Μαρία  Π.Ε.70 
Μαΐδου Ανθούλα Π.Ε.12.02 
Μακρή Δήμητρα Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Μακρή Κυριακούλα Π.Ε.04.05. 
Μακρή Μάρθα Π.Ε.70 
Μακρής Γεώργιος Π.Ε.26 
Μακρής Γεώργιος Π.Ε.86 
Μακρυσοπούλου Σταματική Π.Ε.70 
Μαλαγκονιάρη Μαρία  Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
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Μαλέτσκος Αθανάσιος Π.Ε.70 
Μάλλιαρης Χρήστος Π.Ε.03 
Μανάβη Χαρίκλεια Π.Ε.02 
Μανάφη Ιωάννα Π.Ε.70 
Μάνη Αναστασία Π.Ε.06 
Μάνθου Αργυρώ Π.Ε.70 
Μαντζανάρης Κωνσταντίνος Π.Ε.01 
Μανωλάκος Προκόπης Π.Ε.70 
Μανώλη Βάια Π.Ε.70 
Μανώλη Βασιλική Π.Ε.02  
Μανωλοπούλου Χρυσή Π.Ε.01 
Μαραβελάκη Σωφρονία Π.Ε.06, Π.Ε.40 
Μαραγκού Αικατερίνη Π.Ε.02 
Μαρίνου Χριστίνα Χαρά Π.Ε.60 
Μαρκαντώνη Στέλα Π.Ε.70 
Μαρκαντώνης Χρίστος Π.Ε.70 
Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια Π.Ε.02 
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος  Π.Ε.86 
Μαστορή Μερόπη Π.Ε.60 
Μαστρογιάννης Αλέξιος Π.Ε.70, Π.Ε.03 
Ματιάκη Βασιλική Π.Ε.01 
Μαυράκη Μελπομένη Π.Ε.70 
Μαυρομματίδου Σταυρούλα Π.Ε.02 
Μαυροπούλου Εμμανουέλα Π.Ε.70 
Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος Π.Ε.86 
Μεϊντάση Αθανασία Π.Ε.70 
Μελάς Φίλιππος  Π.Ε.86 
Μελισίδης Κωνσταντίνος Π.Ε.86 
Μελισόβα Ζαφειρούλα Π.Ε.61 
Μεταλληνού Αγγέλα Π.Ε.07 
Μήλιος Νεκτάριος Π.Ε.04 
Μητροπούλου Ελένη Π.Ε.02.50 
Μιχαηλίδης Τάσος  Π.Ε.02 
Μιχαηλίδου Χριστίνα Π.Ε.03 
Μιχάλη Μαρία  Π.Ε.02 
Μιχάλογλου Θέκλα  Π.Ε.70 
Μολοχά Σουλτάνα Π.Ε.70 
Μοσκοφίδης Αλέξανδρος Π.Ε.86 
Μοσχονησιώτης  Στυλιανός Π.Ε.17.02 
Μοσχούς Νικόλαος Π.Ε.86 
Μουλά Ευαγγελία Π.Ε.02 
Μουρατίδου Βασιλική Π.Ε.82  
Μουρατίδου Ευθυμία Π.Ε.02 
Μουράτογλου Νικόλαος Π.Ε.02 
Μουσιάδου Ειρήνη Π.Ε.60 
Μουσουλίδης Νικόλας Π.Ε.03 
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Μουταφίδου Άννα Π.Ε.60 
Μουχτάρη Ευθαλία Π.Ε.70 
Μπαγανά Ελπίδα Π.Ε.23 
Μπαζακογιάννη Στυλιανή Π.Ε.79.01 
Μπακόπουλος Νικόλαος Π.Ε.86 
Μπαλατσού Αλεξία Π.Ε.02.50 
Μπαλατσού Μαρία Π.Ε.70 
Μπαλίτα Θεοφανούλα Π.Ε.06, Π.Ε.05 
Μπαλταδούρος Σεραφείμ Π.Ε.03 
Μπαλωμένου Αθανασία Π.Ε.03 
Μπαμπασίδης Γεώργιος Π.Ε.04 
Μπάμπουρα Άννα Π.Ε.60  
Μπαντούνας Άγγελος Π.Ε.70 
Μπαρής Θεόδωρος Π.Ε.70 
Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος Π.Ε.10 
Μπαρμπόπουλος Γεώργιος Π.Ε.86 
Μπαρούτα Μαρία Π.Ε.70 
Μπάρτζου Στυλιανή  Π.Ε.02  
Μπατζέλη Άννα  Π.Ε.02 
Μπατσίλα Μαριάνθη Π.Ε.06 
Μπεαζίδου Ελευθερία Π.Ε.60, Σχολική Σύμβουλος Π.Α./Διδασκουσα στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών 
Μπεγέτη Αναστασία Π.Ε.86 
Μπεϊνά Ειρήνη Π.Ε.79.01 
Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα Π.Ε.15 
Μπελογιάννη Βασιλική Π.Ε.02.50 
Μπελτσιώνα Κωνσταντίνα Π.Ε.60 
Μπεμπένη Μαρία Π.Ε.03 
Μπενάκη Σωτηρία Π.Ε.02 
Μπενέκου Τατιανή Π.Ε.02, Π.Ε.16 
Μπερδούσης Ιωάννης Π.Ε.86 
Μπεχράκη Ελένη Π.Ε.70 
Μπιθιζής-Πέτσης Νικόλαος Π.Ε.86 
Μπικάκης Μιχαήλ Π.Ε.02 
Μπίλλα Πολυξένη Π.Ε.02 
Μπιμπούδη Μαρία Π.Ε.70 
Μπίνος Παρασκευάς Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Μπιτσάκος Νικόλαος Π.Ε.70, Ε.Α.Ε. 
Μπλετσογιάννη Βασιλική Π.Ε.05 
Μποτέλη Χρηστίνα Π.Ε.60 
Μποτονάκης Αντώνιος Π.Ε.79.01 
Μπουλούτα Κωνσταντίνα Π.Ε.13 
Μπούρα Θεώνη Π.Ε.01   
Μπουραζάνας Κωνστατίνος Π.Ε.03 
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Μπούτσκου Λεμονιά Π.Ε.03 
Μπρούβαλη Άννα-Μαρία Π.Ε.70 & Π.Ε.70 Ε.Α.Ε. 
Μυλωνάς Δημήτριος Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Μυρτσίδης Διαμαντής Π.Ε.70 
Νάκου Αλεξάνδρα Π.Ε.60 
Νάστος Ιωάννης Π.Ε.02 
Νείλα Ιωάννα Π.Ε.04.04 
Νείρος Αντώνιος Π.Ε.86 
Νεοφώτιστος Βασίλειος Π.Ε.20 
Νιάρη Μαρία Π.Ε.02 
Νιζάμη Αικατερίνη Π.Ε.60 
Νιθαυριανάκη Ασπασία Π.Ε.11 
Νίκα Ελευθερία Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Νικολακοπούλου Αικατερίνη Π.Ε.70 
Νικολάου Αικατερίνη Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Νικολάου Ελένη  Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Νικολάου Μάρκος Π.Ε.11 
Νικολιδάκης Συμεών Π.Ε.02 
Νικολοπούλου Αικατερίνη Π.Ε.02 
Νίκου Σταύρος Π.Ε.86 
Νίκου Χρήστος Π.Ε.05 
Νομικού Αργεντίνη Π.Ε.60 
Ντεμίρη Χριστοδούλα (Χριστίνα) Π.Ε.02 
Ντίκογλου Κερασία Π.Ε.02 
Ντόκα Αγλαΐα Π.Ε.70 
Ντόλκερα Ανθούλα Π.Ε.70 
Ντούμα Κωστούλα Π.Ε.70 
Ντυμένος Αναστάσιος Π.Ε.86 
Ξάνθη Στυλιανή Π.Ε.70 
Ξενάκη Αντωνία Π.Ε.05 
Οικονομάκου Μαριάνθη  Επίκουρη Καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (Αντικείμενα/πεδία: Γλωσσολογία και Διδακτική της Γλώσσας) 
Οικονομίδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Κρήτης 
Οικονομόπουλος Δημήτριος Π.Ε.70 
Οικονόμου Ανδρέας Π.Ε.03, Π.Ε.02 
Οικονόμου Κωνσταντίνα Γλωσσολόγος, Ερευνήτρια Β' ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ 
Οικονόμου Κωνσταντίνος Π.Ε.02, Π.Ε.70 
Ορφανάκη Ασημίνα Π.Ε.70, Π.Ε.60 
Ορφανάκης Βασίλειος Π.Ε.86 
Ορφανίδου Χαρίκλεια Π.Ε.87 
Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία Π.Ε.86 
Πάγκου Αγγελική Π.Ε.70 
Παΐζη Όλγα Π.Ε.02 
Πάκου Αγγελική Π.Ε.60  
Παλάζη Χρυσάνθη Π.Ε.02 
Παλαιοδήμου Άννα Π.Ε.60 

20/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Παλαιοθοδώρου Αργυρώ Π.Ε.70 
Παλαπέλα Γεωργία Π.Ε.70 
Παλιούρας Αριστείδης Π.Ε.86 
Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη Π.Ε.02 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Π.Ε.17 
Πάνου Γεωργία Π.Ε.70 
Πανταζή Αφροδίτη Π.Ε.03 
Παντίδου Γεωργία Π.Ε.02 
Παντσίδης Χρήστος Π.Ε.03 
Παπαβασιλείου Γεώργιος Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.04.02 
Παπαβασιλείου Χρυσούλα Π.Ε.60 
Παπαγεωργίου Θεοδώρα Π.Ε.02 
Παπαγιαννακοπούλου Ελένη Π.Ε.79.01 
Παπαγιάννης Νικόλαος Π.Ε.06  
Παπαδάκη Ειρήνη  Π.Ε.13 
Παπαδάκης Σταμάτης Π.Ε.86 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος  Π.Ε.17.04 
Παπαδημητρίου Γεώργιος Π.Ε.86 
Παπαδημητρίου Δημήτριος Π.Ε.04 
Παπαδημητρίου Ελένη Π.Ε.60 
Παπαδημητρίου Παναγιώτα Π.Ε.70 
Παπαδημητρίου Σουλτάνα Π.Ε.07 
Παπαδημητρίου Σοφία  Π.Ε.86 
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος Π.Ε.04 
Παπαδημητροπούλου Παναγούλα Π.Ε.60, Π.Ε.02 
Παπαδόπουλος Δημήτριος Π.Ε.23 Ψυχολόγων 
Παπαδόπουλος Ισαάκ Π.Ε.06, Π.Ε.70 
Παπαδόπουλος Μηνάς Π.Ε.86 
Παπαδοπούλου Αγνή Π.Ε.01 
Παπαδοπούλου Αναστασία Π.Ε.70 
Παπαδοπούλου Γεωργία Π.Ε.60 
Παπαδοπούλου Ευγενία Π.Ε.86 
Παπαευθυμίου Ιωάννα Π.Ε.60 
Παπάζογλου Δημήτριος Π.Ε.86 
Παπαϊωάννου Γεώργιος Δ.Ε.Π. (Επίκ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου με 
γνωστικό αντικείμενο Μουσειολογία - Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων 
με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας 
Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεμισία Π.Ε.70 
Παπακώστα Κωνσταντίνα  Π.Ε.02 
Παπακώστα Παναγιώτα Π.Ε.02 
Παπαμανώλη Ελευθερία Π.Ε.02 
Παπαναστασίου Ασπασία Π.Ε.02 
Παπανδρέου Κωνσταντίνα Π.Ε.07 
Παπανθύμου Αναστασία  Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.70 
Παπανικολάου Χρήστος Π.Ε.17 
Παπανικολάτου Αρετή Π.Ε.60  
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Παπαντώνη Ηλιάνα Π.Ε.60 
Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος  Π.Ε.86 
Παπάς Αναστάσιος Π.Ε.70, Π.Ε.01 
Παπαστεργιοπούλου Κωνσταντία Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Παπαστεργιοπούλου Κωνσταντία Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία Π.Ε.71 
Παπαχρήστου Αλεξάνδρα Π.Ε.02 
Παπουτσάκη Καλλιόπη  Π.Ε.70 
Παπουτσάκη Καλλιόπη  Π.Ε.70 
Παππά Μαρία-Ελένη Π.Ε.86 
Παππά Μαρίνα  Π.Ε.05 
Παραλίδου Μαρία Π.Ε.02 
Παρασκευάς Απόστολος Π.Ε.70 
Παρασκευάς Παρασκευάς Π.Ε.70 
Πάρνου Μαρία  Π.Ε.71 
Πασιόπουλος Γεώργιος Π.Ε.70 
Πασσαδέλλη Ανθούλα-Στυλιανή Π.Ε.04 
Πασταρματζή Ιωάννα Π.Ε.06 
Πασχαλίδου Τζήνα Π.Ε.06, Τ.Ε.16 
Παταρίδου Ελένη Π.Ε.70 
Πάτρας Παναγιώτης Π.Ε.70 
Πατρικάκου Άννα Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.22 
Πάτση Χαρίκλεια Π.Ε.11 
Πέκης Αναστάσιος Π.Ε.60 
Πέννα Αλεξία  Π.Ε.70 
Πεπές Ευάγγελος Π.Ε.01, Τ.Ε.16 
Περάκης Εμμανουήλ Π.Ε.02 
Περπέρης Απόστολος Π.Ε.10 
Περπερίδης Γεώργιος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ 
Πεσματζόγλου Ευανθια Π.Ε.70 
Πετκοπούλου Ελπινίκη Π.Ε.60 
Πετράκη Ευαγγελία Π.Ε.86 
Πετρόπουλος Μιχάλης  Π.Ε.04 
Πετροπούλου Σταυρούλα Π.Ε.79.01 
Πεχλιβανίδου Ευαγγελία Π.Ε.70 
Πιερρή Ευγενία Π.Ε.04.02 
Πίκλας Ιωάννης Π.Ε.70 
Πιστιόλη Ελένη Π.Ε.70 
Πιτσιάβας Δημήτριος Π.Ε.70 
Πιτσικάλης Σταύρος Π.Ε.17.04 
Πλαγεράς Αντώνιος  Π.Ε.17.03 
Πλατάρος Ιωάννης Π.Ε.03 
Ποιμενίδης Δημήτριος Π.Ε.70 
Πολάτογλου Χαρίτων Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. 
Πολύδωρος Γεώργιος Π.Ε.03 
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Πολύζος Νικόλαος Π.Ε.70 
Πολυζώη Άννα Π.Ε.70 
Πολυζώη Γεωργία Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Πολυζώης Γεώργιος Π.Ε.04 
Πολυμεροπούλου Βασιλική Π.Ε.02 
Πομάκης Νικόλαος Π.Ε.70  
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος Π.Ε.80 (Π.Ε.09), Π.Ε.86 
Ραβασόπουλος Γεώργιος Π.Ε.86, Π.Ε.18.02 
Ράγκου Πολυξένη Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 
Ρακαλλίδου Κρύστα Π.Ε.60  
Ρακιτζής Χρήστος Π.Ε.70 
Ράλλης Μιχαήλ Π.Ε.70 
Ραμπαούνη Βασιλική Π.Ε.02 
Ραχιώτου Λεμονιά Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Ρέλλια Μαρία  Π.Ε.06 
Ρέτσας Χρήστος Π.Ε.86 
Ρήγα Ασημίνα Π.Ε.02 
Ρίζος Ιωάννης Π.Ε.03 
Ρίζου Ευανθία Π.Ε.86 
Ρουμπής Νικόλαος Π.Ε.02 
Ρώιμπα Βασιλική Π.Ε.70 
Σαββοπούλου Μαρία Π.Ε.70 & Π.Ε.05 
Σαζακλίδης Νικόλαος  Π.Ε.70 
Σαΐτη Αποστολίνα Π.Ε.86 
Σακαρέλλου Ευθυμία  Π.Ε.02 
Σακατζής Δημήτρης Π.Ε.18.10 
Σακελλαράκη Καλομοίρα Π.Ε.02 
Σακελλαρίδη Εύα Π.Ε.06 
Σαλαβασίδης Πέτρος Π.Ε.86 
Σαλαμούρας Γεώργιος Π.Ε.01 
Σάλτας Βασίλειος Π.Ε.03 
Σαλωνίδης Μιχαήλ Π.Ε.70 
Σαμαντά Αγγελική Π.Ε.70 
Σαμαρά Βασιλική Π.Ε.60, Π.Ε.70 
Σαμαρά Δέσποινα Π.Ε.02 
Σαμαράς Μαργαρίτης Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Σάμιος Γουσταύος Π.Ε.05 
Σαμίου Αντιγόνη Π.Ε.05 
Σαμπρή Μαρίκα Π.Ε.05 
Σαμσάρη Ελένη Π.Ε.70 
Σαπουντζάκης Κωνσταντίνος Π.Ε.88.02 
Σαραγά Αναστασία Π.Ε.02 
Σαρακατσιάνου Δήμητρα Π.Ε.86 
Σάρδη Ελισσάβετ Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Σαριγιανίδου Όλγα Π.Ε.70 
Σαρίδου Χρυσάνθη Π.Ε.70 
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Σαρρής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων 
Σαρρής Δημήτριος Π.Ε.08, T.E.16 
Σαρρής Δημήτριος Κ.  Π.Ε.79.01, Π.Ε.18.02 
Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος Π.Ε.70 
Σαχινίδου Παρασκευή Π.Ε.02 
Σδόγκου Κωνσταντινα Π.Ε.18.33 
Σεμερτζόγλου Νίκος Π.Ε.86 
Σεραλίδου Ελένη Π.Ε.86 
Σεράνης Παναγιώτης Π.Ε.02 
Σερεμετίδου Νικολέτα Π.Ε.71 
Σιαμαντά Βασιλική Π.Ε.60.50 
Σιατήρα Σταυρούλα Π.Ε.02 
Σιάτρας Αναστάσιος  Διδάσκων (ΠΔ 407/80), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκ-
παίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Σιγάλα Ζαμπέτα Π.Ε.70 
Σιδερή Λεύκελη  Π.Ε.70 
Σιδηρόπουλος Δημήτριος Π.Ε.70 
Σιμενή Περσεφόνη Π.Ε.70 
Σιμιτζή  Σοφία Π.Ε.01 
Σιμιτζή Σοφία Π.Ε.01 
Σινάκου Ελένη Π.Ε.60 
Σιόλα Παναγούλα  Π.Ε.70 
Σιούλας Γεώργιος Π.Ε.02 
Σιούρδα Πηνελόπη Π.Ε.18.07 Ιατρικών Εργαστηρίων 
Σίσκου Γιολάντα Π.Ε.01 
Σιώχος Βασίλειος Π.Ε.03 
Σκέβα Αυγή Π.Ε.70.50 
Σκλήρη Παναγιώτα Π.Ε.11 
Σκόδρας  Αστέριος Π.Ε.03 
Σκορδιαλός Εμμανουήλ Π.Ε.02, Π.Ε.70 
Σκορδύλη Μαρία Π.Ε.60 
Σμαροπούλου Χριστίνα Π.Ε.70 
Σολάκη Μελίνα Π.Ε.15 
Σολάκης Κωνσταντίνος Π.Ε.18 
Σουβατζόγλου Βασίλειος Π.Ε.86 
Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη Π.Ε.06 
Σούνογλου Μαρίνα Π.Ε.60 
Σοφός Αλιβίζος  Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστή-
μες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Συνυπεύθυνος εργαστη-
ρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος 
ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σπαθάρα Εύα Π.Ε.02, Π.Ε.10 
Σπαθάρη Αναστασία Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας 
Σπανάκη Ειρήνη Π.Ε.60 
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Σπυριάδου Κωνσταντία  ΠΕ79.01, ΠΕ80 
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος Π.Ε.86 
Σπυρόπουλος Δημήτριος Π.Ε.70 
Σπυροπούλου Nαταλία  Π.Ε.86 
Σπυροπούλου Χριστίνα- Μαργαρίτα Π.Ε.02 
Σπύρτου Άννα  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός) 
Στάγιας Ιωάννης Π.Ε.18 
Σταμάτη Αικατερίνη Π.Ε.05 
Σταμέλος Ιωάννης Π.Ε.03 
Στάμος Θεόδωρος Π.Ε.02 
Σταμπουλίλη Ζωή Π.Ε.02 
Στασινάκης Παναγιώτης  Π.Ε.04.04 
Σταυρόπουλος Βασίλειος Π.Ε.02 
Σταυρόπουλος Βασίλειος Π.Ε.70 
Σταυρόπουλος Γεώργιος Π.Ε.70 
Σταυροπούλου Ελένη Π.Ε.70 
Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία  Π.Ε.13 
Σταφίδας Δημήτριος Π.Ε.70 
Στεργιοπούλου Ευδοκία Π.Ε.07 
Στεφανίδης Γεώργιος Π.Ε.70 
Στεφάνου Μαρία  Π.Ε.05 
Στέφας Ιωάννης Π.Ε.70 
Στέφου Λουκία Π.Ε.02 
Στιβακτάκη Μαρία Π.Ε.70 
Στράτη Αγγελική Π.Ε.03 
Στράτη Πηνελόπη Π.Ε.02 
Στρέμπας Κωνσταντίνος Π.Ε.70 
Συλιγάρδου Φωτεινή Π.Ε.86, Π.Ε.04.01 
Συμεωνίδης Βασίλειος Π.Ε.02 
Συμεωνίδης Νικόλαος Π.Ε.70 
Συρακούλη Βασιλική  Π.Ε.79.01 
Συργιάννης Χαράλαμπος Π.Ε.17.04 
Σύψας Αθανάσιος Π.Ε.86 
Σφακιωτάκη Κυριακή Π.Ε.02 
Σφακιωτάκη Κυριακή Π.Ε.02 
Σχίζα Μελπομένη Τ.Ε.9 Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, 
Σωτηράκη Νικολέτα Π.Ε.05 
Σωτηριάδης Δημήτριος Π.Ε.86 
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Π.Ε.03 
Σωτηρούδας Βασίλειος Π.Ε.86 
Ταβουλάρη Αικατερίνη Π.Ε.60.50 
Ταγκαλάκη Αικατερίνη Π.Ε.14.04 
Τάζογλου Μελπομένη   Π.Ε.02  
Τάτση Αικατερίνη Π.Ε.70 
Ταψής Νικόλαος Π.Ε.04.01 
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Τζακώστα Μαρίνα Π.Ε.02 
Τζαλακώστας Ρίζος Π.Ε.70 
Τζήλου Γεωργία  Π.Ε.60 
Τζήμας Δημήτριος Π.Ε.86 
Τζιάβας Αριστείδης Π.Ε.70 
Τζιάσιου Ευαγγελία Π.Ε.12.05, Π.Ε.86 
Τζιφόπουλος Μενέλαος  Π.Ε.02 
Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη  Π.Ε.04.05 
Τζοβλά Ειρήνη Π.Ε.70 
Τζωρτζάκης Ιωάννης Π.Ε.12 
Τζώτζου Μαρία Π.Ε.06 
Τητήρου Χριστίνα  Π.Ε.10 
Τόζιου Σουλτάνα Π.Ε.60 
Τοκμακίδου Ελπίδα  Π.Ε.70 
Τολανούδης Μιχαήλ Π.Ε.04 
Τολιάς Δημήτρης Π.Ε.06 
Τουμαζάτος Διονύσιος Π.Ε.04 
Τουπλικιώτη Σοφία Π.Ε.06 
Τουραμπέλης Μιχαήλ Π.Ε.06 
Τριανταφύλλου Σταυρούλα Π.Ε.02 
Τρύφων Μαρία Π.Ε.60 
Τσαβδάρη Αναστασία Π.Ε.60 
Τσαγγάρη Χρυσούλα Π.Ε.60 
Τσαγκάτος Μανώλης Π.Ε.70 
Τσαδήμας Χρήστος  Π.Ε.11 
Τσακαγιάννης Σοφοκλής Π.Ε.05 
Τσακιρίδου Δόμνα Π.Ε.02  
Τσαλίκη Ευανθία Π.Ε.70 
Τσαλικίδης Γεώργιος Π.Ε.86 
Τσαμπάζη Παναγιώτα Π.Ε.60 
Τσαουσίδου Ιωάννα Π.Ε.02 
Τσαπάρα Μαρία Π.Ε.60 
Τσαπνίδου Μαρία Π.Ε.70 
Τσάρπα Ιωάννα  Π.Ε.70, Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Τσατσούλη Αγγελική Π.Ε.02 
Τσέκου Αικατερίνη Π.Ε.01 
Τσελεμπόνης Αναστάσιος Π.Ε.03 
Τσερκέζη Ευμορφία Π.Ε.70 
Τσιάμη Μαρία Π.Ε.02 
Τσιαμήτρου Τσαμήτρου Ιφιγένεια Π.Ε.70 
Τσιγγίδου Σουλτάνα Π.Ε.60 
Τσιγγινού Ελένη Π.Ε.06 
Τσίγκα Γεωργία Π.Ε.02 
Τσιγώνιας Αντώνης Π.Ε.03 
Τσικολάτας Αλέξανδρος Π.Ε.18 
Τσιλίκα Κυριακή Π.Ε.03 
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Τσιμπλίδου Ελισάβετ Π.Ε.70 
Τσιούμα Κατερίνα Π.Ε.02 
Τσιουπλή Ευγενία Π.Ε.02 
Τσιπλακίδης Ιάκωβος Π.Ε.06 
Τσιχουρίδης Χαρίλαος Π.Ε.04 
Τσιώλη Μαγδαληνή Π.Ε.02 
Τσολακίδης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Τσολάκος Παντελής Π.Ε.70 
Τσουκαλά Κικιλία Π.Ε.60 
Τσούνη Βασιλική Π.Ε.02 
Τσούτσουβα Μαρία Π.Ε.70 
Υφαντής Ηλίας Π.Ε.02 
Φακάζη Ελένη Π.Ε.60 
Φαρίδου Σμαράγδα Π.Ε.01, Π.Ε.02 
Φελούκα Βασιλική  Π.Ε.70 
Φευγαλάς Στέφανος Π.Ε.16  
Φίλιου Δήμητρα Π.Ε.06 
Φίστα Ευαγγελία Λέκτορας, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογι-
στική Γλωσσολογία 
Φλώρος Ανδρέας  Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου 
Φλώρου Παρασκευή Π.Ε.06 
Φούζας Γεώργιος Π.Ε.70 
Φούκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Φουλίδη Ξανθίππη  Π.Ε.02 
Φουντάνα Μαρία Π.Ε.02 
Φραγκάκη Ελένη Π.Ε.02 
Φραγκίσκου Αικατερίνη Π.Ε.17.07 
Φραγκούλη Κωνσταντίνα Π.Ε.02 
Φραγκούλης Ιωσήφ Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ 
Φραντζή Πηνελόπη Π.Ε.70 
Φριλίγκος Στυλιανός Π.Ε.04.01. 
Φώκου Ιωάννα Π.Ε.70 
Φώτη Παρασκευή Π.Ε.60, Π.Ε.02 
Φωτοπούλου Βασιλική Ε.Δ.Ι.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών 
Χαϊδεμενάκου Άννα Π.Ε.06  
Χαϊδή Ειρήνη Π.Ε.70 
Χαϊδούτης  Αντώνιος Π.Ε.01 
Χαιροπούλου Χρυσούλα Π.Ε.02 
Χαλιούλια Ελένη Π.Ε.80 (Π.Ε.09) 
Χαλκιάς Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.70 
Χαμζαδάκη Γεωργία  Π.Ε.70 
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης Π.Ε.04.01 
Χαρίσης Αθανάσιος Π.Ε.01 
Χαριτάκη Γαρυφαλιά Π.Ε.03, Επιστημονικός Συνεργάτης του Athens Metropolitan 
College in collaboration with University of East London 
Χαριτάτου Παρθενία Π.Ε.06 
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Χάρμπαλη Ιουλία Π.Ε.06 
Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Π.Ε.86 
Χαρχαρίδου Αναστασία Π.Ε.86 
Χατζηγεωργιάδου Σοφία Π.Ε.60 
Χατζηγεωργίου Μαρία Π.Ε.04 
Χατζηγιάννης Θεόδωρος Π.Ε.86 
Χατζηδημητρίου Ευαγγελία Π.Ε.60 
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη  Π.Ε.79.01, Π.Ε.70 
Χατζημιχαήλ Χαρούλα  Π.Ε.05, Μέλος Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. 
Χατζημπύρος Κωνσταντίνος Π.Ε.70 
Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος  Π.Ε.02 
Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή Π.Ε.04 
Χίγκα Μαρία  Π.Ε.70 
Χιωτέλης Ιωάννης Π.Ε.04.01 
Χουλιάρα Ξανθή Π.Ε.70 
Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα Π.Ε.70 
Χούπη Μαρία  Π.Ε.04.01 
Χριστάκου Μαρία   Π.Ε.02 
Χριστοφόρου Δήμητρα Π.Ε.06 
Χρυσοχόου Χρυσούλα Π.Ε.06 
Χωριανοπούλου Ελένη Π.Ε.86 
Ψαθοπούλου Παγώνα Ξανθή Π.Ε.18.33 
Ψαράς Χαράλαμπος Π.Ε.70 
Ψαρογιώργου Χαριτίνη Π.Ε.86 
Ψώμος Παναγιώτης Π.Ε.86 
 
ΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Lygourioti Maria Elpiniki Π.E.11 
Paschalidou Gina  
Stasinakis K. Panagiotis Biologist 
Zacharis Konstantinos Π.Ε.19 
Αδάμος Δημήτριος Π.Ε.19 
Αμανατίδης Νικόλαος Π.Ε.70 
Αναστασόπουλος Νικόλαος Π.Ε.80  
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα Π.Ε.14 & Π.Ε.03 
Αντύπας Γεράσιμος Π.Ε.12.08 
Αντώνογλου Λεμονιά Π.Ε.04 
Αραμπατζής Γεώργιος Π.Ε.19 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας Δ.Ε.Π. 
Αργυρού Ελευθερία Π.Ε.04 
Αρτέμη Ειρήνη Π.Ε.01 
Βασιλειάδης Παύλος Π.Ε.20, Π.Ε.01 
Βορύλλα Βαρβάρα Π.Ε.06 
Βύρλα Γεωργία  Π.Ε.60 
Βώβου Ευαγγελία Π.Ε.07 
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Βώβου Ευαγγελία Π.Ε.07 
Γαλάνη Ελένη Π.Ε.03 
Γατσογιάννη Αντωνία  Π.Ε.60 
Γελαδάρη Αθηνά Π.Ε.70 
Γεωργαλής Ευάγγελος Π.Ε.04.01 
Γιωτόπουλος Γεώργιος Π.Ε.17 
Γκανέτσου Σοφία-Χαρά Π.Ε.11 
Γκιόκα Αναστασία Π.Ε.70 
Γκουντούμα Μαρία Π.Ε.06 
Γόγαλης Κωνσταντίνος Π.Ε.02 
Δαμάσκου Ευτυχία Π.Ε.05 
Δαμιανίδου Λουκία Π.Ε.07 
Δαρδανού Μαρία Π.Ε.60 
Δερμεντζή Αθηνά  
Δημάκος Ιωάννης Δ.Ε.Π. 
Δημητριάδου Ιωάννα Π.Ε.71 
Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα Π.Ε.05 & Π.Ε.40 
Διπλάρη Χριστίνα Π.Ε.05 
Δουζίνα Μαρίλη  
Δρακοπούλου Μαρία Π.Ε.06 
Εμμανουηλίδου Σοφία Π.Ε.06 
Ζαμπάκη Θεοδώρα Π.Ε.02 
Ζαμπούλη Κωνσταντίνα Π.Ε.06 
Ζερβού Μαγδαληνή Π.Ε.70 
Ζουρνά Άννα Π.Ε.03 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος Π.Ε.12 
Ζωγράφου Ελένη  Π.Ε.06 
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Π.Ε.02 
Θανάσουλα Ιωάννα Π.Ε.08 
Θεμελή Αναστασία  Π.Ε.70 
Θεμελής Ιωάννης Π.Ε.06 
Θεοδοσιάδου Δήμητρα Π.Ε.70 
Θεοδότου Ευγενία Π.Ε.60 
Θεοφανέλλης Τιμολέων Π.Ε.19 
Θωμαΐδη Βασιλική Π.Ε.04 
Ιορδανίδου Μάρθα Π.Ε.02 
Καζέπη Κωνσταντίνα Π.Ε.70 
Καλφαγιάννη Αγνή  Π.Ε.14 
Κάμτσιος Σπυρίδων Π.Ε.11 
Καραγιάννη Ευαγγελία Π.Ε.06 
Καραγιώργου Ελευθερία Π.Ε.19 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος Π.Ε.70 
Καρανικόλα Ζωή Π.Ε.70 
Καρατράντου Ανθή Π.Ε.19 
Κασιώρα Βασιλική Π.Ε.19 
Κατσάνος Θεοφάνης Π.Ε.06 
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Κιούπη Βασιλική Π.Ε.04.04 
Κολιούσκα Χριστιάνα  Π.Ε.14 
Κολιοφούτης Αθανάσιος Π.Ε.01 
Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα Π.Ε.70 
Κοπάδη Θάλεια Π.Ε.19 
Κορρές Κωνσταντίνος Π.Ε.03 
Κότσαρη Κωνσταντίνα  Π.Ε.70 
Κουκλατζίδου Μαρία Π.Ε.70 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα Π.Ε.70 
Κοψιδάς Οδυσσέας  Π.Ε.09, Π.Ε.17.05 
Κυριακίδης Θωμάς Π.Ε.19 
Κυριάκου Αγγελική Π.Ε.01 
Κυρμανίδου Έλλη Π.Ε.06 
Κωνσταντινίδης Άγγελος Π.Ε.19 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος Π.Ε.02 
Κωσταρέλου Άννα Π.Ε.06 
Κώστας Απόστολος Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. ΠΤΔΕ Αιγαίου 
Λάκκα Ανδριάνα Π.Ε.02 
Λεωνίδου Παγώνα Π.Ε.71 
Λίλιου Ευαγγελία  Π.Ε.06, Π.Ε.32  
Λόζγκα Ευαγγελία Π.Ε.70 
Λουάρη Μαρίνα Π.Ε.70 
Λυτζερίνου Ευαγγελία Π.Ε.02 
Μαγουλάς Αντώνιος Π.Ε.03 
Μαΐδου Ανθούλα Π.Ε.12.02 
Μάνη Αναστασία Π.Ε.06 
Μαραβελάκη Σωφρονία ΠΕ06, ΠΕ40 
Μαρίνου Χριστίνα Χαρά Π.Ε.60 
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος Π.Ε.19.01 
Μαστρογιάννης Αλέξιος Π.Ε.70, Π.Ε.03 
Μαυροπούλου Εμμανουέλα Π.Ε.70 
Μήλιος Νεκτάριος Π.Ε.04 
Μουλά Ευαγγελία Π.Ε.02 
Μουράτογλου Νικόλαος Π.Ε.02 
Μπάμπουρα Άννα Π.Ε.60 
Μπαρούτα Μαρία Π.Ε.70 
Μπατζέλη Άννα Π.Ε.02 
Μπατσίλα Μαριάνθη Π.Ε.06 
Μπεϊνά Ειρήνη Π.Ε.16.01 
Μπίνος Πάρης Λογοθεραπευτής, Τμήμα Αποκατάστασης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
Μποτονάκης Αντώνιος Π.Ε.16.01 
Μπουζούκη Μαρία Π.Ε.06 
Νείρος Αντώνιος Π.Ε.19 
Νιάρη Μαρία Π.Ε.02 
Νικολάου Ελένη Lecturer 
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Νίκου Χρήστος Π.Ε.05 
Νομικού Αργεντίνη Π.Ε.60 
Οικονόμου Κωνσταντίνος Π.Ε.02 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης Π.Ε.17 
Παντίδου Γεωργία Π.Ε.02 
Παπαγιάννης Νικόλαος Π.Ε.06 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος Π.Ε.20 
Παπαδημητροπούλου Παναγούλα Π.Ε.60, Π.Ε.02 
Παπαδόπουλος Ισαάκ Π.Ε.70 
Παπαδοπούλου Αγνή Π.Ε.06 
Παπαδοπούλου Αναστασία Π.Ε.06 
Παπαθανασίου Ελένη Π.Ε.02 
Παπαντωνίου Ελένη Π.Ε.02 
Πάτση Χαρίκλεια Π.Ε.11 
Πολάτογλου Χαρίτων Δ.Ε.Π. 
Πολυμεροπούλου Βασιλική Π.Ε.02 
Ράγκου Πολυξένη Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 
Ραμπαούνη  Βασιλική Π.Ε.02 
Ρώσσιου Ελένη Π.Ε.19, Π.Ε.03 
Σακελλαρίδη Εύα  Π.Ε.06 
Σαμαρά Βασιλική Π.Ε.60, Π.Ε.70 
Σαμίου Αντιγόνη Π.Ε.05 
Σαμσάρη Ελένη Π.Ε.70 
Σαρίδου Χρυσάνθη Π.Ε.70 
Σαρρής Δημήτριος 16.01, 18.02 
Σαχινίδου Παρασκευή Π.Ε.02 
Σεραλίδου Ελένη Π.Ε.20 
Σιάτρας Αναστάσιος Λέκτορας (ΠΔ 470/80), Π.Ε.70 
Σιώχος Βασίλειος Π.Ε.03 
Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη Π.Ε.06 
Σπηλιοπούλου Ασήμω ΠΕ.06 
Σταυρόπουλος Βασίλειος Π.Ε.70 
Σταυρούλια Καλλιόπη Ευαγγελία Π.Ε.13 
Στεργιοπούλου Ευδοκία Π.Ε.07 
Στεργίου Ευθυμία (Stergiou Eythymia) Π.Ε.02 
Στιβακτάκη Μαρία Π.Ε.70 
Σύψας Αθανάσιος Π.Ε.19 
Σχίζα Μελπομένη Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ. 1833 
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Π.Ε.03 
Ταμπάκη Κατερίνα Π.Ε.06 
Τζακώστα Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Παν/μιο Κρήτης 
Τζώτζου Μαρία Π.Ε.06 
Τολιάς Δημήτρης  Π.Ε.06 
Τουπλικιώτη Σοφία Π.Ε.06 
Τουραμπέλης Μιχαήλ Π.Ε.06 
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Τρύφων Μαρία  Π.Ε.60 
Τσαγγάρη Χρυσούλα  Π.Ε.60 
Τσαλίκη Ευανθία Π.Ε.70 
Τσαμήτρου Ιφιγένεια Π.Ε.70 
Τσιγγινού Ελένη Π.Ε.06 
Τσικολάτας Αλεξανδρος Π.Ε.18 
Τσιούμα Αικατερίνη Π.Ε.02 
Τσούτσουβα Μαρία  Π.Ε.70 
Φλώρου Παρασκευή Π.Ε.06 
Φώκου Ιωάννα Π.Ε.70 
Χαϊδεμενάκου Άννα Π.Ε.06 
Χάρμπαλη Ιουλία Π.Ε.06 
Χατζηνικολάου Νιόβη  Π.Ε.06 
Χιωτέλης Ιωάννης Π.Ε.04.01 
Χουλιάρα Ξανθή Π.Ε.70 
Χούπη Μαρία Π.Ε.04.01 
Ψωμά Βασιλική Π.Ε.70 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.      52 Κεντρική Ομιλία: Μαθητές εκπαιδευτικοί και τεχνολογία  

Σελ.      64 Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. 
Παρουσίαση Δράσεων από την Ελλάδα, το Νότιο Σουδάν και το 
Ουζμπεκιστάν μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών Fulbrίght  

Σελ.      73 01.Θ.Ε. Ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom). Το παράδειγμα της 
ιστοσελίδας με τον τίτλο "Δημοδιδάσκαλος"  

Σελ.      83 01.Θ.Ε. Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών με ακαδημαϊκή υποε-
πίδοση 

Σελ.      93 01.Θ.Ε. Διάλογοι νηπίων του 21ου αιώνα με παραδοσιακά παιχνιδο-
τράγουδα  

Σελ.    101 01.Θ.Ε. Διευρύνοντας την αντίληψή μας για την μάθηση. Η αρχή της 
απροσδιοριστίας  

Σελ.    110 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικοί και μεταπτυχιακές σπουδές: Εμπόδια που αντι-
μετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την πραγματοποίησή μεταπτυχιακών 
σπουδών 

Σελ.    119 01.Θ.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη εφήβων. Ο ρόλος του ευρύτερου οι-
κογενειακού περιβάλλοντος.  

Σελ.    126 01.Θ.Ε. Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών και εργασιακή ι-
κανοποίηση Μία σύγχρονη διελκυστίνδα;  

Σελ.    137 01.Θ.Ε. Η Ε' τάξη του δημοτικού σχολείου Τάξη μετάβασης για τους 
μαθητές  

Σελ.    146 01.Θ.Ε. Η ποικιλία των αλγόριθμων πρόσθεσης και αφαίρεσης στον 
χρόνο και ανά τον κόσμο  

Σελ.    156 01.Θ.Ε. Η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τη χρήση 
Τ.Π.Ε. Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

Σελ.    166 01.Θ.Ε. Η συμβολή και η εφαρμογή του 4 ΜΑΤ ΜοdeΙ του McCarthy 
στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Σελ.    174 01.Θ.Ε. Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και η διαμόρφωση 
της παιδαγωγικής πρακτικής  

Σελ.    182 01.Θ.Ε. Συναισθηματική νοημοσύνη και εκπαίδευση  
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Σελ.    189 01.Θ.Ε. Συνήθη λάθη στην εκτέλεση των αλγόριθμων των τεσσάρων 
πράξεων  

Σελ.    202 01.Θ.Ε. Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση 
μεταπτυχιακών σπουδών  

Σελ.    211 01.Θ.Ε. Υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων σε μαθητές Στ Δημοτικού  

Σελ.    220 02.Θ.Ε. Αξιολόγηση αιτιολόγησης επιχειρημάτων Φυσικών Επιστη-
μών από μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου  

Σελ.    229 02.Θ.Ε. Γλωσσικά παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας νηπίων στους 
πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης  

Σελ.    236 02.Θ.Ε. Διδασκαλία λογοτεχνίας. Νέες οδηγίες, Νέοι καθηγητές  

Σελ.    245 02.Θ.Ε. Διερεύνηση της εμφάνισης των φυτών και των ζώων, στα εγ-
χειρίδια της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου  

Σελ.    253 02.Θ.Ε. Έρευνα ανάλυσης του πιλοτικού προγράμματος για την περι-
γραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο και της εφαρμογής της 

Σελ.    262 02.Θ.Ε. Η αξιολόγηση στα Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γρα-
φής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.)  

Σελ.    271 02.Θ.Ε. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή και η εφαρμογή της στο Δημο-
τικό σχολείο  

Σελ.    279 02.Θ.Ε. Η συμπλήρωση και η αξιολόγηση του e-portfolίo  

Σελ.    286 02.Θ.Ε. Η υιοθέτηση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δη-
μόσιο σχολείο.  

Σελ.    294 02.Θ.Ε. Κριτήρια Ορθότητας και Σύγχρονες Μεθοδολογίες  

Σελ.    304 02.Θ.Ε. Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Μελέτης Μαθήματος (Lesson 
Study) στο πλαίσια της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

Σελ.    328 02.Θ.Ε. Το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Ανάπτυξη γραμματι-
σμών στη σχολική τάξη  

Σελ.    337 03.Θ.Ε. ΑΤLAS ΜΟΟC - Ανοίγοντας τη διδασκαλία των φυσικών επι-
στημών στη σύγχρονη κοινωνία  

Σελ.    347 03.Θ.Ε. Δημιουργικότητα μαθητών, ισότητα κύκλων και δυναμικότητα 
λογισμικών. Μια αξιοπρόσεκτη "μαθητοχαρής" τριπλέτα. 

Σελ.    359 03.Θ.Ε. Εισαγωγή διαδραστικού πίνακα στο Νηπιαγωγείο  
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Σελ.    373 03.Θ.Ε. Εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone) με δυνα-
τότητα αξιοποίησης στη Βιολογία Α Γυμνασίου.  

Σελ.    382 03.Θ.Ε. Η αποτελεσματική διδασκαλία της Εφοδιαστικής (Ιοgίstics) 
μέσω της εφαρμογής λογισμικού προσομοίωσης  

Σελ.    394 03.Θ.Ε. Η διδακτική προσέγγιση "Φέρε τη δική σου συσκευή στο σχο-
λείο (Β.Υ.Ο.D.)". Μια πιλοτική εφαρμογή με μαθητές γ' Γυμνασίου.  

Σελ.    403 03.Θ.Ε. Η προστιθέμενη αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. στα Προγράμ-
ματα Π.Ε. στο νηπιαγωγείο  

Σελ.    410 03.Θ.Ε. Οι προσομοιώσεις στα smartphones. Αξιολόγηση της εφαρμο-
γής Physics at school για τη Φυσική Γυμνασίου 

Σελ.    418 03.Θ.Ε. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση  

Σελ.    427 03.Θ.Ε. Σύγκριση λειτουργικότητας της ηλεκτρονική τάξης σε μαθή-
ματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  

Σελ.    437 03.Θ.Ε. Χρήση του Moodle στο Δημοτικό Σχολείο για ανάπτυξη εφαρ-
μοστικών εκπαιδευτικών σεναρίων  

Σελ.    443 03.Θ.Ε. Ψηφιακή πολιτειότητα και εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Η δια-
μόρφωση της ιδιότητας του ψηφιακού πολίτη. 

Σελ.    452 04.Θ.Ε. Τεχνολογίες ρομποτικής και αυτοματισμοί. Ενσωμάτωση εκ-
παιδευτικού ρομποτικού πακέτου Engino Robotics PRO για διδασκα-
λία STEM μια νέα πρόταση διδασκαλίας 

Σελ.    461 05.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της επαυξημένης 
πραγματικότητας στην εκπαίδευση τα έτη 2014-2018  

Σελ.    474 05.Θ.Ε. Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ δημοτικού 
με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότη-
τας  

Σελ.    483 05.Θ.Ε. Κινητές συσκευές και εκπαίδευση. Ήρθαν για να μείνουν ή 
μόδα είναι, θα περάσει;  

Σελ.    492 06.Θ.Ε. A Survey of the War Novel. From the Great War to the Vietnam 
War 

Σελ.    508 06.Θ.Ε. Υπολογιστική Παιδαγωγική και SΤΕΜ  

Σελ.    517 06.Θ.Ε. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών με Δια-
ταραχές Αυτιστικού Φάσματος  

Σελ.    528 07.Θ.Ε. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι ο σχεδιασμός στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη  
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Σελ.    536 08.Θ.Ε. Cause of ADHD  (Τα αίτια της Δ.Ε.Π.Υ ) 

Σελ.    543 08.Θ.Ε. Από την Ειδική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μεταδευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση. Δυσκολίες και διέξοδοι  

Σελ.    552 08.Θ.Ε. Δυσλεξία και αγγλικά  

Σελ.    559 08.Θ.Ε. Ειδική αγωγή. Η μουσικοθεραπεία στην εκπαίδευση παιδιών 
με αυτισμό.  

Σελ.    566 08.Θ.Ε. Εμπειρίες Συνεκπαίδευσης-Μελέτη περίπτωσης μαθητή με 
Αυτισμό  

Σελ.    575 08.Θ.Ε. Επιθετικότητα στο σχολείο και εκπαιδευτικές στρατηγικές δια-
χείρισης του φαινομένου  

Σελ.    584 08.Θ.Ε. Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά με ειδικές μα-
θησιακές δυσκολίες  

Σελ.    591 08.Θ.Ε. Η μουσική μέσα από τα μάπα ενός τυφλού.  

Σελ.    599 08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα Εναντιωματικής 
Προκλητικής Διαταραχής Ανάλυση, παράγοντες. προσεγγίσεις παρεμ-
βάσεις  

Σελ.    619 08.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως μέσο διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση  

Σελ.    624 08.Θ.Ε. Παρεμβατικό πρόγραμμα στην ορθογραφία για μαθητές με Ει-
δικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

Σελ.    633 08.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς. Στάσεις γονέων και εκπαιδευτι-
κών σχετικά με το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείρισή τους  

Σελ.    642 08.Θ.Ε. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Πολιτικές και Πρακτικές  

Σελ.    652 08.Θ.Ε. Σχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης  

Σελ.    659 08.Θ.Ε. Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα μη 
λεκτικής επικοινωνίας  

Σελ.    664 09.Θ.Ε. Η Δραματική Τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της αυτοαποτελεσμα-
τικότητας σε παιδιά Δημοτικού  

Σελ.    672 09.Θ.Ε. Σιωπηλά graphic novels στην εκπαίδευση το παράδειγμα του 
The Arrival. 

Σελ.    681 10.Θ.Ε. Αξιολόγηση  παιχνιδιού τύπου Monopoly στη Γεωγραφία 

Σελ.    686 10.Θ.Ε. Δημιουργική Γραφή και Θέατρο Σκιών  

Σελ.    695 10.Θ.Ε. Διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική μο-
νάδα  
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Σελ.    704 10.Θ.Ε. Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη μέσω 
απλών κατασκευών  

Σελ.    713 10.Θ.Ε. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από δρα-
στηριότητες της μεθοδολογίας SΤΕΑΜ  

Σελ.    725 10.Θ.Ε. Η κοινωνία που οραματιζόμαστε και η εκπαίδευση για την α-
ειφόρο ανάπτυξη  

Σελ.    731 10.Θ.Ε. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινο-
τόμων προγραμμάτων Μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση  

Σελ.    739 10.Θ.Ε. Ηλεκτρονική εφαρμογή για αυτοεκπαίδευση στο ελεύθερα λο-
γισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape  

Σελ.    747 10.Θ.Ε. Λεξιπαίγνιο: Σχεδιάζοντας την υποδομή για τη δημιουργία ψη-
φιακών γλωσσικών εκπαιδευτικών παιγνίων  

Σελ.    755 10.Θ.Ε. Ο βιωματικός τρόπος μάθησης στον σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς  

Σελ.    764 11.Θ.Ε. Αποτύπωση των προτιμήσεων των μαθητών σε προγράμματα 
ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-Τwίnniηg)  

Σελ.    773 11.Θ.Ε. Προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-Twinning). Αντι-
λήψεις των μαθητών μέσα σε γραπτά κείμενα  

Σελ.    781 13.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα. Μία μελέτη περίπτωσης.  

Σελ.    795 13.Θ.Ε. Αξιολόγηση της μεταγνώσης μαθητών Στ' τάξης στα Μαθημα-
τικά  

Σελ.    803 13.Θ.Ε. Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας 
του Εκπαιδευτικού Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Νομού Ευβοίας  

Σελ.    815 13.Θ.Ε. Διαπολιτισμικότητα και κόμικς μέσω εργαλείων Web2.0 
(Pixton). Μελέτη περίπτωσης στην Α/θμια Εκπαίδευση 

Σελ.    824 13.Θ.Ε. Διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν την εργασιακή ικα-
νοποίηση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ηλείας  

Σελ.    833 13.Θ.Ε. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε. 
Ναυπλίου ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Σελ.    843 13.Θ.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαμέσου του Θε-
σμού της Επιθεώρησης 
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Σελ.    854 13.Θ.Ε. Η Διά Βίου Μάθηση ως μοχλός αναβάθμισης του δημοσιοϋ-
παλληλικού σώματος  

Σελ.    863 13.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των ενήλικων Σύρων προσφύγων. ανάγκες προ-
κλήσεις προτάσεις  

Σελ.    872 13.Θ.Ε. Η σημασία και ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή 
(Coach) για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών.  

Σελ.    881 13.Θ.Ε. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Δημιουργικής Επιχειρηματικής 
Αυτεπάρκειας στη σχέση Δημιουργικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης 
και Δημιουργικής Επιχειρηματικής Πρόθεσης των μαθητών Μουσικών 
& Καλλιτεχνικών Σχολείων 

Σελ.    891 13.Θ.Ε. Στάσεις και πρακτικές των υποψήφιων εκπαιδευτών και εκπαι-
δευτικών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αξιολόγησης μικροδι-
δασκαλιών  

Σελ.    899 14.Θ.Ε. Ανοικτές Πύλες Ηλεκτρονική Καθοδήγηση & Δημιουργία Με-
ντορικής Σχέσης.  

Σελ.    907 14.Θ.Ε. Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου στις αγ-
γλοσαξονικές χώρες. Θετική συμβολή στην επαγγελματική επίδοση και 
στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων  

Σελ.    915 14.Θ.Ε. Η μέθοδος project στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων  

Σελ.    924 14.Θ.Ε. Ο θεσμός του Μέντορα και η επιμόρφωση  

Σελ.    933 14.Θ.Ε. Οι βασικές ικανότητες στη Δια Βίου Μάθηση. Μια πρώτη κρι-
τική προσέγγιση  

Σελ.    945 14.Θ.Ε. Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση.  

Σελ.    954 14.Θ.Ε. Σχολική εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση  

Σελ.    962 14.Θ.Ε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην 
εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευομένων  

Σελ.    969 15.Θ.Ε. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας  

Σελ.    977 15.Θ.Ε. Αποτίμηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρ-
τισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας  

Σελ.    990 15.Θ.Ε. Απόψεις Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και των μελών της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της. 

Σελ. 1.000 15.Θ.Ε. Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα και ο ρόλος του 
Διευθυντή  
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Σελ. 1.009 15.Θ.Ε. Η εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου σε οργανισμό μάθησης Με-
λέτη περίπτωσης  

Σελ. 1.017 15.Θ.Ε. Η επικοινωνία ως ένα χαρακτηριστικό του αποτελεσμαπκού 
διευθυντή  

Σελ. 1.026 15.Θ.Ε. Η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των ΓΕΛ Φθιώτιδας 
με τη μέθοδο DΕΑ  

Σελ. 1.039 15.Θ.Ε. Μέτρηση δημιουργικότητας και ποιότητας στην εκπαίδευση  

Σελ. 1.049 15.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση και εφαρμογή των 
Τ.Π.Ε. στα φιλολογικά μαθήματα  

Σελ. 1.058 15.Θ.Ε. Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στον Προγραμματισμό του εκ-
παιδευτικού έργου  

Σελ. 1.067 15.Θ.Ε. Οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς των μεταπτυχιακών με κα-
τεύθυνση στην Ηγεσία - Διοίκηση της Εκπαίδευσης  

Σελ. 1.075 15.Θ.Ε. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σχολικής μονάδας - Ανάλυση 
SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου  

Σελ. 1.082 15.Θ.Ε. Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση 
μεταπτυχιακών σπουδών  

Σελ. 1.091 15.Θ.Ε. Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης  

Σελ. 1.098 16.Θ.Ε. Ανίχνευση δυσλεξίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της 
χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής  

Σελ. 1.106 16.Θ.Ε. Αναλήψεις Προϊσταμένων νηπιαγωγείων για τους παράγοντες 
που διαμορφώνουν την άσκηση της ηγεσίας τους  

Σελ. 1.116 16.Θ.Ε. Η Δημοτική εκπαίδευση κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητι-
κής Πολιτείας  

Σελ. 1.124 16.Θ.Ε. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης 
1919-1922  

Σελ. 1.134 16.Θ.Ε. Η σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος των Θρησκευτικών  

Σελ. 1.144 16.Θ.Ε. Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία  

Σελ. 1.152 16.Θ.Ε. Θεωρία Πολιτιστικού και Κοινωνικού κεφαλαίου Bourdie-
Passeron  

Σελ. 1.161 16.Θ.Ε. Λογοδοσία στην εκπαίδευση. Η περίπτωση της Ελληνικής Βιο-
τεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής  

Σελ. 1.170 16.Θ.Ε. Ο Δελμούζος ως εκπρόσωπος του Δημοτικισμού  
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Σελ. 1.176 16.Θ.Ε. Ο φεμινιστικός εμπειρισμός της Longino και η γνωσιακή συ-
γκρότηση των μαθητών. 

Σελ. 1.184 16.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών στην οικονομική 
κρίση. η σχέση της τυπικής με τη συμπληρωματική εκπαίδευση  

Σελ. 1.194 16.Θ.Ε. Οι προβαλλόμενες αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήμα-
τος των Θρησκευτικών και η σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση  

Σελ. 1.205 17.Θ.Ε. Η Ενιαία Εκπαίδευση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και η σχέση τους με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικά μειο-
νεκτικών ομάδων στην υπόλοιπη κοινωνία  

Σελ. 1.214 17.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιολόγησης με ρουμπρίκες στα μαθήματα Σκέ-
φτομαι και γράφω-Ιστορία  

Σελ. 1.221 17.Θ.Ε. Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχε-
δίαση 

Σελ. 1.229 17.Θ.Ε. Το Άνεργο Σχολείο – Ανησυχίες και προβληματισμοί διερευ-
νώντας την αλλαγή. Η προσφορά της μουσικής, της ενσυναίσθησης και 
του εθελοντισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα 

 
Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 
Σελ. 1.242 01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα με τη μέθοδο CLIL  

Σελ. 1.249 01.Θ.Ε. Διευρύνοντας την ιστορική γνώση. Η ελληνική επανάσταση 
μέσα από τις πηγές της  

Σελ. 1.257 01.Θ.Ε. Οι αριθμοί αποκτούν νόημα. Αντιμετώπιση της Δυσαριθμη-
σίας.  

Σελ. 1.266 01.Θ.Ε. Σχέδιο δράσης και προβληματισμού για τον σχολικό εκφοβι-
σμό. 

Σελ. 1.270 02.Θ.Ε. Dada. Σύμβολο εξέγερσης και άρνησης  

Σελ. 1.277 02.Θ.Ε. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο μάθημα των γερμανι-
κών. 

Σελ. 1.285 02.Θ.Ε. Διδακτική Μεθοδολογία Τριγωνομετρία. Από τη μέτρηση των 
άστρων στην καθημερινή ζωή  

Σελ. 1.294 02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση καινοτομίας. Διδασκαλία της ι-
στορίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Δημοτικό Σχολείο 
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Σελ. 1.301 02.Θ.Ε. Διερευνώντας στο μάθημα της Ιστορίας. Μια εφαρμογή των 
νέων Προγραμμάτων Σπουδών  

Σελ. 1.307 02.Θ.Ε. Η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων  

Σελ. 1.314 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από την Πύλη για 
την Ελληνική γλώσσα Μια επαγωγική μέθοδος κατάκτησης του γρα-
πτού λόγου  

Σελ. 1.322 02.Θ.Ε. Παραμυθοπλασία. Το αλφαβητάρι των πουλιών Διδακτικό σε-
νάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.329 02.Θ.Ε. Η ιστορία και οι.. λέξεις από την έρευνα πεδίου στη διδακτική 
πράξη  

Σελ. 1.338 03.Θ.Ε. Κινούμαι μέσα σε παραμύθι. παίζω και γυμνάζομαι με τον Η-
ρακλή.  

Σελ. 1.346 03.Θ.Ε. Μια βόλτα στα μουσεία του τόπου μου... Μουσειακή εκπαί-
δευση και Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.355 03.Θ.Ε. Το kahοοt συναντά τα γλωσσικά μαθήματα  

Σελ. 1.363 03.Θ.Ε. Χρήση του μικροελεγκτή Αrduino για τη διδασκαλία της πε-
ριεκτικότητας στη Χημεία Γυμνασίου  

Σελ. 1.373 06.Θ.Ε. Ανασυνθέτοντας την αρχαία ελληνική κατοικία μέσα από μου-
σειακά εκθέματα 

Σελ. 1.382 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Παιχνίδι ρόλων στην αρ-
χαϊκή εποχή 

Σελ. 1.389 06.Θ.Ε. Έκαστος στην Τέχνη του! Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου  

Σελ. 1.396 06.Θ.Ε. Η διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης με την χρήση του 
λογισμικού geogebra  

Σελ. 1.405 06.Θ.Ε. Η διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας με την χρήση 
των Τ.Π.Ε. 

Σελ. 1.415 06.Θ.Ε. Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Α-
γωγής. Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας 

Σελ. 1.423 06.Θ.Ε. Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα 
Διδακτικό σενάριο στα Φυσικά της ΣΤ' Δημοτικού.  

Σελ. 1.429 06.Θ.Ε. Καρυότυπος. Ανιχνεύοντας γενετικές μεταλλάξεις. Διδακτικά 
σενάριο για τη Γ Τάξη Γενικού Λυκείου, στη Βιολογία  
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Σελ. 1.437 06.Θ.Ε. Μια διδασκαλία με Θέματα ανθρώπινα δικαιώματα  

Σελ. 1.443 06.Θ.Ε. Πολιτική οργάνωση κατά την αρχαιότητα - Τα πολιτεύματα και 
η εξέλιξή τους - Διδακτικό σενάριο Α' Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.454 06.Θ.Ε. Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσα από το προσφυγικό 
ζήτημα  

Σελ. 1.462 07.Θ.Ε. Παραμύθι και τεχνικές Δημιουργικής Γραφής Καλλιεργώντας 
τον Κριτικό Γραμματισμό.  

Σελ. 1.471 08.Θ.Ε. 24 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για την Κατάκτηση Δεξιο-
τήτων Γραμματισμού από Μαθήτρια της Α' τάξης Δημοτικού Σχολείου 
με ΔΑΦ  

Σελ. 1.480 09.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκα στο Ισλάμ Σχέδιο διδα-
σκαλίας με τη χρήση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών  

Σελ. 1.490 09.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της Άνωσης στο Γυμνάσιο μέσα από 
το Θέατρο  

Σελ. 1.496 09.Θ.Ε. Ερωτόκριτος Β. Κορνάρου. Αξιοποίηση τεχνικών δραματοποί-
ησης για εξομάλυνση και επεξεργασία απαιτητικών κειμένων της Ν.Ε. 
Λογοτεχνία  

Σελ. 1.505 09.Θ.Ε. Λαϊκός πολιτισμός παραδοσιακός χορός και πολιτισμική ταυ-
τότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αξιοποίηση του χορού με τα 
κουτάλια  

Σελ. 1.514 09.Θ.Ε. Οι τέχνες στο σχολείο ως μέσο ευαισθητοποίησης και καλλιέρ-
γειας της ενσυναίσθησης των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα  

Σελ. 1.521 09.Θ.Ε. Οργάνωση και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων των μουσείων. Μελέτη περίπτωσης το animation πρόγραμμα 
του μουσείου Μπενάκη.  

Σελ. 1.530 09.Θ.Ε. Προσωπικότητες της Ευρώπης στην τέχνη και τη λογοτεχνία  

Σελ. 1.540 09.Θ.Ε. Τέχνη και συνεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. Μία δραστη-
ριότητα διεπιστημονικής συνεργασίας  

Σελ. 1.549 09.Θ.Ε. Το όνειρο του Μεντελέγιεφ (Ο περιοδικός πίνακας των χημι-
κών στοιχείων, μέσα από μια θεατρική ματιά)  

Σελ. 1.556 09.Θ.Ε. Φέρνοντας το μουσείο στο σχολείο, ένα project μουσειοπαιδα-
γωγικής για μαθητές δημοτικού  

Σελ. 1.563 10.Θ.Ε. Dixit. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για 
την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού  
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Σελ. 1.564 10.Θ.Ε. Separate but Equal. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο στη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας με Θέμα το ρατσισμό. 

Σελ. 1.572 10.Θ.Ε. Από το μουστάκι του Νταλί στον χιτώνα του Θαλή.  

Σελ. 1.578 10.Θ.Ε. Γιατί τη Νέκυια; Ταξιδεύοντας... με τους μύθους και τον Ό-
μηρο  

Σελ. 1.587 10.Θ.Ε. Διδακτικά σενάριο για τη διδακτική ενότητα Οι συνθήκες ζωής 
των υπόδουλων (Ιστορία, Στ' Δημοτικού)  

Σελ. 1.597 10.Θ.Ε. Διδακτικά σενάριο για την περιγραφή αντικειμένου στο Επαγ-
γελματικό Λύκειο  

Σελ. 1.604 10.Θ.Ε. Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Σελ. 1.613 10.Θ.Ε. Η Λογοτεχνία συναντά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Σελ. 1.620 10.Θ.Ε. Καλές Πρακτικές Escape room Μέσο ψυχαγωγίας ή και εκπαι-
δευτικό εργαλείο;  

Σελ. 1.627 10.Θ.Ε. Μες στο Μουσείο της Ακρόπολης Μια Διαθεματική Εκπαιδευ-
τική Παρέμβαση για τη Γ' και Δ' τάξη του Δημοτικού  

Σελ. 1.636 10.Θ.Ε. Μικρή Βιβλιοθήκη Μια προσπάθεια παρέμβασης στον δημό-
σιο χώρο και η κινηματογραφική της αποτύπωση  

Σελ. 1.642 11.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α' Γυ-
μνασίου - Πάμε να Δούμε τα Κόκκινα Λουστρίνια;  

Σελ. 1.653 11.Θ.Ε. Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολί-
της. Μοντέλο ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου  

Σελ. 1.661 12.Θ.Ε. Χρήση του παραμυθιού «Το Σκληρό Καρύδι. για την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων αποδοχής της διαφορετικότητας σε μαθητές δημοτι-
κού.  

Σελ. 1.670 13.Θ.Ε. Αντιγόνης «ανάγνωση». Έρευνα δράσης. 

 
Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ. 1.680 01.Θ.Ε. Αντεστραμμένη τάξη και αξιολόγηση με τη χρήση του ψηφια-
κού εργαλείου Kahoot. 

Σελ. 1.689 01.Θ.Ε. Διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης και δέσμευση των νηπίων  
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Σελ. 1.700 01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δη-
μοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες  

Σελ. 1.709 01.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης των παιδιών.  

Σελ. 1.722 01.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της κοινωνικοσυναισθηματικής επάρκειας των 
παιδιών στη σύγχρονη εποχή  

Σελ. 1.730 01.Θ.Ε. Η διαθεματική προσέγγιση στην προσχολική αγωγή. Δραστη-
ριότητες και πρακτικές  

Σελ. 1.737 01.Θ.Ε. Η μέθοδος Project στην προσχολική αγωγή  

Σελ. 1.745 01.Θ.Ε. Η μουσική και πολιτισμική παράδοση της Κέρκυρας μέσα από 
τις Φιλαρμονικές. Εκπαιδευτικά πρόγραμμα  

Σελ. 1.754 01.Θ.Ε. Η συμβολή των Θεωριών της προσωπικότητας στην αναπτυ-
ξιακή εξέλιξη των μαθητών 

Σελ. 1.765 01.Θ.Ε. Τα λουλούδια της Χιροσίμα Διδακτικό σενάριο με χρήση 
Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.771 02.Θ.Ε. Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στα πλαίσια εφαρμογής 
ταυ Νόμου 4547/2018 Η απολογιστική έκθεση του άρθρου 47  

Σελ. 1.779 02.Θ.Ε. Η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου αρωγός στην παρουσίαση 
και κατανόηση των ραψωδιών της Ιλιάδας  

Σελ. 1.786 03.Θ.Ε. A Tangible User Interface in teaching geometric concepts 

Σελ. 1.795 03.Θ.Ε. Μεγάλες Οροσειρές και Όρη. Ενα ψηφιακό παιχνίδι αξιολόγη-
σης για το μάθημα της Γεωγραφίας 

Σελ. 1.803 03.Θ.Ε. Το μπαούλο με τις λέξεις Μία διδακτική πρόταση για την εκ-
μάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αρχάριους μικρούς μαθη-
τές  

Σελ. 1.811 04.Θ.Ε. Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σελ. 1.820 06.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την πολυπολιτισμικότητα 
και την παγκοσμιοποίηση 

Σελ. 1.828 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με 
χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.834 06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
στο Δημοτικό: Το Διάστημα  

Σελ. 1.841 06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. 
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Σελ. 1.848 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Η Οικογένεια 

Σελ. 1.854 06.Θ.Ε. Η αποδοχή του άλλου μέσα από το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα 
με τη χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ. 1.860 06.Θ.Ε. Μαθαίνω να αναζητώ πληροφορίες για τα επαγγέλματα Διδα-
κτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της ερευνητικής εργα-
σίας (Project). Για την Α τάξη ΕΠΑλ  

Σελ. 1.871 06.Θ.Ε. Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από τις Νέες Τεχνολο-
γίες. Διδακτικό σενάριο για το Δημοτικό.  

Σελ. 1.878 06.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ Από τη φωνολογική επίγνωση στη 
δημιουργική γραφή και την ψηφιακή αφήγηση 

Σελ. 1.887 06.Θ.Ε. Το μουσικό βίντεο στη διδασκαλία σύγχρονου δημοφιλούς 
τραγουδιού. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του δημοφιλούς τραγου-
διού Fuego 

Σελ. 1.894 07.Θ.Ε. Θεωρητική προσέγγιση της ενεργειακής εκπαίδευσης στο Δη-
μοτικό Σχολεία. Διαστάσεις και ζητήματα  

Σελ. 1.903 07.Θ.Ε. Καλές πρακτικές ενεργειακού γραμματισμού στο Δημοτικό 
Σχολείο. Διδακτικό σενάριο.  

Σελ. 1.910 08.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή-Μελέτη περίπτω-
σης  

Σελ. 1.916 08.Θ.Ε. Λογοθεραπεία βασισμένη σε Τεκμηριωμένες Κλινικές Πρακτι-
κές  

Σελ. 1.923 08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με αυτισμό. Διδακτικές παρεμβά-
σεις εντός της τάξης της "γενικής" εκπαίδευσης  

Σελ. 1.931 09.Θ.Ε. Using Wikis to develop students' writing skills in a Greek Pri-
mary State School Context 

Σελ. 1.940 09.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση της τέχνης στα Αρχαία Ελληνικά Α' Λυ-
κείου. Προσεγγίζοντας δημιουργικά την ήττα της Αθήνας. 

Σελ. 1949 09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα 
μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με Θέμα την 
Street art  

Σελ. 1.964 10.Θ.Ε. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών/καινοτομιών στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Νόμου 4547/2018: Ο ρόλος του 
διευθυντή και των εκπαιδευτικών 
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Σελ. 1.972 10.Θ.Ε. Κάνουμε Φυσική με χρήση smartphones και Arduino... παίζο-
ντας μπάσκετ  

Σελ. 1.982 11.Θ.Ε. Η ιστορία της μουσικής μέσα από το έργο μεγάλων Ευρωπαίων 
συνθετών 

Σελ. 1991 11.Θ.Ε. Πρόγραμμα συνεργασίας e-Twinning. How our grandparents 
were dressed Local fashion of the past centuries. 

Σελ. 1.997 11.Θ.Ε. Σπάζοντας τη σιωπή. Ανίχνευση και αντιμετώπιση της ενδοοι-
κογενειακής βίας μέσα από το παιδικό σχέδιο με αφορμή κείμενα παι-
δικής λογοτεχνίας  

Σελ. 2.008 12.Θ.Ε. Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαπολιτισμική εκ-
παίδευση στην Ελλάδα  

Σελ. 2.016 13.Θ.Ε. Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μαθησιακά απο-
τελέσματα  

Σελ. 2.026 13.Θ.Ε. Η Χορωδία στο Δημοτικό Σχολεία μέσα από μια έρευνα-
Δράση  

Σελ. 2.035 13.Θ.Ε. Πειραματικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας - Εκπαιδευτική 
αξιολόγηση - Έρευνα  

Σελ. 2.043 14.Θ.Ε. Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επι-
μόρφωση μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων 
(MOOCs) 

Σελ. 2.052 14.Θ.Ε. Γαλλικές γεύσεις στο πιάτο μας  

Σελ. 2.058 14.Θ.Ε. Ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας  

Σελ. 2.066 14.Θ.Ε. Η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Ε.Α.Π. σχετικά 
με την συμβολή των Γραπτών Εργασιών στην αυτο-ρυθμιζόμενη μά-
θηση.  

Σελ. 2.075 14.Θ.Ε. Η συμβολή της Διδακτικής της Λογοτεχνίας στη διερεύνηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε. 

Σελ. 2.083 14.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ενίσχυση της ικανότη-
τας του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευόμενων  

Σελ. 2.092 14.Θ.Ε. Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών στην Ελλάδα στα πρότυπα του TALIS 2013 

Σελ. 2.102 14.Θ.Ε. Τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με τη βο-
ήθεια ειδικών λογισμικών εκγύμνασης των οφθαλμικών μυών  
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Σελ. 2.108 15.Θ.Ε. Αναζητώντας λήμματα σε ένα ηλεκτρονικό λεξικό. Πόσο εύ-
κολη είναι η διαδικασία για έναν μαθητή;  

Σελ. 2.116 15.Θ.Ε. Διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση της επαγ-
γελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών  

Σελ. 2.125 15.Θ.Ε. Μορφές ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικά σύστημα  

Σελ. 2.135 15.Θ.Ε. Νέο-φιλελεύθερες πολιτικές Διαμόρφωση κριτηρίων επάρ-
κειας του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών  

Σελ. 2.142 15.Θ.Ε. Ο Διευθυντής ως Ηγέτης ενός Αποτελεσματικού και Ανοιχτού 
Σχολείου  

Σελ. 2.149 15.Θ.Ε. Ο κινηματογράφος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τη 
Θεωρία στην τάξη.  

Σελ. 2.157 15.Θ.Ε. Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση. Μελέτη 
περίπτωσης 

Σελ. 2.164 16.Θ.Ε. Εκπαίδευση και πολιτική στην Αναγέννηση μέσα από τον Έ-
ρασμο και σημερινά εκπαιδευτικά ιδεώδη.  

Σελ. 2.172 16.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  

Σελ. 2.179 16.Θ.Ε. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  

Σελ. 2.186 16.Θ.Ε. Η δυναμική των άτυπων ομάδων  

Σελ. 2.195 16.Θ.Ε. Θετική κουλτούρα συνεργασίας  

Σελ. 2.201 16.Θ.Ε. Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση  

Σελ. 2.206 16.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μο-
νάδας 

Σελ. 2.213 17.Θ.Ε. Θετικές επιδράσεις της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση  

 
Δ΄ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ. 2.221 01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο: Η θερμική διαστολή και συστολή των στε-
ρεών σωμάτων. 

Σελ. 2.230 01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δη-
μοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες. 

Σελ. 2.239 01.Θ.Ε. Η επίδραση των βίαιων τηλεοπτικών εικόνων στον ψυχισμό 
των παιδιών. 

47/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Σελ. 2.247 01.Θ.Ε. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών και ο ρόλος των ενηλίκων. 

Σελ. 2.251 01.Θ.Ε. Η μετάβαση από τα Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. 

Σελ. 2.256 01.Θ.Ε. Η σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με τα γονεϊκά σχή-
ματα διαπαιδαγώγησης τους. 

Σελ. 2.265 01.Θ.Ε. Ο κριτικός στοχασμός στην εκπαίδευση. 

Σελ. 2.269 01.Θ.Ε. Ο ρόλος του παραμυθιού στην ωρίμανση και ψυχική ανάπτυξη 
του παιδιού.  

Σελ. 2.274 01.Θ.Ε. Προσκόλληση διδύμων από την βρεφική και παιδική ηλικία 
έως και την ενήλικη ζωή. 

Σελ. 2.282 01.Θ.Ε. Πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας (project) για την αγορά 
εργασίας στην ειδικότητα του δενδροανθοκηπουρού. 

Σελ. 2.287 02.Θ.Ε. Εικονική επίσκεψη στην Πινακοθήκη του Ντάλουιτς. 

Σελ. 2.292 03.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ν. Θεσσαλονίκης 
για την χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. 

Σελ. 2.296 03.Θ.Ε. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. 

Σελ. 2.301 03.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. 

Σελ. 2.309 06.Θ.Ε. Γενικές έννοιες δικαίου. Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση 
Τ.Π.Ε.  

Σελ. 2.314 06.Θ.Ε. Η Πόλη μέσα από την Τέχνη. Διδακτικά σενάριο για Νηπιαγω-
γείο. 

Σελ. 2.322 07.Θ.Ε. Έννοια και περιεχόμενο του Κοινωνικού Γραμματισμού στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Σελ. 2.329 07.Θ.Ε. Η επικοινωνία των μαθητών μέσω διαδικτύου. 

Σελ. 2.335 08.Θ.Ε. Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. 

Σελ. 2.340 08.Θ.Ε. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - Υπερκινητικότητα. Εκ-
παιδευτικές παρεμβάσεις. 

Σελ. 2.346 08.Θ.Ε. Εκπαιδεύοντας χαρισματικά παιδιά. 

Σελ. 2.351 08.Θ.Ε. Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης ενδοσχολικών 
συγκρούσεων  

Σελ. 2.356 08.Θ.Ε. Θεραπεία σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές. 

Σελ. 2.361 09.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και οικολογοτεχνία.  
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Σελ. 2.365 09.Θ.Ε. Ο γύρος του κόσμου με συντροφιά τα παραμύθια. Μια πρό-
ταση διδασκαλίας της Γεωγραφίας με στόχο τη δημιουργική γραφή.  

Σελ. 2.369 09.Θ.Ε. Παίζοντας και δημιουργώντας με τα πορτρέτα του Φαγιούμ  

Σελ. 2.374 09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα 
μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την 
Street Art.  

Σελ. 2.389 10.Θ.Ε. Διδάσκοντας με αρχές συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Σελ. 2.393 10.Θ.Ε. Ο mr Class Dojo... ξανασυστήνεται! 

Σελ. 2.399 10.Θ.Ε. Περιβαλλοντικό παραμύθι και αξίες στην Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία. Bιώματα και προσεγγίσεις εμψυχωτών.  

Σελ. 2.408 12.Θ.Ε. Επισκόπηση των όρων Συμπεριληπτική και Διαπoλιτισμική 
Εκπαίδευση και σημεία σύγκλισης τους.  

Σελ. 2.417 12.Θ.Ε. Η θέση των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση 
της παλυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση.  

Σελ. 2.421 12.Θ.Ε. Οι προκλήσεις της Μειονοτικής Εκπαίδευσης.  

Σελ. 2.426 12.Θ.Ε. Προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο.  

Σελ. 2.431 13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική έρευνα: Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευ-
τικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σελ. 2.435 14.Θ.Ε. Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαι-
δευτικών.  

Σελ. 2.439 14.Θ.Ε. Η συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων 
στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Σελ. 2.443 14.Θ.Ε. Ιστορική εξέλιξη και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγ-
χρονη ελληνική πραγματικότητα.  

Σελ. 2.448 14.Θ.Ε. Ο ρόλος του μέντορα στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών.  

Σελ. 2.453 14.Θ.Ε. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Κίνητρα 
συμμετοχής λόγοι ικανοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικού σχεδια-
σμού.  

Σελ. 2.458 15.Θ.Ε. Αξιολόγηση προσωπικού εκπαιδευτικής μονάδας.  

Σελ. 2.462 15.Θ.Ε. Διερεύνηση εφαρμογών εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.  
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Σελ. 2.470 15.Θ.Ε. Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου στην Ανοικτή και 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.  

Σελ. 2.474 15.Θ.Ε. Η πορεία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα μέσα από την περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου.  

Σελ. 2.478 15.Θ.Ε. Ο διευθυντής ως μετασχηματιστής ηγέτης στην αντιμετώπιση 
απειθαρχίας των μαθητών.  

Σελ. 2.483 15.Θ.Ε. Ο ρόλος της παρακίνησης ατην επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών.  

Σελ. 2.493 15.Θ.Ε. Ο ρόλος του διευθυντή στην ενσωμάτωση νεοδιόριστων εκπαι-
δευτικών.  

Σελ. 2.498 15.Θ.Ε. Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Αιτίες συνέπειες και η αξία 
της συνεργασίας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.  

Σελ. 2.505 15.Θ.Ε. Σχολική ηγεσία και διαχείριση της καινοτομίας.  

Σελ. 2.512 16.Θ.Ε. Εφαρμογή της Στρατηγικής Διοίκησης στην Εκπαίδευση-Με-
λέτη Περίπτωσης.  

Σελ. 2.516 16.Θ.Ε. Η Μαρία Αμαριώτου και η Σχολή Ανωτέρας Λογοτεχνικής 
Μορφώσεως του «Ασκραίου» (1937-1940)  

Σελ. 2.520 16.Θ.Ε. Η Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου και το Ανώτερο 
Τμήμα του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας (1919-1924)  

Σελ. 2.525 16.Θ.Ε. Ο στοχασμός ως μια κριτική αυτοεκτίμηση του αποτελεσματι-
κού εκπαιδευτικού.  

Σελ. 2.530 17.Θ.Ε. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Προϋποθέσεις διάχυ-
σής της στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα - μία προσέγγιση.  

Σελ. 2.535 17.Θ.Ε. Εφαρμογή του επαγωγικού και του παραγωγικού λογικού σχή-
ματος στον ηλεκτρισμό.  

Σελ. 2.544 17.Θ.Ε. Η διδακτική αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης στην έν-
νοια της πίεσης.  

Σελ. 2.553 17.Θ.Ε. Η χρήση της αναλογίας στη διδασκαλία της φυσικής.  

Σελ. 2.560 17.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις των μαθητών για φαινόμενα των Φυσικών Επι-
στημών και η διδακτική τους αντιμετώπιση με τη χρήση διαδικασιών 
γνωστικής σύγκρουσης.  
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Σελ. 2.567 17.Θ.Ε. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

Σελ. 2.571 18.Θ.Ε. Ερωτικά τραγούδια των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ι-
ταλίας. Βασικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά ως κριτήρια επιβιωσι-
μότητας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σελ. 2.577 01.Θ.Ε. Ο ρόλος των Συµβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας, αναφορικά µε την επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευ-
όμενων. 

Σελ. 2.586 03.Θ.Ε. ATLAS MOOC - Ανοίγοντας τη διδασκαλία των φυσικών επι-
στημών στη σύγχρονη κοινωνία. 

Σελ. 2.596 08.Θ.Ε. Πολυαισθητηριακό πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή Ε' Δη-
μοτικού με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

Σελ. 2.604 10.Θ.Ε. Περιβαλλοντικό παραμύθι και αξίες στην Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία. Βιώματα και προσεγγίσεις εμψυχωτών. 

Σελ. 2.612 10.Θ.Ε. Τρέχει-τρέχει το ποτάμι. Διδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγω-
γείο 

Σελ. 2.623 15.Θ.Ε. Ο ρόλος του εργασιακού άγχους στη συμπεριφορά και την πα-
ραγωγικότητα των εκπαιδευτικών στελεχών 

 
 
ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ  
(βίντεο ηλεκτρονικών εισηγήσεων και ομιλιών του 6ου Συνεδρίου) 
 
https://www.youtube.com/channel/UCsVDPLoZk0ShtfLiF4-Khaw 
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Μαθητές, εκπαιδευτικοί και τεχνολογία 

Εμμανουήλ Φωκίδης, Ph.D. 
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Στα πρώτα της βήματα η εκπαιδευτική τεχνολογία φάνηκε να προσφέρει τα εργαλεία 
για μια ουσιαστική αλλαγή στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Στην πορεία αναδύθηκαν 
σημαντικές δυσκολίες, που οδήγησαν κάποιους στο να υποστηρίξουν ότι απέτυχε να 
βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ότι, εντέλει, δημιούργησε 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε. Στο άρθρο επιχειρείται μία όσο το δυ-
νατόν πιο αντικειμενική ανάγνωση των δεδομένων από σημαντικές έρευνες, επιδιώκο-
ντας τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. 
Τέλος, παρέχονται ορισμένες πρακτικές συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς και γί-
νονται συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα 
και να γίνει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
στην καθημερινή διδακτική πρακτική.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, μαθητές, σχολείο, τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία απέκτησε από νωρίς μία ιδιαίτερη σχέση με την εκπαίδευση. Ο όρος "εκ-
παιδευτική τεχνολογία" ουσιαστικά περιγράφει τη σύζευξη μεταξύ τεχνολογικών μέ-
σων και διδασκαλίας (Saettler, 2004) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη 
της δεκαετίας του '40. Όμως, εκτός από εργαλεία, η είσοδός της στα σχολεία άνοιξε το 
δρόμο για νέες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές. Έτσι, γρήγορα θεωρήθηκε ότι, ως 
μέσο, η τεχνολογία διευκολύνει τη μάθηση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Άλλοι, βλέπο-
ντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές που επέφερε σε όλες τις πτυχές 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, υποστήριξαν ένθερμα τον μετασχηματιστικό ρόλο 
της τεχνολογίας, μιλώντας για μια επερχόμενη εκπαιδευτική επανάσταση (ενδεικτικά, 
Seidel & Rubin, 1977). Όμως, σειρά από πρόσφατα επιστημονικά ή μη άρθρα παρου-
σίασαν με εμφατικό τρόπο και με επιχειρήματα που σε πρώτη ανάγνωση πείθουν, την 
αποτυχία της τεχνολογίας να ωφελήσει τους μαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί έρευνα, που μάλιστα είχε μεγάλη δημοσιότητα και αναπαρήχθη από πολλά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία κατέληξε ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαί-
δευση, τελικά, δεν είχε τα αναμενόμενα θετικά και θεαματικά μαθησιακά αποτελέ-
σματα (OECD, 2015). 

Τι από τα δύο τελικά ισχύει. Σε τι συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε κάνοντας 
μια δεύτερη ανάγνωση των δεδομένων; Σε κάθε περίπτωση, μήπως υπάρχουν λύσεις 
που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα; Στις 
ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για τον ρόλο που παίζει 
η εκπαιδευτική τεχνολογία και το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα 
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προκύπτουν από την είσοδό της στη σχολική καθημερινότητα των παιδιών.  

Η (κατά ορισμένους) αποτυχία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  

Πολύς λόγος έχει γίνει για την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στην απόδοση των μαθητών ήταν -σε κάποιες λίγες περιπτώσεις- μικτός, αλλά τις 
περισσότερες φορές οι υπολογιστές προκάλεσαν "ζημιά" στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα (OECD, 2015). Για παράδειγμα, η έκθεση αναφέρει πως οι μαθητές που χρησι-
μοποιούν υπολογιστές, όχι όμως εντατικά, τείνουν να έχουν κάπως καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα συγκριτικά με μαθητές που σπάνια χρησιμοποιούν υπολογι-
στές. Όμως, μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές πολύ συχνά στο σχολείο, έχουν 
χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, ακόμη κι 
όταν ληφθούν υπόψη κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και το υπόβαθρό τους 
(OECD, 2015). Επίσης, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κάποια αισθητή βελτίωση στις 
επιδόσεις των μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή στα θετικά μαθήματα σε χώ-
ρες που στο παρελθόν είχαν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την είσοδο της τεχνο-
λογίας στην εκπαίδευση. Ίσως το πιο απογοητευτικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι 
ότι η τεχνολογία προσφέρει τελικά πολύ λίγα στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων 
μεταξύ προνομιούχων και μειονεκτούντων μαθητών, που είναι βασικό επιχείρημα των 
υποστηρικτών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Μάλιστα, δεν είναι η μόνη έρευνα που 
υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Οι Warschauer, Knobel και Stone (2004) χρόνια πριν είχαν 
υποστηρίξει τη θέση ότι η τεχνολογία διευρύνει αντί να γεφυρώνει την κοινωνικοοικο-
νομική διαίρεση.  

Η παραπάνω έκθεση απλά επιβεβαιώνει ή συμπληρώνει τα αποτελέσματα άλλων ερευ-
νών που επισήμαναν τα φτωχά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Για πα-
ράδειγμα, σε μελέτη, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
με βεβαιότητα ότι τα tablets έφεραν επανάσταση στην εκπαίδευση (Kucirkova, 2014a). 
Ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρεμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία παράγουν 
ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα βελτίωσης σε σύγκριση με άλλα μέσα (Higgins, Xiao, & 
Katsipataki, 2012). Η πρωτοβουλία One Laptop per Child που έδωσε πρόσβαση σε 
υπολογιστή σε 25 εκατομμύρια μαθητές στον αναπτυσσόμενο κόσμο, απέτυχε να βελ-
τιώσει τα γνωστικά αποτελέσματα στη γλώσσα ή στα μαθηματικά (Waters, 2012).  

Όσοι αντιτίθενται στην είσοδο της τεχνολογίας στα σχολεία παραθέτουν και άλλη μια 
σειρά επιχειρημάτων. Αναφέρουν, χαρακτηριστικά, ότι οι ιδιοκτήτες μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι αυτά τα μέσα (Hern, 2018) και στέλνουν τα 
παιδιά τους σε σχολεία απαλλαγμένα από τεχνολογία (Jenkin, 2015). Άλλοι, διακρί-
νουν σκοτεινά συμφέροντα. Ενδεικτικά, αναφέρουν, ότι ο κύκλος εργασιών της βιομη-
χανίας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα ξεπεράσει τα 129 δισεκατομμύρια στερλίνες 
το 2020 (Pattie, 2015), συνεπώς, καταλήγουν, υπάρχουν σημαντικά (και όχι πάντα θε-
μιτά) συμφέροντα πίσω από τη συνεχή απαίτηση για την είσοδο της τεχνολογίας στα 
σχολεία. Καταλήγουν δε, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα, τα παιδιά πατούν κου-
μπάκια και κάνουν tap σε tablets χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι κάνουν 
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και κοιτούν με δέος διαδραστικούς πίνακες. Τα παιδιά μπορεί να προσωρινά εντυπω-
σιαστούν, αλλά, μακροπρόθεσμα, ο ενθουσιασμός τους θα καταλαγιάσει.  

Αρκετοί μάλιστα επισημαίνουν ότι οι κυβερνο-ουτοπιστές δεν κάνουν τίποτε άλλο από 
το να υπόσχονται μαγικές λύσεις για την εκπαίδευση των αυριανών πολιτών, όμως το 
παλιό καλό σχολείο είναι αυτό που δίνει λύσεις που πραγματικά λειτουργούν: ικανοί 
δάσκαλοι, άσκηση, εξερεύνηση της γνώσης στον πραγματικό, φυσικό κόσμο. Αυτό άλ-
λωστε θέλουν πραγματικά οι "ψηφιακοί αυτόχθονες". Έρευνα για το e-learning στα 
Καναδικά πανεπιστήμια αποκάλυψε ότι φοιτητές προτιμούν τα δια ζώσης μαθήματα 
και ένα έξυπνο άτομο στο μπροστινό μέρος της αίθουσας από τη χρήση της τεχνολογίας 
(Rogers, Usher, & Kaznowska, 2011). 

Συνοψίζοντας, αριθμός ερευνών έδειξε ότι η τεχνολογία, παρά την ευρεία της χρήση 
από τους μαθητές, εν τέλει, διεύρυνε το ψηφιακό χάσμα και δεν έφερε καμία ουσια-
στική επανάσταση στην εκπαίδευση, μιας και τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη ε-
φαρμογή της στο σχολικό περιβάλλον είναι χειρότερα ή το πολύ ίδια με αυτά των συμ-
βατικών μορφών διδασκαλίας. Αυτό οδήγησε κάποιους να υποστηρίξουν ότι υπάρχουν 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα πίσω από την συνεχή επιδίωξη να ενταχθεί η τεχνολο-
γία στο σχολείο και ότι ένα σχολικό περιβάλλον απαλλαγμένο από τεχνολογικά μέσα 
είναι αναντικατάστατο.  

Αντίλογος στη θεωρούμενη αποτυχία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τρόποι για 
την αποτελεσματική χρήση της 

Το ότι η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν είναι ικανή να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα, πράγματι, με την πρώτη ματιά, δείχνει και καλά τεκμηριωμένη άποψη -μιας 
και στηρίζεται σε σοβαρές έρευνες- και δίνει ισχυρή βάση επιχειρημάτων σε όσους 
αντίκεινται στην ένταξη της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον. Όμως, το να σταθεί 
κάποιος στα μαθησιακά αποτελέσματα, αποκόπτοντάς τα από το πώς, γιατί και κάτω 
από ποιες συνθήκες αυτά επιτεύχθηκαν, είναι μάλλον λάθος. Θα πρέπει να δούμε τη 
συνολική εικόνα, που, όπως θα φανεί στη συνέχεια, είναι πολυδιάστατη. 

Ένα πρώτο σημείο άξιο προσοχής είναι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Πράγματι, έρευνες δείχνουν ότι εκτός από τα γνωστά ψηφιακά χάσματα με-
ταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων περιοχών και μεταξύ αυτών που 
έχουν πρόσβαση και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, υπάρχει ένα 
άλλο χάσμα μεταξύ του πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη χρήση της τεχνολο-
γίας και του πώς περιμένουν οι μαθητές αυτή να χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη και 
αυτό ισχύει για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (CDW-G, 2010). Για παράδειγμα, 
το 75% των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τακτικά την τεχνολογία στις 
τάξεις τους. Ωστόσο, μόνο το 40% των μαθητών αναφέρουν ότι η τεχνολογία χρησι-
μοποιείται στην τάξη, ενώ ένα 86% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία πιο πολύ 
στο σπίτι παρά στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ένα συντριπτικό 94% των μαθητών ανα-
φέρουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν τις εργασίες τους, ενώ λιγό-
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τερο από το ήμισυ των εκπαιδευτικών (46%) ενσωματώνουν την τεχνολογία σε εργα-
σίες που αναθέτουν στους μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε μήπως ο όρος 
"τακτική χρήση" ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από παιδιά και ενήλικες.  

Έτσι, το επόμενο σημείο όπου πρέπει να εστιάσουμε είναι το πόσο πραγματικά χρησι-
μοποιείται η τεχνολογία στο σχολικό περιβάλλον. Ο Van Broekhuizen (2016) σε με-
λέτη του που διήρκησε 3 χρόνια και περιλάμβανε 144.000 τάξεις σε 39 πολιτείες των 
ΗΠΑ και άλλες 11 χώρες, κατέληξε ότι λίγοι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
και τα ψηφιακά εργαλεία με ουσιαστικό τρόπο στις τάξεις τους. Όντως, οι εκπαιδευτι-
κοί έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες και πολλοί το κάνουν, 
αλλά υπάρχει μικρή χρήση της τεχνολογίας από τους ίδιους τους μαθητές. Τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τεχνολογία έξω από το σχολείο όλη την ώρα για προσωπικούς και ψυ-
χαγωγικούς σκοπούς, αλλά δεν ωθούνται ή δεν τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν την 
ίδια τεχνολογία μέσα στην τάξη για μάθηση. Χαρακτηριστικά ευρήματα της παραπάνω 
έρευνας ήταν: 

▪ Σε περισσότερες από τις μισές αίθουσες διδασκαλίας, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι 
οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνολογία για τη συλλογή, την αξιολόγηση ή τη χρήση 
πληροφοριών για μάθηση. 

▪ Στα δύο τρίτα των τάξεων, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η τε-
χνολογία χρησιμοποιείται ώστε οι μαθητές για να λύνουν προβλήματα, να διεξαγά-
γουν έρευνες ή να εργάζονται συνεργατικά. 

▪ Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα σχολεία στερούνται πρόσβασης στην τεχνολογία. 
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα δασκάλους (81 τοις εκατό) έχουν πρόσβαση 
σε προσωπικούς υπολογιστές ή φορητούς υπολογιστές στην τάξη τους. 

▪ Υπάρχει μικρή διακύμανση στη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας σε διάφορα είδη 
σχολείων. 

▪ Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν μια άβολη σχέση με την τεχνολογία, τη βλέπουν ως 
ένα "αναγκαίο κακό", ανεκτή όταν είναι αυστηρά περιορισμένη. Επίσης, οι εκπαι-
δευτικοί έχουν τον, κατανοητό, φόβο ότι θα χάσουν τον έλεγχο των τάξεων τους 
και των μαθητών τους. Ακόμη και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια βλέπουν πόσο 
δύσκολο είναι να αποτρέψουν τους φοιτητές από το να κάνουν το ίδιο όταν τα 
smartphones, τα tablets και φορητοί υπολογιστές επιτρέπονται στην τάξη. 

Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να αναλυθεί είναι το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία 
στην τάξη. Συσκευές όπως τα tablets και οι φορητοί υπολογιστές σε όλα τα σχήματα 
και τα μεγέθη, παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να οργανώσουν τις σημειώσεις και 
τις εργασίες τους, να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να επικοινωνήσουν με τους 
δασκάλους και τους ομότιμούς τους, να προετοιμάσουν παρουσιάσεις, να συνεργα-
στούν σε έργα και να συνδεθούν με ειδικούς. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν τα ψηφιακά 
εργαλεία γίνονται πιο φορητά, πιο εξελιγμένα και πιο "πανταχού παρόντα", με κάποιο 
τρόπο δεν γίνονται περισσότερο η δύναμη στο πώς οι μαθητές μαθαίνουν σε καθημε-
ρινή βάση. Και οι δύο έρευνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, καταλήγουν στο ότι η τε-
χνολογία χρησιμοποιείται για να διδάξουμε στους μαθητές αντί να τους παρέχουμε την 
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τεχνολογία ως μέσο για να μάθουν. Το να τους ζητάμε να γράψουν τις εργασίες τους 
στον υπολογιστή ή να κάνουν μία παρουσίαση, είναι απλά επιφανειακή (και ανούσια) 
χρήση της τεχνολογίας και οι μαθητές (που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία), 
αντιλαμβάνονται αυτό το λάθος. Χαρακτηριστικά, μόλις 4 στους 10 μαθητές, στην 
πρώτη έρευνα (CDW-G, 2010), θεώρησαν ότι τους ικανοποιεί η χρήση της τεχνολογίας 
στο σχολείο. Συνεπώς, αυτό που πράγματι συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά εξακολουθούν 
να κάνουν ακριβώς ότι έκαναν και οι παλαιότερες γενιές όταν πήγαιναν στο σχολείο. 
Εξακολουθούμε να βλέπουμε την κυριαρχία των φωτοτυπιών και των φύλλων εργασίας 
μετασχηματισμένων σε ψηφιακή μορφή.  

Συμπερασματικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στο πώς και στο πόσο χρησιμο-
ποιείται η τεχνολογία. Λογικά λοιπόν, τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν είναι ικανοποι-
ητικά, όμως η τεχνολογία αυτή καθαυτή δεν είναι υπεύθυνη. Τι φταίει όμως; Μήπως, 
η περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας για μάθηση δεν είναι ούτε θέμα της πρόσβασης 
των μαθητών σε τεχνολογικά εργαλεία στο σχολείο (tablets, φορητοί υπολογιστές, 
smartphones, κλπ.) ούτε ζήτημα τεχνολογικών υποδομών (ευρυζωνικότητα ή Διαδί-
κτυο); Μήπως οφείλεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται με την προ-
ετοιμασία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη 
σχολική κουλτούρα, ή τις ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας στο 
σπίτι ή στο σχολείο που θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών 
από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρο; 

Ο Van Broekhuizen (2016) υποστηρίζει ότι ποτέ η σχολική εκπαίδευση δεν προσπά-
θησε πραγματικά να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να εξατομικεύσει, να εμβαθύνει 
και να ενσωματώσει καλύτερα την τεχνολογία στη μάθηση. Μέχρι να μπορέσουμε 
πραγματικά να πούμε ότι έχουμε δώσει άφθονες ευκαιρίες να δούμε αν λειτουργεί, μέ-
χρι να έχουμε θέσει πολιτικές και έχουμε εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς για να βοη-
θήσουν τους μαθητές και να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 
μαθησιακούς σκοπούς και να ενισχύσουν τη μάθηση τους, δεν μπορούμε να πούμε ότι 
η τεχνολογία δεν λειτουργεί στην εκπαίδευση.  

Σε τελική ανάλυση, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε τα σχολεία είναι έτοιμα είτε όχι, η 
τεχνολογία θα βρει τελικά το δρόμο της προς την τάξη και στα χέρια των μαθητών. 
Αυτό γιατί από κάποιο σημείο και μετά η χρήση των ψηφιακών εργαλείων θα είναι ένα 
τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, που η εισβολή της θα είναι αναπόφευ-
κτη. Εν ολίγοις, είναι πολύ αργά να κρατήσουμε την τεχνολογία μακριά από τις τάξεις 
ή τις ζωές των παιδιών. Μπορεί να νομίζουμε ότι προστατεύουμε τους μαθητές όταν 
τους κρατάμε σε μια "φούσκα" χωρίς τεχνολογία κατά τη διάρκεια του σχολείου, αλλά 
τελικά πηγαίνουν σπίτι τους, αποφοιτούν, παίρνουν θέσεις εργασίας. Παντού μπορούν 
ή είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία. Αν μπλοκάρουμε τη χρήση της, 
μπορεί, τελικά, να κάνουμε ζημιά. Πρέπει λοιπόν, να βάλουμε τα παιδιά σε δυναμικά, 
ευπροσάρμοστα περιβάλλοντα στο σχολείο, ώστε να είναι επιτυχημένα αργότερα. Πρέ-
πει εμείς, ως εκπαιδευτικοί, να κάνουμε σοφές επιλογές για το τι χρησιμοποιείται και 
πώς χρησιμοποιείται. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν μερικές συμβουλές κοινής 
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λογικής που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει: 

▪ Κάτι βαρετό στο χαρτί είναι εξίσου βαρετό στο tablet ή στο laptop. Η χρήση της 
τεχνολογίας απλά για χάρη της χρήσης της είναι σπατάλη χρόνου και πόρων. Αν η 
τεχνολογία δεν μεταμορφώνει την τάξη, τη διδασκαλία ή τη μάθηση των μαθητών, 
παραλείψτε την. Αν μία δραστηριότητα μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας χαρτί ή 
μολύβι, αλλά το κάνετε σε έναν υπολογιστή, αυτό δεν μεταμορφώνει την τάξη σας. 

▪ Το πώς διδάσκει η τεχνολογία είναι εξίσου σημαντικό με το τι διδάσκει. Αποφύγετε 
κάθε λογισμικό που βασίζεται σε ασκήσεις και επαναλήψεις. Επιλέξτε προγράμ-
ματα που ενθαρρύνουν τα παιδιά να δημιουργήσουν. 

▪ Ας γίνουν οι μαθητές μερικές φορές δάσκαλοι. Δεν είναι εφικτό να μάθετε να χρη-
σιμοποιείτε όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία. Δώστε ένα νέο εργαλείο σε 
έναν μαθητή και ζητήστε του να μάθει πώς να το χρησιμοποιεί πρώτος. Αφού το 
καταλάβει, μπορεί να το διδάξει σε όλους τους άλλους, συμπεριλαμβανομένου και 
του δασκάλου. 

▪ Αναζητείστε εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν μόνοι τους και 
μεταξύ τους.  

▪ Αντί να εμποδίσετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets ή εφαρμογών όπως το 
YouTube, βρείτε έξυπνους τρόπους να τα χρησιμοποιήσετε.  

▪ Οι ενήλικες θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα καλής χρήσης και "ψηφιακής ιθα-
γένειας". Ένα ασφαλές, φιλικό περιβάλλον όπως είναι η σχολική τάξη είναι ένα 
εξαιρετικό μέρος για τα παιδιά να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται υπεύθυνα στο 
Διαδίκτυο. Ποτέ μην τουιτάρετε κάτι που δεν θα λέγατε κατά πρόσωπο σε κάποιον, 
μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, να επισκέπτεστε μόνο κατάλληλους ι-
στότοπους. Στήστε ελεγχόμενους λογαριασμούς στην τάξη ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να εξασκήσουν την ψηφιακή εθιμοτυπία, να μάθουν πώς να χρησιμοποι-
ούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εξερευνούν το ψηφιακό τους αποτύ-
πωμα. 

▪ Δώστε στα παιδιά χώρο και χρόνο να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους. Σε 
αρκετούς επαγγελματικούς χώρους επιτρέπεται στους εργαζομένους να χρησιμο-
ποιούν ένα ποσοστό της εβδομαδιαίας εργασίας τους για προσωπικά έργα. Μπο-
ρείτε να αφιερώσετε μία ώρα την εβδομάδα στο να αναπτύξουν οι μαθητές τα δικά 
τους τεχνολογικά projects χωρίς να τα κατευθύνετε. 

Η τεχνολογία ως πρόβλημα για τη μελέτη στο σπίτι 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι και εκτός σχολείου, στο σπίτι, η χρήση τη 
τεχνολογίας είναι προβληματική. Ας φανταστούμε ένα διόλου απίθανο σενάριο: "Ο 
γιος μου κάνει την εργασία του σε ένα tablet. Ενώ το κάνει αυτό, παραμένει συνδεδε-
μένος με τους δασκάλους και τους συμμαθητές του μέσω του smartphone του, συζη-
τώντας και κάνοντας ερωτήσεις, και, φυσικά, μοιράζονται μιμίδια (memes). Οι εργα-
σίες της κόρη μου είναι στο χαρτί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να στείλει 
την εργασία της μέσω των εγγράφων Google, να κάνει μια έρευνα για ένα project, ή να 
προετοιμάσει μια παρουσίαση για να μοιραστεί με την τάξη της χρησιμοποιώντας το 
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PowerPoint. Για όλα αυτά χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της μητέρας της. Ο γιος του 
γείτονά μου είναι στο γυμνάσιο, όπου τους είπαν ότι μπορούν να φέρουν το δικό τους 
laptop για να κρατούν σημειώσεις και να κάνουν την εργασία τους. Όταν επιστρέφει 
στο σπίτι από το σχολείο, κλειδώνεται στο δωμάτιό του (τυπική συμπεριφορά εφήβου), 
ακούει μουσική στο iPad, και συνομιλεί με τους φίλους του στο smartphone του, ενώ 
το laptop είναι ανοιχτό γιατί, υποτίθεται, ότι κάνει κάποια εργασία".  

Τα παιδιά αυτά δεν αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα, βλέπουμε όλο και περισσό-
τερους μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν τις σχολικές εργασίες. 
Έρευνες δείχνουν σχεδόν το ένα τρίτο χρησιμοποιεί tablet για αυτό το σκοπό και το 
65% χρησιμοποιεί laptop. Το 39% των μαθητών 14 ετών χρησιμοποιεί smartphones για 
να ολοκληρώσει την εργασία του και το ποσοστό ανεβαίνει στο 57% για την 8η τάξη. 
Όλα αυτά αναφέρθηκαν σε μία έρευνα που είναι ήδη αρκετά παλιά (Verizon, 2012), 
συνεπώς, τα ποσοστά είναι πολύ πιθανό να έχουν αυξηθεί. 

Όμως, όσο ιδανικά και αν φαίνονται τα παραπάνω, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Σε μελέτη σε μαθητές λυκείου σχετικά με το πόσο συχνά εναλλάσσουν την προσοχή 
τους από τη μελέτη των μαθημάτων με κάτι που σχετίζεται με την τεχνολογία, όπως ο 
έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανταλλαγή μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ή ακόμα και η παρακολούθηση τηλεόρασης, φάνηκε ότι το 80% των μαθητών 
κάνουν κάτι τέτοιο από συχνά ως πολύ συχνά (Rosen, Carrier, & Cheever, 2013). Οι 
συγγραφείς ονόμασαν αυτό το φαινόμενο συνεχής μερική προσοχή, που σημαίνει ότι 
τις περισσότερες φορές, οι μαθητές δεν επικεντρώνονται στη μελέτη, αλλά κάνουν ένα 
συνεχές μπρος-πίσω της προσοχή τους μεταξύ μελέτης και ενασχόλησης με την τεχνο-
λογία.  

Συνεχίζουν αναφέροντας ότι η χρήση της τεχνολογίας από τους νέους τους δημιουργεί 
ψυχαναγκασμούς. Δεν θέλουν να χάσουν ή να είναι το τελευταίο άτομο που θα μάθει 
ένα νέο (ή που θα σχολιάσει μια δημοσίευση στο Διαδίκτυο). Το πρόβλημα είναι ότι η 
ενασχόληση, για παράδειγμα, με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και την περιήγηση 
σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ενώ μελετούν, είναι ότι αντλεί τους ίδιους δια-
νοητικούς πόρους (ενδεικτικά, χρήση γλώσσας και ανάλυση νοημάτων) που ζητούνται 
από τις σχολικές εργασίες. Όπως είναι αναμενόμενο, τα παραπάνω έχουν άμεσο αντί-
κτυπο τους βαθμούς και στην ποιότητα της εργασίας. Οι μαθητές που ήταν λιγότερο 
αποσπασμένοι είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές που μετατόπιζαν συνεχώς 
την προσοχή τους, για παράδειγμα, από όσους έλεγχαν τακτικά το Facebook ή τα μη-
νύματά τους. 

Όμως, μπορούμε να αποφύγουμε τις παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις. Αν θέλουμε οι 
μαθητές να μαθαίνουν και να αποδίδουν, πρέπει να γίνει ορθολογική διαχείριση των 
smartphones και των άλλων διαδικτυακών περισπασμών κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
Μερικές τέτοιες τεχνικές διαχείρισης είναι: 

▪ Θέστε όρια. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να πετύχουν στο σχολείο και να μπορούν να 
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αξιοποιήσουν την τεχνολογία (και όλοι το θέλουμε), πρέπει να θέσουμε όρια. Συ-
ζητήστε με το παιδί σας για το ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος και τόπος για να 
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και βεβαιωθείτε ότι ακολουθεί αυτούς τους κανό-
νες. Για παράδειγμα, όταν μελετά ένα σημαντικό αντικείμενο ή όταν κάνει μια σο-
βαρή εργασία, η τηλεόραση, το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέ-
πει να είναι κλειστά. 

▪ Τεχνολογικά διαλείμματα. Διδάξτε στο παιδί σας να κάνει τεχνολογικά διαλείμ-
ματα (χρονικό διάστημα που δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου τεχνολογία), για να δια-
χωρίσει την εργασία από τη χρήση της τεχνολογίας. Τέτοιος διαχωρισμός πρέπει 
να γίνεται και για τον ελεύθερό του χρόνο. Εκτός από το να χρησιμοποιεί το κινητό 
του, το παιδί θα πρέπει να πάει να παίξει μπάσκετ ή να κάνει ποδήλατο. 

▪ Ζώνη ελεύθερη από τεχνολογία. Εάν μια εργασία πρέπει να γίνει με στυλό και 
χαρτί, βεβαιωθείτε ότι η τεχνολογία δεν είναι παρούσα στον ίδιο χώρο που μελετά. 
Ναι, μπορεί να ακούσει μουσική, αλλά αυτό είναι όλο. 

▪ Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων ενώ κάνει εργασίες. Οι συνεχείς ειδοποιήσεις είναι 
γνωστό ότι αποσπούν την προσοχή από αυτό που κάνει. 

▪ Χρησιμοποιήσετε εργαλεία γονικού ελέγχου που παρεμποδίζουν τη χρήση συ-
σκευών ή την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν είναι ώρα για διάβασμα. 

▪ Συζητήστε. Η συζήτηση μπορεί να αφορά υπενθύμιση κανόνων, διάλειμμα από την 
τεχνολογία ή επαναπροσδιορισμό των κανόνων που έχουν τεθεί. 

Συμπεράσματα, προτάσεις 

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι λίγες έρευνες μπορούν να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό 
ότι η τεχνολογία έφερε επανάσταση στην εκπαίδευση (ενδεικτικά, Ferenstein, 2011). 
Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε δύο διαδεδομέ-
νους μύθους που αφορούν την τεχνολογία και που παρεμποδίζουν την πρόοδο στην 
έρευνα και την εφαρμογή καινοτομιών στην πράξη. Ο πρώτος μύθος αφορά την προ-
βληματική σχέση μεταξύ ψηφιακών και μη-ψηφιακών μέσων (π.χ., ψηφιακά και έ-
ντυπα βιβλία) (Kucirkova, 2014b). Η συνέπεια αυτού του μύθου οδηγεί σε έρευνες και 
πρακτικές όπου τεχνολογία και αναλογικά μέσα είναι σε αντιπαράθεση και όχι σε μια 
αλληλο-συμπληρωματική σχέση (Edwards, 2013).  

Η δεύτερη παρανόηση σχετίζεται με τον τεχνολογικό ντετερμινισμό και στο ότι πολλοί 
βλέπουν την τεχνολογία ως πανάκεια. Έτσι, υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να 
αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την αλλαγή στην εκπαίδευση, χωρίς να αναγνω-
ρίζουν τον ισχυρό ρόλο του πλαισίου που εφαρμόζεται και των ατόμων που την εφαρ-
μόζουν, δηλαδή, των εκπαιδευτικών (Livingstone, Wijnen, Papaioannou, Costa, & del 
Mar Grandio, 2013). Επιπλέον, μια συνηθισμένη κριτική των προγραμμάτων που απο-
σκοπούν στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (είτε ερευνητικών είτε όχι) 
είναι ότι παρέχουν υλικό χωρίς λογισμικό το οποίο θα υποστηρίξει το υλικό και ότι η 
επαγγελματική κατάρτιση είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Ένα τέτοιο modus operandi 
είναι απίθανο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαιδευτική επανάσταση 
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ή αλλαγή στην πράξη, το πιθανότερο είναι να αναπαραχθούν τα κυρίαρχα μοντέλα δι-
δασκαλίας. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία δεν είναι αναντικατάστατο στοιχείο της 
εκπαίδευσης, πάντα μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο (Crook & Lewthwaite, 
2013). Ένα άλλο λάθος είναι ότι αγνοείται η συστημική-θεσμική φύση της εκπαιδευτι-
κής πρακτικής (Crook & Lewthwaite, 2013). Για παράδειγμα, τι αποτελέσματα θα υ-
πήρχαν αν αντί για tablets χρησιμοποιούσαμε έντυπο υλικό φωτογραφίες, ή laptops; Τι 
θα συνέβαινε αν λαμβάναμε υπόψη τις δεξιότητες των παιδιών στην τεχνολογία, τις 
κοινωνικές επιδράσεις, την κουλτούρα ή το οικονομικό πλαίσιο; Αυτό το ευρύτερο 
πλαίσιο συνδέεται στενά με τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να υ-
ποστηρίξει τη μάθηση (Crook, 1991). Πώς μπορούν να αλλάξουν τα παραπάνω; Σε 
προηγούμενη ενότητα σκιαγραφήθηκε ένα πλαίσιο που αφορά τόσο τους εκπαιδευτι-
κούς όσο και θεσμικές αλλαγές.  

Αρχίζοντας με τους εκπαιδευτικούς, είναι απόλυτα κατανοητό ότι αυτοί βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Πώς να αντιμετωπίσουν την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων; Με τόσα 
συστήματα (όπως η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα, η ρο-
μποτική, τα ολογράμματα, τα drones, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, κ.ά.), με ποια τεχνο-
λογία να ασχοληθεί κάποιος και πώς μπορεί να γνωρίζει τρόπους ένταξης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία; Οι εκπαιδευτικοί είναι χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Είναι κοινή 
διαπίστωση ο αργός ρυθμός με τον οποίο υλοποιούνται σημαντικές επιμορφωτικές 
δράσεις, για παράδειγμα, η επιμόρφωση Β επιπέδου, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρω-
θεί πριν μία δεκαετία. Η σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και εν τέλει η 
καλή της χρήση βασίζεται και πάλι στην ίδια την εκπαίδευση ως διαδικασία. Προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, μπορούν να γίνουν τα εξής: 

▪ Ποιοτική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και των υπηρετού-
ντων, σε κάθε διδασκόμενο αντικείμενο. 

▪ Επιμόρφωση στη σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και στους τρόπους 
που αυτή μπορεί να πλαισιώσει την καθημερινή διδασκαλία, προς όφελος των μα-
θητών. 

▪ Ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την εκπαίδευση, δείχνοντας με ποιους τρόπους 
πρέπει να βλέπουμε και να εκτελούμε το έργο μας με γνώμονα τις αξίες του πολι-
τισμού μας.  

Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε; Μία ουσιαστική ενέργεια θα ήταν να εντατικο-
ποιήσουμε την πολιτική για την ένταξη της τεχνολογίας στα σχολεία. Για την επιτυχή 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση τρία στοιχεία είναι πολύ σημαντικά: 
(α) η επιλογή της τεχνολογίας, (β) ο διαθέσιμος χρόνος και (γ) η ποιότητα του λογισμι-
κού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, οι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική, οι 
διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν όραμα αλλά και την ικανότητα να σχεδιάζουν 
και να υιοθετούν πολιτικές, στρατηγικές και εκπαιδευτικά σενάρια που θα πραγματο-
ποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ των μαθητών, των υπολογιστών και της μάθησης. Έτσι, 
μπορούν να υλοποιηθούν μία σειρά από ενέργειες που να στοχεύουν στα παρακάτω: 
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▪ Να συμπεριληφθεί η χρήση των υπολογιστών στην ύλη όλων των τάξεων αλλά με 
επαύξηση των ωρών διδασκαλίας. Παράλληλα, ενσωματώνοντας δημιουργικά τη 
χρήση των νέων μέσων, να βελτιωθούν τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. 

▪ Να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη λογισμικού. 
▪ Να δοθεί ελευθερία χρόνου και ενεργειών στους πρωτοπόρους και ενθουσιώδεις 

εκπαιδευτικούς. 
▪ Να βρεθούν περισσότεροι πόροι από την πολιτεία. 

Εν κατακλείδι, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρις ότου η τεχνολογία να 
διαδραματίζει τον ρόλο που θα μπορούσε στην εκπαίδευση. Απαιτούνται σημαντικές 
και ρηξικέλευθες οριζόντιες και κάθετες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. 
Αυτό που κυρίως απαιτείται, είναι να πεισθούν οι αρμόδιοι ότι ο κόπος και ο χρόνος 
που θα πρέπει να καταβληθεί, θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για μία πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική εκπαίδευση. 
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Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Παρου-
σίαση Δράσεων από την Ελλάδα, το Νότιο Σουδάν και το Ουζμπεκιστάν μέσω 

του Προγράμματος Υποτροφιών Fulbright. 

Νίκος Αμανατίδης, Διδάκτορας στις Τ.Π.Ε.. Σ.Ε.Ε. Π.Ε.70 

Περίληψη 

Η κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση ή Service Learning, (SL), όπως ορίζεται στις 
Η.Π.Α. είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε ένα 
ευρύ φάσμα εμπειριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό την παροχή κοινωνικής ωφέλειας σε 
ανθρώπους αλλά και γενικότερα στην τοπική κοινότητα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
τους στόχους ενός προγράμματος σπουδών. Αυτό που είναι μοναδικό αναφορικά με 
την κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση είναι ότι ενσωματώνει τη θεωρία και την 
πρακτική. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη εφαρμογής 
εκπαιδευτικών δράσεων κοινωνικής καινοτομίας σε τρείς χώρες και τρείς ηπείρους, 
Ελλάδα-Ευρώπη, Νότιο Σουδάν-Αφρική και Ουζμπεκιστάν-Ασία, κατόπιν επίσκεψης 
του συγγραφέα στις Η.Π.Α. και συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο με συγκεκριμένους 
συναδέλφους από τις χώρες αυτές μέσω υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright, στο Πο-
λιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Chico. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνική Καινοτομία, Εκπαίδευση, Συγκριτική Μελέτη 

Εισαγωγή 

Η κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει μια βαθύτερη κατανό-
ηση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών και μια ενισχυμένη αίσθηση της 
συμμετοχής του μαθητή αλλά και πολίτη. Η εφαρμογή της γνώσης της τάξης σε αυθε-
ντικό περιβάλλον μάθησης μιας τοπικής κοινότητας παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές 
να αποκτήσουν γνώση και να συμμετέχουν στη μάθηση με έναν ουσιαστικό τρόπο που 
κάνει τα σχολικά μαθήματα ευπρόσιτα και ευχάριστα. Οι Bringle, Hatcher και 
Mcintosh (2006) έθεσαν τον ακόλουθο και πιο συχνά βιβλιογραφικά αναφερθέντα ο-
ρισμό: Η μάθηση μέσω κοινωνικής καινοτομίας είναι μια αυθεντική εκπαιδευτική ε-
μπειρία που βασίζεται σε σχολικά μαθήματα του επίσημου αναλυτικού προγράμματος, 
στα οποία οι μαθητές (α) συμμετέχουν σε μια οργανωμένη δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ανταποκρίνεται σε αναγνωρισμένες ανάγκες της κοι-
νότητας και (β) αναστοχάζονται τη δράση των υπηρεσιών αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε 
να κατανοήσουν και γνωρίσουν καλύτερα το περιεχόμενο, τις έννοιες και τις παρεχό-
μενες γνώσεις των θεματικών που επιλέχθηκαν από τα  σχολικά μαθήματα, καθώς και 
να αποκτήσουν μια ευρύτερη εκτίμηση και κριτική άποψη του γνωστικού αντικειμένου 
και της πληροφορίας μέσω μιας αυξημένης αίσθησης προσωπικών αξιών και αστικής 
ευθύνης. 

Ο όρος Service Learning, (SL) αναφέρεται στην παιδαγωγική που κατευθύνει τη μά-
θηση στην τάξη με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων, 
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όπου η αμοιβαιότητα μεταξύ του ιδρύματος και του εταίρου της κοινότητας είναι απα-
ραίτητη για τη διαμόρφωση "προτάσεων, λύσεων και στρατηγικών με σκοπό την εκ-
πλήρωση των οργανωτικών αποστολών τους", (Ransom, 2009, σελ. 215). 

Οι καινοτόμες κοινωνικές εκπαιδευτικές δράσεις δημιουργούν ένα γόνιμο εκπαιδευ-
τικό πεδίο για την προώθηση της ατομικής ενδυνάμωσης και των σχεσιακών ικανοτή-
των, τη βελτίωση της διαχείρισης των συγκρούσεων και τη μείωση των πρότερων και 
προκατειλημμένων αρνητικών πεποιθήσεων. Επίσης συντελούν στην ενθάρρυνση αυ-
θεντικών ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, ιδεοθύελλας καθώς και 
συζητήσεων με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, των γνώσεων και των δε-
ξιοτήτων των μαθητών. 

Η εμπλοκή στα κοινά ενσωματώνεται σε μια μαθησιακή πορεία που έχει στόχους και 
κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό προσδίδει στους μαθητές βιωματικές ευκαιρίες με σκοπό 
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα αυθεντικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αν 
και η κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση πηγάζει από τη θεωρία της βιωματικής 
εκπαίδευσης που σημαίνει «μάθηση με πράξη», υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά 
που την κάνουν να διαφέρει. Πρώτον, η μάθηση μέσω εκπαιδευτικής κοινωνικής και-
νοτομίας κατευθύνει τους μαθητές σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου το κύριο 
κίνητρο είναι η κοινωνική υπηρεσία ωφελείας. Δεύτερον, οι μαθητές  συμμετέχουν ε-
νεργά στην μαθησιακή αυτή εμπειρία αναπτύσσουν ενσυνάισθηση και αναστοχάζονται 
το τι συνέβη κατά τη διάρκεια καθώς και μετά από αυτή. Επίσης, οι μαθητές συμμετέ-
χουν ενεργά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών στρατηγικών αναφορικά με την απόκτηση 
γνώσεων και ικανοτήτων των ιδίων, κάτι που διαφοροποιεί την απλή βιωματική μά-
θηση από την κοινωνική μάθηση. Κάποια παραδείγματα κοινωνικής μάθησης θα μπο-
ρούσαν να είναι η συλλογή σκουπιδιών από τους μαθητές στις ακτές ή η δεντροφύ-
τευση αναδασωτέων περιοχών ή ακόμη ακόμη η ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην 
παρκάρουν στις ράμπες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες. Οι δράσεις αυτές μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως συνήθεις πρακτικές μιας κοινωνικής μάθησης με εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο με χαρακτηριστικά θεματικών του αναλυτικού προγράμματος ό-
πως μελέτη περιβάλλοντος, γεωγραφία, ιστορία και κοινωνική και πολιτική αγωγή κα-
θώς και γλώσσας και μαθηματικών. Εάν οι μαθητές λάβουν δείγματα νερού και τα με-
λετήσουν στο μικροσκόπιο σημαίνει ότι εφαρμόζουν αυτό που έχουν μάθει στην τάξη 
σε μια αυθεντική εκπαιδευτική πρακτική. Αφού συλλέξουν και αναλύσουν τα δείγματα 
νερού, οι μαθητές σε ομάδες μπορούν ακόμη και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους 
στις τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και να περιγράψουν τα αποτελέσματα της 
εργασίας που έχουν κάνει. Παρέχονται έτσι σημαντικές ευκαιρίες ώστε οι μαθητές να 
προβληματιστούν και να εξετάσουν κριτικά τις εμπειρίες μάθησης μέσω των κοινωνι-
κών αυτών δράσεων καθώς και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σχετικά με τη ρύ-
πανση των υδάτων. Η εκπαιδευτική αποτίμηση και οι αναστοχαστικές αναφορές επι-
τρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αποτιμήσουν πλήρως τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που απέκτησαν οι μαθητές από τη συγκεκριμένη κοινωνική και εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα. 
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Οι δράσεις κοινωνικής καινοτομίας θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τη μορφή τακτικών 
διδακτικών ωρών ή και εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών ενεργειών, επιτρέποντας έτσι 
στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν καλύτερα τη διδακτική διαδικασία καθώς επίσης 
και να δημιουργήσουν την αίσθηση της συμμετοχής σε μια κοινή και ομαδική εκπαι-
δευτική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, η κοινωνική μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμες δράσεις, δραστηριότητες εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας, καθώς και 
πολυετή έργα (Felten & Clayton, 2011). Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαιδευτι-
κής κοινωνικής καινοτομίας είναι ότι περιλαμβάνει αμοιβαίες σχέσεις και παρέχει τις 
συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετασχηματιστική μάθηση 
(Felten & Clayton, 2011).  

Ακολούθως και στη συνέχεια του άρθρου  εστιάσαμε στην αποτελεσματική ενσωμά-
τωση εκπαιδευτικών σεναρίων μάθησης μέσω κοινωνικής καινοτομίας με βάση τη σχε-
τική βιβλιογραφία καθώς και μέσω του πρίσματος της εκπαιδευτικής κουλτούρας τριών 
εθνών, Ελλάδας, Νότιου Σουδάν, ( Taban Simon Benson) και Ουζμπεκιστάν, ( Kamola 
Alimova) στο πλαίσιο συνεργασίας μέσω υποτροφίας του ιδρύματος Φούλμπραιτ στο 
Πανεπιστήμιο California State University of Chico. Ως εκ τούτου, μελετήσαμε και επι-
λέξαμε να παρουσιαστούν σχέδια μαθημάτων και δραστηριότητες αποτίμησης σχετικά 
με την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας κοινωνικής καινοτομίας σε αυθεντικά και κα-
θημερινά περιβάλλοντα μάθησης. 

Στόχοι - Τι θα γνωρίζουν και θα μπορούν να κάνουν οι μαθητές μέχρι το τέλος 
της εκπαιδευτικής δράσης 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις κοινωνικής καινοτομίας ενισχύουν την πνευματική και η-
θική ανάπτυξη των μαθητών που οδηγεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής και 
αστικής ευθύνης. Συμβάλλουν επίσης στην προετοιμασία της καριέρας τους και προ-
σφέρουν ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξή και εξέλιξη. Η κοινωνική μά-
θηση απομακρύνει τους μαθητές από τη ρουτίνα της τάξης και την εκπαιδευτική κα-
θημερινότητα του βιβλίου, του τεστ, του χαρτιού και του πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί 
και οι μαθητές γίνονται μια ενιαία ομάδα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων καθώς 
και παράγοντες διδακτικής και μαθησιακής αλλαγής καθώς συμμετέχουν με εκπαι-
δευτικές δράσεις στον πραγματικό κόσμο. 

Πιθανά αποτελέσματα από την εποικοδομητική εφαρμογή της κοινωνικής μάθησης 
θα μπορούσαν να είναι: 

• Οι μαθητές αποκτούν τις δεξιότητες να αναλύουν, να συζητούν και να αξιολογούν 
τη δική τους μάθηση. 

• Οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να αξιολογήσουν ηθικά και δεοντολογικά ζη-
τήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική. 
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• Ενθάρρυνση στάσεων των μαθητών ως υπεύθυνων και ενεργών πολιτών και αποδε-
κτών γνώσης μέσω μαθησιακών εμπειριών σε αυθεντικά κοινωνικά περιβάλλοντα 

• Ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της κατάκτησης της γνώσης μέσω κοινωνικών 
δράσεων από τους μαθητές.  

• Ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να μετέχουν αποτελε-
σματικά σε μελλοντικές επιτυχείς δράσεις συμμετοχικής μάθησης (Calderhead & 
Gates, 1993). 

Τα θετικά αποτελέσματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινωνι-
κής καινοτομίας αποδίδονται στην ουσιαστική ενσωμάτωση της απόκτησης γνώσης 
με την εθελοντική και εκπαιδευτική εμπλοκή στην κοινότητα καθώς και στην αξίωση 
ότι οι μαθητές αναστοχάζονται κριτικά και εποικοδομητικά τις εμπειρίες τους (π.χ. 
Eyler, 2002). Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων όπως οι κάτωθι:  

• Ικανότητα σχεδιασμού και την αξιολόγησης εκπαιδευτικών πόρων και εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων 

• Ικανότητα επιτυχούς συμμετοχής σε αυθεντική και αποτελεσματική εκπαιδευτική 
δράση 

• Προθυμία λήψης ορθών αποφάσεων σχετικά με το πλαίσιο, το προφίλ, τις ανάγκες, 
το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και τα υλικά / πόρους του προγράμματος μελέτης 
της δράσης 

• Προθυμία για την οικοδόμηση πραγματικών και αποτελεσματικών μαθησιακών σχέ-
σεων με τους συνομηλίκους και τα μέλη της κοινότητας 

• Εμπιστοσύνη στη μάθηση 

• Απόκτηση ισχυρής προσωπικότητας, ηθικής και αυτοπεποίθησης μέσω της συμμε-
τοχής σε δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας 

• Απόκτηση λεπτομερούς κατανόησης της πορείας μάθησης και της προόδου της δρά-
σης 

 

 

Εφαρμογή Σεναρίων στην Ελλάδα, το Νότιο Σουδάν και το Ουζμπεκιστάν 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την ενεργή εμπλοκή 
των μαθητών μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στους μαθητές για την ανάπτυξη 
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πρωτοβουλίας με ισότιμη σχέση και τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 
την ενσωμάτωση της μάθησης σε διαθεματική βάση με στόχο τη βελτίωση των δυνα-
τοτήτων μάθησης, ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και 
εναργούς εμπλοκής σε αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα . Ο αναστοχασμός, η αξιο-
λόγηση των δραστηριοτήτων και ο διάλογος στην τάξη μπορούν να ενισχύσουν την 
προσωπική ενσυνάισθηση των μαθητών, την ηθική ανάπτυξη και την ουσιαστική μά-
θηση. Στη συνέχεια παρατίθενται επιτυχή εκπαιδευτικά σενάρια κοινωνικής μάθησης 
από την Ελλάδα, το Νότιο Σουδάν και το Ουζμπεκιστάν. 

Ελλάδα-Ευρώπη 

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη επικρατεί μια πρόσφατη τάση προώθησης της καινοτο-
μικής διδασκαλίας μέσω ποικίλων νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, όπως η 
ενεργή, η ομαδική, η διερευνητική, η μαθητοκεντρική μάθηση καθώς και η διδασκαλία 
με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινω-
νιών). Επιπλέον, σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και ειδικότερα τα σχο-
λεία, μετατοπίζονται προς μια ανοιχτή στην τοπική κοινότητα στάση, η οποία ενθαρ-
ρύνει τη συνεργασία με τους γονείς, τα όμορα σχολεία, καθώς και με τις τοπικές επι-
χειρήσεις. Είναι πεποίθησή μας ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινωνικής και-
νοτομίας δένουν αποτελεσματικά με αυτό το πλαίσιο και ενισχύουν τη γνώση με τη 
συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο μιας βιωματικής, αναστοχαστικής και δομημένης εκ-
παιδευτικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας του συγκε-
κριμένου τόπου και χρόνου, καθώς και στην προσέλκυση των μαθητών σε αυθεντικά, 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης που ενισχύουν την ουσιαστική μάθηση και βαθιά 
κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον, τα σχολεία επωφελούνται μέσω της 
προοπτικής δόμησης ισχυρών δεσμών με την κοινότητα, αμοιβαίας κατανόησης και 
υποστήριξης, καθώς και ενίσχυσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπως κοινωνική ευθύνη 
και ικανότητα διαπροσωπικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών. 

Το παράδειγμα εκπαιδευτικού σεναρίου κοινωνικής καινοτομίας  στην Ελλάδα αφορά 
τη συνεργασία με τους ηλικιωμένους κατοίκους της τοπικής κοινότητας στην εκμά-
θηση της νεότερης ιστορίας από τους μαθητές μέσω συνεντεύξεων. Ο ελληνικός πλη-
θυσμός γηράσκει με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός η-
λικιωμένων να αισθάνονται μοναχικοί και εγκαταλελειμμένοι. Έτσι, και στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής δράσης για την ένταξη των ηλικιωμένων στην κοινότητα και τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα, διοργανώσαμε μέσω του μαθήματος ιστορίας μια επίσκεψη στο 
κοντινό κέντρο για τους ηλικιωμένους, ώστε να λάβουμε συνεντεύξεις σχετικά με ι-
στορικά γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αφορούσαν τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και 
τη μετανάστευση στη Γερμανία και τις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του '60 για οικονομικούς 
λόγους. Οι μαθητές ετοίμασαν ένα ερωτηματολόγιο με τις πιθανές ερωτήσεις και με 
ένα μικρόφωνο με ψηφιακό καταγραφέα, καθώς και ένα σημειωματάριο και τη θετική 
μας διάθεση επισκεφτήκαμε το κέντρο. Η δραστηριότητα διήρκεσε τέσσερις εβδομά-
δες. Αποτέλεσε θα μπορούσε να τονιστεί μια εκπληκτική και πολύ συναρπαστική 
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εμπειρία και για τα δύο μέρη. Στο τέλος διοργανώσαμε μια εκδήλωση εορτασμού η 
οποία και ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των μαθητών σε μορφή Power Point και 
Video προς  στους ηλικιωμένους και την τοπική κοινότητα. Συγκεκριμένες εκπαιδευ-
τικές μέθοδοι και θεματικές στις οποίες επικεντρωθήκαμε και μελετήσαμε κατά τη 
διάρκεια του έργου ήταν: συμβολή, συμπράξεις κοινωνική καινοτομία, προκλήσεις μά-
θησης, λύσεις, βέλτιστες πρακτικές, μαθησιακά αποτελέσματα, εκπαιδευτικές σχέσεις, 
διαθεματικότητα, ανοιχτό σχολείο, ενεργή μάθηση, αμοιβαιότητα, ιστορικά στοιχεία, 
γεωγραφία, κοινωνική και πολιτική αγωγή. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία αφορούσε την 
ενεργό ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, διαθεματική προσέγγιση, εμπλεκό-
μενη μάθηση, συμμετοχική διερεύνηση και αποτύπωση μέσω της καθοδήγησης του 
δασκάλου. Η αξιολόγηση ήταν διαμορφωτική και τελική. Να σημειωθεί ότι η όλη εκ-
παιδευτική δράση και τα αποτελέσματά της είχαν βαθύ και σημαντικό αντίκτυπο στην 
τοπική κοινότητα και τους συμμετέχοντες ηλικιωμένους. 

Νότιο Σουδάν-Αφρική- Taban Simon Benson 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας δεν έχουν ποτέ σχεδιαστεί 
ως αυτόνομο μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πολλών χωρών της Αφρικής. 
Τα περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν μια «επιβαλλόμενη προσέγγιση» στον εκπαι-
δευόμενο ως έναν τρόπο πειθαρχίας του για λάθος πρακτικές και εκπαιδευτικές μεθό-
δους στο σχολείο. Ορισμένες από τις καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές περιλαμ-
βάνουν: καθαρισμό του σχολικού συγκροτήματος, εργασία στον σχολικό κήπο,  ά-
ντληση νερού κλπ. Η εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών που ενσωματώνει την 
παροχή δραστηριοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε ένα τετραετές πρόγραμμα δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αφρική και στο Νότιο Σουδάν ειδικότερα είναι κάτι που 
πλέον θεωρείται ως χρήσιμο στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Το γεγονός ότι τα 
σχολεία λειτουργούν και παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες κυρίως μέσω των εκπαι-
δευτικών υποστηρίζει την πρόταση ότι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός προγράμμα-
τος σπουδών θα απέδιδε αρκετά επιτυχή αποτελέσματα στη μάθηση με το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής μάθησης. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να σχε-
διάζονται έτσι ώστε να αφορούν και να ανταποκρίνονται  στην καθημερινή κατάσταση 
των μαθητών (μάθηση μέσα και γύρω από το τοπικό πλαίσιο) καθώς και να αντεπεξέρ-
χονται στην εκπαιδευτική μεθοδολογία της ολοκληρωμένης και εφαρμοσμένης γνώσης 
στην τάξη. Πολλά σχολεία στο Νότιο Σουδάν λειτουργούν στην ύπαιθρο, επομένως, 
είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί η διδασκαλία κοινωνικής μάθησης μέσω θε-
ματικών με περιβαλλοντική αναφορά καθώς και ενσυναίσθησης αλλά και αλληλοϋπο-
στήριξης στις τοπικές κοινότητες.  

Το σενάριο κοινωνικής μάθησης για το Νότιο Σουδάν αφορά την ανάλυση των επιπτώ-
σεων της πολεμικής σύγκρουσης στο Νότιο Σουδάν ως εκπαιδευτική δραστηριότητα 
κοινωνικής μάθησης. Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η παρατεταμένη 
εμφύλια πολεμική σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής 
και της κοινωνίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις σχε-
τικά με το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να 
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μοιραστούν τις συνέπειες των συγκρούσεων με τους συμμαθητές τους. Για την εφαρ-
μογή της συγκεκριμένης δράσης, ο δάσκαλος διένειμε μία από τις παρακάτω σύντομες 
αναφορές σε μορφή άρθρου από τη UNICEF σε κάθε ομάδα μαθητών: α. Προστασία 
παιδιών, β. Υγεία και Διατροφή, γ. Εκπαίδευση και ισότητα των φύλων, δ. Νερό, απο-
χέτευση και υγιεινή. Αφού οι μαθητές ολοκλήρωσαν την ανάγνωση των άρθρων, ορ-
γανώθηκαν και εργάστηκαν  στις ομάδες τους ώστε να συζητήσουν και να αποφασί-
σουν πώς να παρουσιάσουν τις θεματικές αυτές στην ολομέλεια της τάξης σε περίπου 
15 λεπτά για κάθε θεματική. Καθώς οι μαθητές εργάστηκαν για κάθε συγκεκριμένο 
θέμα, η κάθε ομάδα καλείται επίσης να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική αφίσα ή και 
κολλάζ για τη θεματική και να το παρουσιάσει στην τάξη. Δεδομένου ότι το Νότιο 
Σουδάν έχει μακρά και πολύπλοκη ιστορία, είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να 
προσδιορίζουν τις βασικές ημερομηνίες και τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανεξαρ-
τησία της χώρας. Επιπλέον οι μαθητές μεμονωμένα ή σε ομάδες, δημιούργησαν και 
ένα χρονοδιάγραμμα 5-10 σημαντικών γεγονότων για την ιστορία του Νοτίου Σουδάν. 
Ο εκπαιδευτικός επίσης ζήτησε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες 
πηγές όπως ιστορικά περιοδικά και φωτογραφίες από το Διαδίκτυο για να απεικονίσουν 
τα ιστορικά γεγονότα. Μέσω της εφαρμογής  όλων αυτών, οι μαθητές κατανόησαν τους 
κινδύνους της παρατεταμένης εμφύλιας σύγκρουσης στη χώρα και το γεγονός αυτό 
θεωρούμε ότι θα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην αποκατάσταση της ειρήνης σε επί-
πεδο τοπικής κοινότητας και εκτενέστερα. 

Ουζμπεκιστάν-Ασία- Kamola Alimova 

Στο Ουζμπεκιστάν, η μάθηση μέσω δράσεων κοινωνικής καινοτομίας φαίνεται να αυ-
ξάνεται σε όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς όλο και περισσότεροι σπουδαστές 
και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ασχολούνται με τις κοινότητες και τις δράσεις γύρω από 
αυτές. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και των εκπαιδευτικών αρ-
χικά πιστεύουν εσφαλμένα ότι η μάθηση μέσω κοινωνικής καινοτομίας είναι συνώνυμο 
της κοινωφελούς υπηρεσίας. Παρόλο που η κοινωνική υπηρεσία είναι μια ικανοποιη-
τική εμπειρία για τους φοιτητές και τις κοινότητες, απαιτείται μια τεράστια προσπάθεια 
για να ενσωματωθεί η μάθηση μέσω της κοινωνικής μάθησης στο πανεπιστημιακό πρό-
γραμμα σπουδών. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να βρεθούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά 
εργαλεία και μια ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, καθώς και 
η διαδικασία που αφορά την ανάπτυξη συνεργατικών δεσμών με τους κοινοτικούς ε-
ταίρους και την υπέρβαση όλων των πιθανών γραφειοκρατικών εμποδίων. Για πολλούς 
εκπαιδευτικούς στο Ουζμπεκιστάν, αυτό μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικό. Η εν-
σωμάτωση της κοινωνικής μάθησης στην πανεπιστημιακή τάξη βοηθά στην οργάνωση 
της διδακτικής διαδικασίας παρέχοντας στους πανεπιστημιακούς δασκάλους μια σειρά 
από αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους που μπορούν να υιοθετήσουν.  

Ακολούθως, η κοινωνική καινοτομία στην εκπαίδευση μπορεί να ενσωματωθεί σε ο-
ποιαδήποτε θεματική του Πανεπιστημίου. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το γε-
γονός ότι στην προπτυχιακή φοίτηση του Παιδαγωγικού τμήματος, οι σπουδαστές 
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συνεργάζονται με ένα τοπικό σχολείο και διαχειρίζονται παιδαγωγικά θεματικούς εκ-
παιδευτικούς ομίλους των μαθητών του σχολείου αυτού.  

Ένα άλλο δείγμα ενσωμάτωσης της μάθησης μέσω δράσεων κοινωνικής καινοτομίας 
στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών είναι η εξής: Διδακτική πρακτική ως δρα-
στηριότητα εκμάθησης εκπαιδευτικών κοινωνικών καινοτομιών. Μια διδακτική πρα-
κτική των φοιτητών που διεξήχθη στο ορφανοτροφείο της επαρχίας Uchtepa στην Τα-
σκένδη. Ως δάσκαλος μέντορας είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω φοιτητές που σχε-
δίαζαν διδακτικό υλικό, δημιουργώντας σχέδια μαθήματος και παρέχοντας μαθήματα 
σε τάξεις όπου οι ορφανοί μαθητές προέρχονταν από διαφορετικά μέρη της χώρας με 
ποικίλο εκπαιδευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Οι σπουδαστές εφάρμοσαν αυτό που 
είχαν μάθει στην τάξη με τη μορφή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαχείρισης της 
τάξης και πολλών άλλων. Ταυτόχρονα προσπαθούσαν να στηρίξουν και να παρακινή-
σουν τα παιδιά που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Πολλοί από αυτούς 
σημείωσαν στους προβληματισμούς τους ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με το ότι 
είχαν κάνει και αισθάνθηκαν ως πραγματικά μέλη της κοινότητας. Η διαδικασία αξιο-
λόγησης περιελάβανε παρατηρήσεις στην τάξη, σχέδια μαθήματος και αναστοχασμό. 
Για πρώτη φορά δεν υπήρξε ούτε ένας φοιτητής που να αποτύχει στην άσκηση αυτή 
της διδακτικής πρακτικής. Ακόμα και ο πιο αδιάφορος φοιτητής πέτυχε ένα πολύ καλό 
αποτέλεσμα στην πρακτική διδασκαλίας και έγινε ο πιο αγαπημένος δάσκαλος των μα-
θητών. Είναι επίσης σημαντικό θεωρώ να σημειωθεί ότι παρέμεινε και ως δάσκαλος σε 
αυτό το σχολείο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και το επιτυχές και μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα της μάθησης μέσω εκπαιδευτικών δράσεων κοινωνικής καινοτομίας.  

Συμπεράσματα 

Οι ατελείωτες ερωτήσεις και οι ασαφείς υποθέσεις που έχουν οι μαθητές για τον κόσμο 
μπορεί να ανατραπούν μέσω των δραστηριοτήτων μάθησης κοινωνικής καινοτομίας. 
Οι εκπαιδευτικοί με βαθιά κατανόηση των πολλαπλών προσωπικοτήτων των μαθητών 
τους είναι πολύ πιο κατάλληλοι για τη επιτυχή εφαρμογή της εκπαίδευσης μέσω κοι-
νωνικής καινοτομίας, (Belenky and Stanton, 2000). Ο δάσκαλος ως διευκολυντής και 
μέντορας μπορεί να αξιολογήσει την εκμάθηση των μαθητών σε όλη την πορεία του 
έργου, εστιάζοντας στις επικοινωνιακές προσεγγίσεις, στη διερεύνηση, ανάλυση και 
σύνθεση των πηγών μελέτης, καθώς και στην παρουσίαση, συζήτηση, προβληματισμό 
και κατανόηση του εν λόγω θέματος από τους μαθητές.  Η μάθηση μέσω δράσεων 
κοινωνικής καινοτομίας βοηθά τους μαθητές να μοιράζονται και αναπτύσσουν τις προ-
σωπικές τους εμπειρίες και τα συναισθήματα καθώς και να συμμετέχουν ενεργά και 
εποικοδομητικά στις ιστορίες των άλλων. Αναγνωρίζοντας το ρόλο της η εκπαιδευτική 
κοινωνική καινοτομία  προϋποθέτει από τον μαθητή και τον δάσκαλο να εμπλέκονται 
και υιοθετούν πολλαπλούς ρόλους κατανόησης και προβάλλει το όραμα μιας πληρέ-
στερης μαθησιακής προσέγγισης, αυτής της ουσιαστικής, ενεργούς, συμμετοχικής, κρι-
τικής και μετασχηματιστικής μάθησης.   
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Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι σημαντικοί γιατί όλοι μπορούν να προσφέρουν 
κάτι. Rev. Martin Luther King, Jr 
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Ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom). Το παράδειγμα της ιστοσελίδας με τον 
τίτλο «Δημοδιδάσκαλος» 

Χαραλάμπους Άγγελος,  
M.Sc., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, aharalabous@gmail.com 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ανεστραμμένη τάξη ή αντίστροφη τάξη (Flipped Classroom) είναι το παιδαγωγικό 
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας αντιστρέφεται. 
Ενώ στο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας το μάθημα γίνεται στο σχολείο και οι εργα-
σίες στο σπίτι, στην αντιστροφή τάξη αυτή η διαδικασία αντιστρέφεται και το μάθημα 
γίνεται στο σπίτι και οι εργασίες στο σχολείο. H μάθηση δηλαδή λαμβάνει χώρα εκτός 
τάξης. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης βασίζεται στις εξής αρχές (Flipped Learn-
ing Network, 2014): α) ευέλικτο περιβάλλον (flexible environment) β) μαθησιακή 
κουλτούρα (learning cuclture), γ) περιεχόμενο με σκοπό (intentional content) δ) επαγ-
γελματίες εκπαιδευτικοί (professional educators). Από τα αρχικά τους εξάλλου προέρ-
χεται και ο όρος «flipped» (Παγγε et al., 2017). 

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης λειτουργεί ως εξής: η παράδοση του νέου μαθή-
ματος γίνεται με τη χρήση διαδραστικού υλικού όπως παρουσιάσεις (ppt), αρχεία εγ-
γράφου (doc, pdf) τα οποία θα περιέχουν υπερσυνδέσμους, videos, εικόνες, χάρτες, 
αρχεία ήχου κ.λ.π. για την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος. Τα αρχεία αυτά 
δημοσιοποιούνται σε διάφορους παρόχους (Youtube, Vimeo, Dailymotion για videos, 
Slideboom, Authorstream, για παρουσιάσεις, Slideshare, Scribd για έγγραφα κ.λ.π.) και 
ανεβαίνουν είτε σε πλατφόρμες χρήσης για ασύγχρονη εκπαίδευση (Basal, 2015) όπως 
moodle, είτε σε ιστοσελίδες και blogs (weebly, wix, wordpress, blogger, simplesite, 
webnode). Από το σπίτι οι μαθητές/τριες μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών 
(Η/Υ, tablets) βλέπουν τα επιλεγμένα από τον εκπαιδευτικό αρχεία και μελετούν το νέο 
μάθημα. Επίσης μπορούν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους ή και τον δά-
σκαλό τους μέσω εφαρμογών chat ή βιντεοκλήσεων (Skype, Viber). Οι μαθητές ση-
μειώνουν τυχόν απορίες που έχουν για το νέο μάθημα καθώς και κάποιες παρατηρή-
σεις.  

Όταν οι μαθητές έρχονται μέσα στην τάξη βλέπουν τις σημειώσεις τους και εκθέτουν 
τις απορίες τους στην ομάδα εργασίας τους καθώς και στον δάσκαλο. Ο δάσκαλος μπο-
ρεί να λύσει τις απορίες των μαθητών ή να ζητήσει από τις ομάδες εργασίας να εκθέ-
σουν στην ολομέλεια της τάξης τις απορίες τους, ώστε να γίνει συζήτηση με την υπό-
λοιπη τάξη (Largent, 2013; Kong, 2015). Αφού ελεγχθεί η κατανόηση του μαθήματος 
και απαντηθούν οι ερωτήσεις – απορίες, στη συνέχεια γίνονται ομαδοσυνεργατικά οι 
αντίστοιχες εργασίες και ασκήσεις (Bergmann et al., 2011). Αυτό προϋποθέτει ότι ο 
εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει ασκήσεις, κουίζ είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή με τη χρήση λογισμικών (ispring, Articulate Storyline, Hot Potatoes). Τα κουίζ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεστ για την κατανόηση του μαθήματος, ως πρακτική 
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εξετάσεων με άμεση ανατροφοδότηση. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης συνδέε-
ται άμεσα με την θεωρία του Bloom και την ταξινομία του (Παγγε, 2017).  

Η ανεστραμμένη τάξη αποτελεί ένα παιδαγωγικό μοντέλο που εντάσσεται στη μικτή, 
υβριδική ή συνδυαστική μάθηση (Blended Learning), ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που 
συνδυάζει την δια ζώσης διδασκαλία με την εξ αποστάσεως μάθηση (Dziuban et al., 
2004; Christensen, Horn, & Staker, 2013). Δεν αποτελεί μάθηση που συντελείται στην 
τάξη με διαδικτυακή ενίσχυση, ούτε για διαδικτυακή μάθηση που ενισχύεται με διδα-
σκαλία στην τάξη, αλλά μια παιδαγωγική προσέγγιση που συνδυάζει τη δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης της τάξης με τις μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρονται δια-
δικτυακά και εμπλέκουν ενεργά τον μαθητή Dziuban et al., 2004). Η μικτή μάθηση 
συνδυάζει τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις (Driscoll, 2002): α) μορφές δικτυακής τε-
χνολογίας και εκπαιδευτικούς στόχους, β) διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με ή 
και χωρίς τη χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας, γ) τη διαδικτυακή τεχνολογία με πρό-
σωπο με πρόσωπο διδασκαλία, δ) τη διαδικτυακή τεχνολογία με την εργασία, ώστε να 
προκύψει μάθηση παράλληλα με την εργασία. Ο μαθητής ό,τι μαθαίνει εξ αποστάσεως 
το συμπληρώνει με ό,τι μαθαίνει στη σχολική τάξη και αντίστροφα (Staker & Horn, 
2012). Στη μικτή μάθηση αναμιγνύεται η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την 
ηλεκτρονική μάθηση με τέτοιο τρόπο, ώστε η μια μέθοδος να στηρίζει λειτουργικά την 
άλλη (Derntl & Motsching-Pitrik, 2004; Ginns και Ellis, 2007). 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής του μοντέλου 

Οι έρευνες και οι εφαρμογές της ανεστραμμένης τάξης έχουν καταγράψει πλεονεκτή-
ματα (Giannakos et al., 2014; Παπαδάκης et al., 2014; Χατζάκης, 2015 κ.α.) σύμφωνα 
με τα οποία οι μαθητές: α) οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα στον 
δικό τους χρόνο, β) ταιριάζει με την τάση τους για ενασχόληση με την τεχνολογία, γ) 
οι απόντες δε χάνουν μάθημα, δ) έχουν την δυνατότητα για επανάληψη του μαθήματος 
ή κάποιων σημείων του μαθήματος (Herreid & Schiller, 2013), ε) εμπλέκονται πιο ε-
νεργά στη δόμηση της γνώσης και στην αξιολόγηση (Bishop & Verleger, 2013), στ) 
δεν αγχώνονται για σημεία, ασκήσεις που δεν καταλαβαίνουν, ζ) έχουν ενεργό συμμε-
τοχή και περισσότερες ευκαιρίες για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη 
(Kong, 2014; Sengel, 2017; de Araujo et al., 2017). Ο εκπαιδευτικός: α) έχει περισσό-
τερο χρόνο στην τάξη για εξάσκηση και εμπέδωση (Datig & Ruswick, 2013; Hamdan, 
et al., 2013), β) δέχεται στην τάξη καλύτερα προετοιμασμένους μαθητές (Abeysekera 
& Dawson, 2015), γ) έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διδακτικό υλικό άλλων συ-
ναδέλφων τους, δ) μπορεί να ενημερώσει και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό του υ-
λικό (Fulton, 2012; Swapp & Donna, 2017) ε) μπορεί να εντοπίσει πιθανές δυσκολίες 
των μαθητών (Αϊδινοπούλου, 2015), στ) έχει περισσότερο χρόνο για την παρακολού-
θηση της προόδου των μαθητών (Roehl et al., 2013) 

Υπάρχουν βέβαια προβληματισμοί σχετικά με τη χρήση της ανεστραμμένης τάξης 
(Strayer, 2012; Hamdan et al., 2013; Herreid & Schiller, 2013; Roehl et al., 2013; 
Giannakos et al., 2014; Hao, 2016; He et al., 2016; Chung & Khe, 2017) που αφορούν: 
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α) τον βαθμό υπευθυνότητας των μαθητών, αφού η μάθηση είναι αποκλειστική τους 
ευθύνη, β) την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τον ανάλογο εξοπλισμό από όλους τους 
μαθητές, κάτι που κάποιες οικογένειες δε θα μπορούν να το υποστηρίξουν, το οποίο 
όμως λύνεται με τους υπολογιστές του σχολείου μετά το μάθημα (McCall, & Kim, 
2014), γ) την απόσπαση της προσοχής των μαθητών, δ) τον αυξημένο χρόνο ενασχό-
λησης καθώς και τον αυξημένο φόρτο εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, ε) τις δυ-
σκολίες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω μη εξοικείωσης με την τεχνολογία, στ) την 
ποιότητα και την αξιοπιστία των ψηφιακών περιεχομένων, ζ) την αύξηση της αλληλε-
πίδρασης. Οι Bergmann & Sams (2012) διευκρινίζουν ότι η ανεστραμμένη τάξη σε 
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό, αλλά παρέχει περισσότερο χρόνο 
προσωπικής επαφής με τους μαθητές και ανάπτυξης συνεργατικής διδασκαλίας. 

Ιστορικό υπόβαθρο 

Οι Walvoord & Anderson (1998) ανέδειξαν την χρήση ενός μοντέλου ανεστραμμένης 
τάξης όπου οι μαθητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μάθημα πριν από την τάξη 
και μετά μέσα στην τάξη. Το 2000 οι Lage, Plant, Treglia χρησιμοποίησαν τον όρο 
inverted classroom για το μοντέλο τους σύμφωνα με το οποίο δίνονταν υλικό στους 
εκπαιδευόμενους πρώτα εκτός κι έπειτα εντός της τάξης. Το 2001 οι Mazur & Crouch 
χρησιμοποίησαν τον όρο peer instruction σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν 
το υπό μάθηση αντικείμενο και συμπληρώνουν quiz πριν μπουν στην τάξη όπου θα 
ανταλλάξουν εννοιολογικές ερωτήσεις. 

Πρωτοπόρος του τρόπου μελέτης μέσω βίντεο θεωρείται ο Salman Khan (2006) που 
κατέγραψε και δημοσίευσε εκπαιδευτικά βίντεος μέσω της ιστοσελίδας khanacademy 
(https://www.khanacademy.org/). Πατέρες της ανεστραμμένης τάξης θεωρούνται όμως 
οι Jonathan Bergmann και ο Aaron Sams, καθηγητές Χημείας στο Κολοράντο. Το 2007 
ηχογράφησαν διαλέξεις τους και τις ανέβασαν στο διαδίκτυο, προκειμένου να διευκο-
λύνουν τους μαθητές που έχασαν τα μαθήματά τους. Το 2012 δημοσίευσαν το βιβλίο 
τους Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, στο οποίο 
θεμελιώνουν θεωρητικά το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Αναφέρουν ότι η ανε-
στραμμένη τάξη έχει ως στόχο την αντιστροφή της προσέγγισης της διδασκαλίας και 
της νοοτροπίας, καθώς και τη μαθητοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Το 2014 ίδρυσαν την κοινότητα Flipped Learning Network 
(www.flippedlearning.org) που παρέχει σύγχρονη ενημέρωση και χρήσιμο υλικό σχε-
τικά με την εφαρμογή του μοντέλου στην πράξη. 

Παιδαγωγικές αρχές και στοχοθεσία της ιστοσελίδας «Δημοδιδάσκαλος» 

Η πλατφόρμα «Δημοδιδάσκαλος» (www.didaskaleio.weebly.com) είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων για όλες τις τάξεις του δημο-
τικού σχολείου. Βασικός προσανατολισμός παραμένει η ενίσχυση και η υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον τεχνολογικής 
αιχμής, προσφέροντας στον εκπαιδευτικό μεν ένα δυναμικό περιβάλλον οργάνωσης 
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και διάχυσης της γνώσης, στον εκπαιδευόμενο δε ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευ-
μένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις. Πιο συγκεκριμένα δημιουρ-
γεί μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τον μαθητή όπως: α) η μεγαλύτερη προ-
σαρμοστικότητα στις ατομικές ανάγκες μάθησης, β) η επανάληψη ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, γ) η σύνδεση της διδασκαλίας, της μάθησης, της ανατροφοδότησης, της 
εμπέδωσης με ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης που αξιοποιεί διαφορετικά τεχνολο-
γικά εργαλεία οικεία στον μαθητή, δ) η συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας (24 ώρες 
την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα), που συνεπάγεται συνεχή πρόσβαση στο γνωστικό 
αντικείμενο (Βοσνιάδου, 2001), στ) τα μεγαλύτερα κίνητρα μέσω της συμμετοχής σε 
αυθεντικές και ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες (Galvin et al, 2006). Θετικά 
αποτελέσματα υπάρχουν και για τον εκπαιδευτικό όπως: α) η παρουσίαση του εκπαι-
δευτικού τους έργου, β) η ενημέρωση του υλικού του οποιαδήποτε ώρα, γ) η ανάπτυξη 
πολυεπίπεδης συνεργασίας με μαθητές και γονείς, δ) η κινητοποίηση του ενδιαφέρο-
ντος των μαθητών, ε) η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών πρακτικών. 

Περιγραφή 

Στην αρχική σελίδα ο επισκέπτης παίρνει κάποιες πληροφορίες που αφορούν το σκοπό 
τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας τόσο εντός όσο 
και εκτός της τάξης. Στο οριζόντιο μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελί-
δας (εικόνα 1) υπάρχουν αρχικά κατηγορίες με τις τάξεις του δημοτικού. Σε κάθε τάξη 
υπάρχουν οι υποκατηγορίες των μαθημάτων. Το κάθε μάθημα (εικόνα 1) χωρίζεται σε 
ενότητες π.χ. στα Μαθηματικά της Ε΄ τάξης η 1η ενότητα αποτελείται από τα μαθήματα 
1 έως 7 (ο χωρισμός των ενοτήτων γίνεται με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών).  

 

Εικόνα1: αρχική σελίδα και υποκατηγορίες 

Το ηλεκτρονικό μάθημα έχει μια αρθρωτή δομή αποτελούμενη από κάποια υποσυστή-
ματα, μέσω των οποίων οργανώνεται το πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό του μαθήμα-
τος. Το κάθε μάθημα χωρίζεται στα εξής στάδια:  

α) Παρουσίαση της νέας γνώσης: Αρχικά υπάρχει μία παρουσίαση του μαθήματος σε 
μορφή powerpoint (εικόνα 2) που είναι ανεβασμένη σε διάφορους παρόχους 
(Authorstream, Slideboom, Slideshare). Η παρουσίαση έχει φωνητική υποστήριξη, 
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δηλαδή ηχογραφημένη φωνή που επεξηγεί αναλυτικά κάθε διαφάνεια. Επίσης η προα-
ναφερθείσα παρουσίαση υπάρχει και με τη μορφή βιντεομαθήματος (εικόνα 2) το ο-
ποίο έχει αναρτηθεί στον ανάλογο πάροχο (YouTube).  

 

Εικόνα 2: παρουσίαση μαθήματος και βιντεομάθημα 

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί είτε την παρουσίαση είδε το βίντεο όσες φορές 
θέλει έχοντας τη δυνατότητα να πάει μπρος πίσω στην εφαρμογή μέχρι να κατανοήσει 
και να εμπεδώσει την νέα γνώση. Επιπλέον σε πολλά μαθήματα υπάρχουν εκπαιδευ-
τικά videos τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο μαθητής και να κατανοήσει καλύ-
τερα την προσφερόμενη γνώση και να πάρει κάποιες επιπλέον γνώσεις σχετικά με το 
υπό εκμάθηση αντικείμενο. Στο μάθημα της Ιστορίας υπάρχουν ερωτήσεις καθώς και 
σχεδιάγραμμα (εικόνα 3), μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να εμπεδώσουν κα-
λύτερα το μάθημα. 

 

Εικόνα 3: Ερωτήσεις κατανόηση και σχεδιάγραμμα 

β) Αυτοαξιολόγηση: Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως μία δυναμική διαδικασία μέσω της 
οποίας οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν την πρόοδο και την επίδοσή τους, επισημαίνουν 
συγχρόνως τυχόν αδυναμίες τους ή διατυπώνουν προτάσεις βελτίωσης (Handley & 
Cox, 2007; Kosel, 2006; Ross, 2006; Roberts, 2006; Wolffenspergera & Patkina, 2013). 
Αποτελεί ένα εργαλείο μεταγνώσης και αξιολόγησης που του παρέχει επαναβελτίωση 
και επανατροφοδότηση. Για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης υπάρχουν quiz τόσο 
σε έντυπη μορφή όπως φύλλα εργασίας με τις λύσεις τους σε μορφή doc, pdf (εικόνα 
4), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονικές ασκήσεις δηλαδή από διάφορες 
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ελληνικές και διεθνείς ιστοσελίδες, καθώς και ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα 
λογισμικά ispring, Articulate Storyline, Hotpotatoes (εικόνα 5). Ο μαθητής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει παράλληλα τα βίντεος, τις παρουσιάσεις, τα κουίζ ώστε να προσπερά-
σει τυχόν εμπόδια ή αδυναμίες ή δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: φύλλα εργασίας 

 

Εικόνα 5: ηλεκτρονικά quiz 

Τελική ή συνολική αξιολόγηση: αποτελεί μία ανακεφαλαιωτική και ανατροφοδοτική 
διαδικασία, ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων (Mason, 2004) σε σχέση 
με τους προκαθορισμένους τελικούς στόχους. Στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχουν 
επαναληπτικά κουίζ (εικόνα 6) σε ηλεκτρονική μορφή όπου οι μαθητές μπορούν να 
ελέγξουν, να τεστάρουν τις γνώσεις τους.  
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Εικόνα 6: επαναληπτικά quiz 

Τέλος σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. το μάθημα της Ιστορίας υπάρχουν ιστορικά 
ντοκιμαντέρ (εικόνα 7) μέσω των οποίων ο μαθητής μπορεί να εμπλουτίσει τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη συγκεκριμένη ενότητα. 

 

Εικόνα 7: ιστορικά ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικά videos 

Συμπεράσματα 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και οι νέες δυνατότητες διαχείρισης των πληροφο-
ριών υπαγόρευσαν την ανάγκη εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με 
τη χρήση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ, οι μαθητές 
αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις και στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Από την άλλη η σύγ-
χρονη κοινωνία απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες 
εξελίξεις και κυρίως να διαθέτει ευελιξία, και διάθεση προσαρμογής σε νέους ρόλους. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση η εφαρμογή μοντέλων ανεστραμμένης τάξης προάγει την 
ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών εκπαί-
δευσης υψηλής ποιότητας μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής πληρότη-
τας. Σε καμία περίπτωση τα τεχνολογικά εργαλεία δεν έχουν ως σκοπό να υποκατα-
στήσουν το έργο του εκπαιδευτικού αλλά να το συμπληρώσουν και να το υποστηρίξουν 
ποικιλοτρόπως. Μέσω της εφαρμογής της συγκεκριμένης πλατφόρμας από το 2013 και 
έπειτα έχουν διαπιστωθεί πολλά από τα προαναφερθέντα οφέλη σχετικά με τη χρήση 
της ανεστραμμένης τάξης. Όμως το σημαντικότερο είναι η συνεχής βελτίωση της 
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ποιότητας των παρεχόμενων μαθημάτων καθώς και των εργαλείων και η διερεύνηση 
νέων πρακτικών εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών με ακαδημαϊκή υποεπίδοση1 

Βασιλική Μπελογιάννη, Υπ. Διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Επιβλέπων: Δημήτριος Ζμπάινος 

Επίκουρος καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, e-mail: vbeloyianni@hua.gr 

Περίληψη 

Η ακαδημαϊκή υποεπίδοση, ως η μη αναμενόμενη χαμηλή σχολική επίδοση, όπως προ-
βλέπεται από το νοητικό δυναμικό του ατόμου, αποτελεί ένα κοινό και δυσεπίλυτο 
πρόβλημα το οποίο μολονότι απαντά συχνά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και 
ιδιαίτερα σε πληθυσμούς εφήβων, έχει ελάχιστα διερευνηθεί στον ελληνικό χώρο. Η 
αδυναμία εντοπισμού των ικανών μαθητών με μη αναμενόμενη χαμηλή επίδοση και, 
ακολούθως, η απουσία αποτελεσματικών πρακτικών για την πληρέστερη εκπαιδευτική 
τους ένταξη συχνά οδηγεί στη διαρροή τους από την τυπική και την ανωτάτη εκπαί-
δευση. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία αποσκοπεί σε μια πρώτη διερεύνηση 
του δημογραφικού προφίλ των εφήβων με υποεπίδοση. Συνολικά, στην έρευνα συμμε-
τείχαν 215 μαθητές Γυμνασίου εκ των οποίων 38 μαθητές απ’ όλο το φάσμα των ικα-
νοτήτων φάνηκαν να παρουσιάζουν υποεπίδοση. Από την ανάλυση των δεδομένων 
διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια και οι δίγλωσσοι μαθητές υπερεκπροσωπούνταν στην ο-
μάδα των μαθητών με υποεπίδοση. Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 
τα στερεότυπα του φύλου, το κοινωνικοοικονομικό στάτους, αλλά και η πολιτισμική 
ετερότητα ενδεχομένως να συνδέονται με την εμφάνιση υποεπίδοσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: ακαδημαϊκή επίδοση, υποεπίδοση, υπερεπίδοση, νοημοσύνη, ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Εισαγωγή 

Η ακαδημαϊκή υποεπίδοση αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο κατά το 
οποίο το νοητικό δυναμικό ενός ατόμου δεν μεταφράζεται στα αναμενόμενα μαθη-
σιακά επιτεύγματα (Baum, Renzulli, & Hebert, 1995; Dowdall & Colangelo, 1982; 
Emerick, 1992; Frick et al., 1991; Reis & McCoach, 2000; Whitmore, 1980) και μπορεί 
να αφορά μαθητές από όλο το φάσμα των σχολικών ικανοτήτων (Montgomery, 2009). 
Η μη αναμενόμενη χαμηλή επίδοση αποδίδεται γενικά σε μια ποικιλία αιτιών, που τεί-
νουν να εμφανίζονται σ’ έναν μοναδικό συνδυασμό για κάθε μαθητή (McCoach & 
Siegle, 2003a). 

1 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω 
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ). 
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Η παραπάνω αναντιστοιχία ανάμεσα στο νοητικό δυναμικό και την ακαδημαϊκή επί-
δοση μπορεί να εμφανιστεί πρώιμα, με την είσοδο του παιδιού στην προσχολική εκ-
παίδευση ή να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής του σταδιοδρομίας 
(Montgomery, 2009). Εντούτοις, φαίνεται να εμφανίζεται συνηθέστερα κατά τη μετά-
βαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να επιμένει σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας 
ή και πέρα από αυτή (Banerjee, 2016; Peterson & Colangelo, 1996; Ritchotte, 
Rubenstein, & Murry, 2015). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι σχολικές επιδόσεις 
των μαθητών με υποεπίδοση δεν είναι απαραίτητα χαμηλές, αλλά παραμένουν χαμη-
λότερες από εκείνες που υπόσχεται η γενική μαθησιακή τους ικανότητα (McCall, 
1994). 

Παρά το γεγονός ότι η ακαδημαϊκή υποεπίδοση έχει απασχολήσει σταθερά τη διεθνή 
εκπαιδευτική έρευνα ως ένα από τα πιο περίπλοκα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα, τα ε-
ρευνητικά δεδομένα γύρω από τη συχνότητα εμφάνισής της στον μαθητικό πληθυσμό 
παραμένουν περιορισμένα και αντικρουόμενα (Palm, 2007; Rimm, 1997; Veas, Gilar, 
Miñano, & Castejón, 2016). Ορισμένοι ερευνητές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η ακα-
δημαϊκή υποεπίδοση αφορά ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού. Για 
παράδειγμα, η Rimm (1987, 1997), βασιζόμενη στο κριτήριο της χαμηλότερης εκφρα-
ζόμενης επίδοσης κατά τουλάχιστον μια τυπική απόκλιση σε σχέση με την αναμενό-
μενη επίδοση, υποστήριξε ότι περίπου το ½ των μαθητών Γυμνασίου στις ΗΠΑ παρου-
σιάζουν υποεπίδοση. Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοια κριτήρια, ο Colangelo και οι συ-
νεργάτες του (2004) υποστήριξαν ότι η υποεπίδοση αφορά περίπου το 10% των εφή-
βων μαθητών Λυκείου στις ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα 
των Lau και Chan (2001) σε εφήβους μαθητές του Χονγκ Κονγκ.  

Στον ελληνικό χώρο, τα δεδομένα γύρω από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με υπο-
επίδοση παραμένουν φτωχά, καθώς δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας ή μέθοδος 
για διάγνωσή της (EuropeanCommision, 2017). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα 231 μαθητών Δημοτικού και 293 μαθητών Γυμνασίου διαπιστώθηκε ότι οι μα-
θητές με υποεπίδοση κάλυπταν το 11,3% του δείγματος για το Δημοτικό και το 11,8% 
του δείγματος των εφήβων (Γκόγκος et al., 2018), ποσοστό που βρίσκεται σε συμφωνία 
κατά το μάλλον ή ήττον με τα ευρήματα προηγούμενων διεθνών ερευνών (Colangelo 
et al., 2004; Lau & Chan, 2001).  

Γενικά, η συχνότητα της υποεπίδοσης τείνει να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σχολική 
βαθμίδα και το επίπεδο των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών (Phillipson, 2008; 
Phillipson & Tse, 2007). Η συχνότητα εμφάνισης υποεπίδοσης τείνει να αυξάνεται 
κατά τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Peterson & 
Colangelo, 1996; Ritchotte et al., 2015; Zabloski & Milacci, 2012). Υποστηρίζεται δε 
ότι η μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τείνει να σχετίζεται όχι μόνο με την 
εμφάνιση, αλλά και με την αύξηση του μεγέθους της υποεπίδοσης (Galton, Gray, & 
Ruddock, 2003; Peterson & Colangelo, 1996; Phillipson, 2008; West, Sweeting, & 
Young, 2010; Γκόγκος, Μπελογιάννη, & Ζμπάινος, 2018).  
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Παρόλο που η υποεπίδοση μπορεί να εμφανιστεί σε μαθητές απ’ όλο το φάσμα ικανο-
τήτων και των κοινωνικών τάξεων, φαίνεται ότι αφορά συχνότερα μαθητές από μειο-
νεκτικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (Banerjee, 2016; Mandel & Marcus, 1988; 
Siegle, 2013; Wyner, Bridgeland, & DiIulio, 2007). Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να ση-
μειωθεί ότι, ανεξάρτητα από το κοινωνικοπολιτισμικό προφίλ τους, τα αγόρια τείνουν 
να υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των μαθητών με υποεπίδοση. Πληθώρα ερευνών μαρ-
τυρούν ότι τα αγόρια τείνουν να παρουσιάζουν υποεπίδοση δύο ή τρεις φορές συχνό-
τερα σε σχέση με τα συνομήλικά τους κορίτσια (Majzub & Rais, 2010; McCall, 1994; 
McCoach, 2002; Reis & McCoach, 2000; Wood, 2003). Βέβαια, αν και τα κορίτσια 
φαίνεται γενικά να πετυχαίνουν υψηλότερες επιδόσεις στο μέσο όρο των σχολικών μα-
θημάτων (Duckworth & Seligman, 2006; Hubbard, 2005; Wood, 2003), οι επιδόσεις 
τους τείνουν να είναι συχνότερα μη αναμενόμενα χαμηλές στις θετικές επιστήμες 
(Brown & Leaper, 2010) κι, αντίστοιχα, τα αγόρια τείνουν να παρουσιάζουν συχνότερα 
υποεπίδοση στα γλωσσικά μαθήματα (Gorard & Smith, 2004; Heyder, Kessels, & 
Steinmayr, 2017; Olszewski-Kubilius & Lee, 2011; Siegle, 2013). Οι διαφοροποιήσεις 
ως προς τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές φαίνεται να παρουσιάζουν υ-
ποεπίδοση ανάλογα με το φύλο τους, καθώς και η αυξημένη συχνότητα υποεπίδοσης 
στα αγόρια έχει αποδοθεί πολλάκις σε κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες, όπως είναι 
τα στερεότυπα του φύλου σε σχέση με τη μάθηση, όπως απαντούν εντός του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος, του σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (Brown 
& Leaper, 2010; Croizet, Désert, Dutrévis, & Leyens, 2001; Heyder et al., 2017; Jones 
& Myhill, 2004; Reis, 1987; Wood, 2003).  

Τούτων λεχθέντων φαίνεται ότι διάφοροι παράγοντες, όπως το κοινωνικοοικονομικό 
προφίλ, η ηλικία, η σχολική βαθμίδα, η πολιτισμική καταγωγή και το φύλο είναι πιθανό 
να συνδέονται με την εμφάνιση υποεπίδοσης, κατά την οποία τα σχολικά επιτεύγματα 
δεν αντανακλούν την πραγματική μαθησιακή ικανότητα των μαθητών. Υπό αυτό το 
πρίσμα, η παρούσα εργασία αφορά στον εντοπισμό εφήβων μαθητών με υποεπίδοση 
και στη συλλογή δεδομένων αναφορικά με το δημογραφικό τους προφίλ. 

Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκε ευκαιριακή δειγματοληψία σε εφήβους 
μαθητές από τρία Γυμνάσια της Αθήνας. Συνολικά συμμετείχαν 216 μαθητές με μέση 
ηλικία τα 13,6 έτη. Ειδικότερα, το δείγμα αποτελείτο κατά 46,8% από αγόρια (Ν = 101) 
και κατά 53,2% από κορίτσια (Ν = 115). Στην πλειονότητά τους, οι μαθητές φοιτούσαν 
στη Β’ τάξη (68,1%, Ν = 147), ενώ το 31,9% φοιτούσε στη Γ’ τάξη (Ν = 69). Επιπλέον, 
ένα περίπου το 23,1% των μαθητών ανέφεραν ότι έχουν αλλοδαπή καταγωγή (Ν = 50), 
ενώ το 16,7% του συνολικού δείγματος αποτελείτο από δίγλωσσους μαθητές (Ν = 36). 
Από τους συμμετέχοντες, ένα ποσοστό της τάξεως του 11,6% (Ν = 25) ανέφεραν ότι 
φέρουν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, ενώ το 4,2% (Ν = 9) είχαν επαναλάβει κά-
ποια σχολική τάξη στο παρελθόν. 
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Για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα προηγήθηκε η εξασφάλιση άδειας διεξα-
γωγής εκπαιδευτικής έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και η ενυπόγραφη συ-
γκατάθεση των γονέων. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη μέτρηση της ακαδημαϊκής επίδοσης αξιοποιήθηκε ο συνολικός μέσος όρος από 
τις τελευταίες σχολικές βαθμολογίες, όπως αντλήθηκαν από τις ατομικές καρτέλες των 
μαθητών. Όσον αφορά τη μέτρηση του νοητικού δυναμικού του δείγματος, χορηγήθη-
καν οι Προοδευτικές Μήτρες του Raven (Standard Raven’s Progressive Matrices), οι 
οποίες κατάλληλες για ηλικίες από 6 έως 65 ετών και περιλαμβάνουν 60 μη γλωσσικές 
δοκιμασίες με ελάχιστη ευαισθησία σε πολιτισμικούς παράγοντες (Raven, 2003). Κα-
θεμιά από τις δοκιμασίες περιλαμβάνει ένα ημιτελές οπτικό μοτίβο που θα πρέπει να 
συμπληρωθεί, με κάθε σωστή απάντηση να βαθμολογείται με 1 και κάθε λανθασμένη 
με 0. Το εργαλείο αυτό δεν έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό για τη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα. 

Αποτελέσματα 

Ακαδημαϊκή επίδοση και νοημοσύνη 

Αρχικά, αναλύθηκαν τα δεδομένα που αφορούν στην ακαδημαϊκή επίδοση του συνό-
λου του δείγματος, όπως αντλήθηκαν από τις καρτέλες της σχολικής βαθμολογίας των 
μαθητών. Η μέση ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στην παραδοσιακή εικοσάβαθμη 
κλίμακα ήταν 16,27. Αντίστοιχα, η μέση νοητική επίδοση στις 60 δοκιμασίες του τεστ 
Raven ήταν 42,61 (Βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1. Μέση ακαδημαϊκή και νοητική επίδοση μαθητών Γυμνασίου 

 

 

 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (one-way 
ANOVA) για τη διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων στη διακύμανση της ακαδημαϊ-
κής και της νοητικής επίδοσης των μαθητών κατά φύλο. Από την ανάλυση διαπιστώ-
θηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών κατά φύλο τόσο στην ακαδημαϊκή 
επίδοση, με F(1,212) = 32,61, p < 0,001, όσο και στη νοητική επίδοση, με F(1,214) = 
8,86, p < 0,01. Σε αμφότερες τις παραπάνω μεταβλητές, η διαφορά φάνηκε να ευνοεί 
τα κορίτσια. 

Περαιτέρω μονοπαραγοντικές ανάλυσεις διακύμανσης για τη διερεύνηση τυχόν διαφο-
ροποιήσεων στη διακύμανση της ακαδημαϊκής και της νοητικής επίδοσης των μαθητών 

 Ν Μέση 
τιμή 

Τ.Α. Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ακαδημαϊκή επίδοση 216 16,27 2,25 8,00 19,13 
Σκορ Raven  216 42,61 7,05 21,00 57,00 
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ανάλογα με την πολιτισμική καταγωγή τους κατέδειξαν την ύπαρξη μη στατιστικά ση-
μαντικών διαφορών στην νοητική επίδοση, με F(1,212) = 0,56, p > 0,05, αλλά στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στην ακαδημαϊκή επίδοση, με F(1,210) = 14,30, p < 0,01 
υπέρ των μαθητών με ελληνική καταγωγή.  

Εν συνεχεία, αντίστοιχες αναλύσεις διακύμανσης πραγματοποιήθηκαν με ανεξάρτητη 
μεταβλητή τη διγλωσσία. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ύπαρξη μη στατιστικά ση-
μαντικών διαφορών μεταξύ δίγλωσσων και μονόγλωσσων μαθητών στη νοητική επί-
δοση, με F(1,213) = 0,36, p > 0,05, αλλά στατιστικά σημαντικών διαφορών στην ακα-
δημαϊκή επίδοση υπέρ των μονόγλωσσων μαθητών, με F(1,211) = 8,49, p < 0,01. 

Περαιτέρω αναλύσεις διακύμανσης κατέδειξαν την ύπαρξη μη στατιστικά σημαντικών 
διαφοροποιήσεων στη διακύμανση της ακαδημαϊκής και της νοητικής επίδοσης ανά-
λογα με τη σχολική τάξη των μαθητών με F(1,212) = 1,18, p > 0,05 και F(1,214) = 
0,54, p > 0,05 αντίστοιχα. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχετίσεων με το δείκτη Pearson’s r για τη 
διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής και νοητικής επίδοσης. Από την ανάλυση, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη μέτριας και στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ των 
δύο μεταβλητών (r = 0,36, p < 0,001). Η γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης κατέδειξε 
ότι η νοητική επίδοση μπορούσε να εξηγήσει το 13% της διακύμανσης της ακαδημαϊ-
κής επίδοσης για το συγκεκριμένο δείγμα (p < 0,001). 

Εντοπισμός μαθητών με υποεπίδοση 

Για την καλύτερη σύγκριση των τιμών των διαφορετικών κλιμάκων μέτρησης της α-
καδημαϊκής και της νοητικής επίδοσης, προηγήθηκε η μετατροπή των δεδομένων των 
δύο μεταβλητών σε τιμές z με μέση τιμή το 100 και τυπική απόκλιση 15. Ακολούθως, 
εκτιμήθηκε η αναμενόμενη τιμή (predicted value) της ακαδημαϊκής επίδοσης για κάθε 
μαθητή με βάση τη νοητική του ικανότητα με την εφαρμογή γραμμικών αναλύσεων 
παλινδρόμησης. Τυχόν απόκλιση μεγαλύτερη των 15 μονάδων ανάμεσα στην αναμε-
νόμενη και την πραγματική ακαδημαϊκή επίδοση ορίστηκε ως περίπτωση υποεπίδοσης, 
εφόσον υπερείχε η τιμή της αναμενόμενης επίδοσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω κριτήριο, εντοπίστηκαν 38 μαθητές με υποεπίδοση 
και μέση ηλικία τα 14 έτη, που αντιστοιχούν στο 17,6% του δείγματος. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η μέση απόκλιση μεταξύ αναμενόμενης και εκπεφρασμένης ακαδημαϊκής 
επίδοσης ήταν 22,76 μονάδες (ελάχιστη: 15,03, μέγιστη: 47,64, τ.α.: 7,98). Στον Πί-
νακα 2 παρατίθενται οι μέσες τιμές της ακαδημαϊκής και της νοητικής τους επίδοσης.  

 
Ν 

Μέση 
τιμή Τ.Α. 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ακαδημαϊκή επίδοση 216 76,32 9,51 44,31 92,46 
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Πί-
νακας 2. 

Ακαδημαϊκή και νοητική επίδοση μαθητών με υποεπίδοση 

 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και υποεπίδοση 

Αναφορικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, οι μαθητές με υποεπίδοση απο-
τελούνταν ως επί το πλείστον από αγόρια, ενώ υπήρξε σχετικά ισοδύναμη εκπροσώ-
πηση μαθητών της Β’ τάξης και της Γ’ τάξης. Όσον αφορά στην πολιτισμική τους κα-
ταγωγή, οι μισοί εκ των μαθητών με υποεπίδοση ανέφεραν ότι φέρουν αλλοδαπή κα-
ταγωγή, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών δήλωσαν δίγλωσσοι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 18,4% (Ν =7) των μαθητών με υποεπίδοση είχε επαναλάβει 
τουλάχιστον μία φορά κάποια σχολική τάξη, ενώ το 23,7% (Ν = 9) εξ αυτών διέθεταν 
διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Στον πίνακα 3 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών με υποεπίδοση. 

Πίνακας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά μαθητών με υποεπίδοση 

  Ν Ποσοστό % 
Φύλο Αγόρι 30 78,9 

Κορίτσι 8 21,1 
Τάξη Β’ Γυμνασίου 22 57,9 

Γ’ Γυμνασίου 16 42,1 
Εθνικότητα Ελληνική 19 50,0 

Άλλη 19 50,0 
Διγλωσσία Ναι 15 39,5 
 Όχι 23 60,5 
Επανάληψη τάξης Ναι 7 18,4 

Όχι 31 81,6 
Μαθησιακές δυσκολίες Ναι 9 23,7 

Όχι 29 76,3 
 Σύνολο 38 100 

 

Από τις αναλύσεις διακύμανσης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 
διακύμανση του μεγέθους της υποεπίδοσης ανάλογα με το φύλο των μαθητών, με 
F(1,36) = 0,01, p > 0,05, αλλά ούτε κατά πολιτισμική καταγωγή, με F(1,36) = 1,06, p 

Σκορ Raven 216 98,75 15,61 50,06 124,03 
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> 0,05. Αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη διακύμανση του μεγέθους της υ-
ποεπίδοσης μεταξύ δίγλωσσων και μονόγλωσσων μαθητών, με F(1,36) = 0,66, p > 
0,05, ή μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (F(1,36) = 1,39, p > 0,05). 

Συζήτηση 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση α-
νάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη νοητική επίδοση, χωρίς ωστόσο το νοητικό δυναμικό 
να μπορεί να ερμηνεύσει απολύτως τη διακύμανση της ακαδημαϊκής επίδοσης, όπως 
άλλωστε έχει υποστηριχθεί από τη σχετική βιβλιογραφία (Montgomery, 2009; Reis & 
McCoach, 2000). Η διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων άνω των 15 μονάδων ανάμεσα στην 
αναμενόμενη και την εκπεφρασμένη ακαδημαϊκή επίδοση, με βάση το νοητικό δυνα-
μικό, οδήγησε στον εντοπισμό 38 μαθητών με υποεπίδοση, αριθμό που αντιστοιχεί σ’ 
ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος και βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών, οι οποίες επισημαίνουν ότι το ποσοστό των μαθητών με υπο-
επίδοση είναι αυξημένο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το δείγμα των μαθητών με υποεπίδοση αποτελείτο κατά πλειονότητα από αγόρια με 
αλλοδαπή καταγωγή, ενώ σημαντικό ποσοστό εξ αυτών ήταν δίγλωσσα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι παρά την υπερεκπροσώπηση των αγοριών διαφορετικής εθνικότητας στην 
ομάδα των μαθητών με υποεπίδοση, τόσο η διγλωσσία και η πολιτισμική ετερότητα, 
όσο και το φύλο δεν φάνηκαν να συνδέονται με διαφοροποιήσεις στο μέγεθος της υπο-
επίδοσης. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την υπερεκπροσώπηση των αγο-
ριών (Duckworth & Seligman, 2006; McCall, 1994; Reis & McCoach, 2000), αλλά και 
των μαθητών αλλοδαπής καταγωγής, που κατά κανόνα προέρχονται από μειονεκτικά 
κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (Brown & Leaper, 2010; Croizet et al., 2001; 
Heyder et al., 2017; Jones & Myhill, 2004; Reis, 1987; Wood, 2003). 

Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω διερεύνηση της δημογραφίας και της συχνότητας της 
ακαδημαϊκής υποεπίδοσης σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών στον ελληνικό εκπαιδευ-
τικό χώρο κρίνεται απαραίτητη, καθώς μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό 
και την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών αυτών. 
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Διάλογοι» νηπίων του 21ου αιώνα με παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα. 
 

Ηλία Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60, Dr. Ε.Κ.Π.Α., eiliakol67@gmail.com 

Περίληψη 

Τα παιχνιδοτράγουδα ακολουθούν συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα και προϋποθέτουν 
κίνηση, ομαδικότητα και συνεργασία. Η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
συμβάλλει σημαντικά στην ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων. Στην πρότασή μας τα παι-
χνιδοτράγουδα αξιοποιούνται περαιτέρω, προκειμένου στο παιγνιώδες, διασκεδαστικό 
πλαίσιο που συνιστούν, να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες μαθητές να παράγουν 
πρωτότυπα αφηγηματικά κείμενα. Τα κείμενα δημιουργούνται με αφετηρία τον τίτλο 
ή κάποιο στίχο των παιχνιδοτράγουδων, με βάση τη διδακτική αρχή της φθίνουσας 
καθοδήγησης. Εξελίσσονται σαν μίμηση ή σαν τροποποίηση ή σαν ανατροπή του ε-
ναρκτήριου ερεθίσματος, εκφράζοντας τα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις επιθυ-
μίες των μικρών δημιουργών τους. Η δυνατότητα τα παιχνιδοτράγουδα όχι απλώς να 
ψυχαγωγούν αλλά και να εμπνέουν τα σημερινά νήπια, αποδεικνύει τη διαχρονικότητά 
τους. Οι αφηγήσεις των νηπίων καταγράφονται σε υπολογιστή και είναι διαθέσιμες ως 
έντυπο και ως ανάρτηση στο σχολικό ιστολόγιο, τόσο στους δημιουργούς τους όσο και 
σε ολόκληρη τη διαδικτυακή κοινότητα, ώστε να ενισχύεται η διάθεση για συμμετοχή 
σε παρόμοιες δράσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: δημιουργική αφήγηση, ομαδικά παιχνίδια, κείμενα.  

Εισαγωγή 

Η ανάγκη και η διάθεση για παιχνίδι (Χουιζίνγκα, 1989) συνιστά διαχρονικά το κυρί-
αρχο στοιχείο της παιδικής φύσης. Στις μέρες μας ειδικότερα, κάποτε η διάθεση αυτή 
εκδηλώνεται ή και εξαντλείται, από τη νηπιακή ακόμη ηλικία, με τη συνεχή ενασχό-
ληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Νήπια περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους απορ-
ροφημένα μπροστά σε υπολογιστές, διαδικασία που είναι από τη φύση της στατική και 
μοναχική. Επιπλέον, η εικόνα, γενικότερα, στην εποχή μας έχει κυριαρχήσει με άπει-
ρους τρόπους έναντι του λόγου, του κειμένου, αν και το δεύτερο προσφέρει πολύ πε-
ρισσότερα στη δραστηριοποίηση της αναγνωστικής φαντασίας (Αναγνωστόπουλος, 
2007).  

Σε αυτές τις συνθήκες, η συμμετοχή των νηπίων σε γνωστά παραδοσιακά παιχνιδοτρά-
γουδα (Μπάδα, 1993), που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα, ομαδικότητα (Διαμα-
ντόπουλος, 2009) και λεκτική επικοινωνία, θα συμβάλει σημαντικά στη σωματική, 
γλωσσική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των παιδιών της σχολικής τάξης, που τα συγκεκριμένα παιχνιδοτράγουδα προ-
ϋποθέτουν, και η απόλαυση, η ικανοποίηση που προσφέρουν στους συμμετέχοντες, τα 
αναδεικνύει σε αποτελεσματικότατο μέσο μάθησης και ειδικότερα αυτογνωσίας, βελ-
τίωσης και ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων (Όξλυ, 2005). Αναλυτικότερα, η επαφή 
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των νηπίων με τα παιχνιδοτράγουδα θα συμβάλει στη μύησή τους στη λαογραφική πα-
ράδοση και στην προσέγγισή τους με τις γενιές των προγόνων τους. Επίσης, θα βοηθή-
σει τα νήπια να αποκτήσουν κουλτούρα συνεργασίας και θα προάγει τη συντροφικό-
τητα (Χατζημανώλη, 2001) . 

Παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου 

Θα επικεντρωθούμε στη συμμετοχή των νηπίων σε δύο από τα ευρύτερα διαδεδομένα 
παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα, το «Γύρω-γύρω όλοι» και το «Δεν περνάς κυρά-Μα-
ρία». Και στα δύο παιχνίδια, τα παιδιά σχηματίζουν κλειστό κύκλο με μέτωπο προς το 
κέντρο του και βηματίζουν στη δεξιά φορά του ενώ την κίνησή τους συνοδεύουν με το 
ρυθμικό τραγούδι τους.  

Σύμφωνα με το παιχνιδοτράγουδο «Γύρω-γύρω όλοι», κάποιο από τα παιδιά παραμένει 
στο κέντρο του κύκλου και μαζί με τα υπόλοιπα που περπατούν γύρω του, προσαρμό-
ζουν τις κινήσεις τους στο περιεχόμενο των στίχων. Στο παιχνιδοτράγουδο «Δεν περ-
νάς κυρά Μαρία», αναπτύσσεται διάλογος του παιδιού που υποδύεται την κυρά Μαρία, 
με τα υπόλοιπα που βρίσκονται στον κύκλο, ώστε να πειστούν να της επιτρέψουν να 
περάσει στους υποτιθέμενους κήπους, στο εσωτερικό του κύκλου. Στη διάρκεια του 
διαλόγου, ο κύκλος αποδομείται σταδιακά, καθώς ένα-ένα τα παιδιά φεύγουν από αυ-
τόν, ακολουθώντας σε ζευγάρια την «κυρά Μαρία». 

Βασική αρχή της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης 

Θεωρώντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολικό πλαίσιο θα όφειλε να εκμεταλ-
λεύεται κάθε ευκαιρία και αφορμή ώστε οι μαθητές να ανακαλύπτουν και να εκδηλώ-
νουν τη δημιουργικότητά τους (Κωτόπουλος, 2012), προτείνεται εδώ για την εξυπηρέ-
τηση αυτής ακριβώς της θέσης, μια διαφορετική διαχείριση και αξιοποίηση των παι-
χνιδοτράγουδων. Τα νήπια προκαλούνται να αναπτύσσουν με αυτά προσωπικό διά-
λογο, να εκφράζονται με πρωτοτυπία μέσα από τη συμμετοχή τους, να τα οικειοποιού-
νται και να τα εμπλουτίζουν με τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, να τα συνδέουν 
με τις εμπειρίες και τις επιθυμίες τους.  

Με την παραπάνω διδακτική προσέγγιση αναφορικά με τα παραδοσιακά παιχνιδοτρά-
γουδα, επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των νηπίων, 
η γλωσσική και αισθητική ανάπτυξή τους και η ικανότητα της ακρόασης και της επι-
κοινωνίας. Επίσης, στο παραπάνω διδακτικό πλαίσιο τα νήπια αντιλαμβάνονται τη δυ-
νατότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό και εξοικειώνονται με τη 
διαδικασία της γραφής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Μεθόδευση: Τα διδακτικά βήματα 

Αφού το κάθε παιχνίδι επαναληφθεί για αρκετές φορές, σύμφωνα πάντα με τη διάθεση 
των παιδιών, στη συνέχεια προτείνουμε μια διαφορετική, εναλλακτική δραστηριότητα. 
Στην περίπτωση του παιχνιδοτράγουδου «Γύρω-γύρω όλοι», απομονώνουμε τον τίτλο 
του και παροτρύνουμε τα νήπια να δημιουργήσουν μια ιστορία, που να ξεκινά με τις 
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συγκεκριμένες λέξεις. Μοναδική προϋπόθεση που θέτουμε, είναι η κάθε ατομική ιστο-
ρία να είναι διαφορετική, μοναδική, πρωτότυπη, ώστε να περιληφθεί στο σχετικό «βι-
βλίο» της τάξης. Ως προς το παιχνιδοτράγουδο «Δεν περνάς κυρά-Μαρία», το απαγγέ-
λουμε ομαδικά κι όταν φτάνουμε στο στίχο «Τι θα κάνεις εις τους κήπους;», ζητάμε 
από κάθε νήπιο να δώσει μια διαφορετική απάντηση, δημιουργώντας μια αφηγηματική 
ιστορία. 

Προκειμένου δε να ενθαρρυνθούν τα νήπια στη διαδικασία της αφήγησης, ο εκπαιδευ-
τικός θέτει αρχικά γενικές ερωτήσεις και στη συνέχεια συμπληρωματικές, διευκρινι-
στικές, σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που έχει λάβει, για τα δρώντα πρό-
σωπα, τον τόπο και το χρόνο δράσης κ ά., που βοηθούν τα παιδιά να οργανώσουν τη 
σκέψη τους και αποσκοπούν να βελτιώσουν σταδιακά την αφηγηματική τους ικανό-
τητα. Ο εκπαιδευτικός, που είναι πολύ προσεκτικός ακροατής, χρησιμοποιώντας τις 
ερωταποκρίσεις (Pascucci και Rossi, 2002), για να προκύψει μια ολοκληρωμένη αφη-
γηματική ιστορία, εφαρμόζει ουσιαστικά τη διδακτική αρχή της «φθίνουσας καθοδή-
γησης» (Ματσαγγούρας, 2001, σσ. 180-182, 199-203). Τα αφηγηματικά κείμενα που 
τα νήπια παράγουν ατομικά ή ομαδικά (Huck κ. ά., 1979), τα καταγράφει ο εκπαιδευ-
τικός της τάξης σε υπολογιστή, ως ενιαίο κείμενο σε κάθε περίπτωση. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, με τη μορφή δηλαδή ενιαίου κειμένου, διαβάζονται αμέσως μετά από τον εκ-
παιδευτικό στο σύνολο των νηπίων, είτε από την οθόνη είτε αφού εκτυπωθούν. Έτσι, 
τα νήπια που δεν είναι ακόμη σε θέση να γράφουν τα ίδια, έχουν τη δυνατότητα και 
την ευκαιρία να επαληθεύσουν την πιστότητα και την ακρίβεια των καταγεγραμμένων 
κειμένων τους.  

Ακολουθεί η εικονογράφηση από το σύνολο των νηπίων κάθε ατομικής ή ομαδικής 
ιστορίας που έχει προηγηθεί. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα βιβλίο που περιλαμβάνει 
τα διάφορα κείμενα, καθώς και όλες τις ζωγραφιές των νηπίων αναφορικά με αυτά. Στο 
εξώφυλλο του κάθε βιβλίου αναγράφεται ο τίτλος του, «Γύρω-γύρω όλοι» ή «Τι θα 
κάνεις εις τους κήπους;». Το βιβλίο τοποθετείται στη σχολική βιβλιοθήκη, για να μπο-
ρούν ανά πάσα στιγμή όλοι οι μαθητές να το «διαβάζουν». Παράλληλα, φτιάχνεται και 
το ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς αναρτώνται τα κείμενα και η σχετική εικονογράφησή 
τους στο ιστολόγιο του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και στα ι-
στολόγια των ομάδων στις οποίες το σχολείο συμμετέχει, ώστε να έχουν όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτά. Δεν παραλείπουμε μάλιστα να προσ-
δώσουμε στην τεχνολογικά προηγμένη επιλογή μας οικολογική και οικονομική διά-
σταση, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά τα παιδιά.  

Η ποικιλότροπη αξιοποίηση των παιδικών κειμένων περιλαμβάνει επίσης τη θεατρική 
απόδοσή τους. Τα παιδικά κείμενα μετατρέπονται σε δρώμενα και παρουσιάζονται από 
τα ίδια τα νήπια σε ανοιχτές σχολικές εκδηλώσεις. Στη φάση της αξιοποίησης των κει-
μένων προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, εφόσον η αξιοποίηση αυτή λειτουργεί για τους 
μαθητές ως επιπλέον «κίνητρο», προκειμένου να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουρ-
γικά (Ηλία και Ματσαγγούρας, 2006, σσ. 312-313).  

95/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Τα νήπια επαναλαμβάνουν μεταξύ τους αυθόρμητα, ως ελεύθερη δραστηριότητα, την 
παραπάνω διαδικασία, που σε αυτήν την περίπτωση μετατρέπεται σε μιμητικό παιχνίδι. 
Κάποιο νήπιο υποδύεται τον εκπαιδευτικό και τα υπόλοιπα τους μαθητές και φυσικά 
οι ρόλοι εναλλάσσονται. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ελεύθερη δραστη-
ριότητα δεν διαδραματίζεται μόνο με επίκεντρο τα δύο παιχνιδοτράγουδα αλλά επε-
κτείνεται και σε διάφορους τίτλους λογοτεχνικών βιβλίων ή στίχους τραγουδιών που 
επιλέγουν τα ίδια τα νήπια. Έτσι οι μαθητές δημιουργούν πολλές επιπλέον ευκαιρίες 
και αφορμές να εκφράσουν στους συμμαθητές τους τις προτιμήσεις τους, να ανταλλά-
ξουν και να μοιραστούν τις διαφορετικές προσωπικές εμπειρίες τους.  

Ταυτότητα των δημιουργών των κειμένων 

Οι ομαδικές ιστορίες με γενικό τίτλο «Τι θα κάνεις εις τους κήπους;», εκτυλίχθηκαν 
κατά το σχ. έτος 2014-2015, σε τμήμα όπου τα τετράχρονα νήπια ανέρχονταν σε δεκα-
τρία ενώ τα πεντάχρονα σε έντεκα. Οι ατομικές ιστορίες με κεντρικό θέμα «Γύρω-γύρω 
όλοι», πραγματοποιήθηκαν την επόμενη σχολική χρονιά, 2015-2016, σε τμήμα όπου η 
πλειοψηφία των πεντάχρονων νηπίων φοιτούσαν για δεύτερη χρονιά στο νηπιαγωγείο, 
οπότε είχαν ήδη συμμετάσχει στις ομαδικές αφηγήσεις του περασμένου έτους. Τα τε-
τράχρονα νήπια αυτού του έτους ανέρχονταν μόλις σε τρία και ήταν στο σύνολό τους 
αγόρια. 

Αποτελέσματα  

Προκειμένου να καταδειχθεί η δυνατότητα των παραδοσιακών παιχνιδοτράγουδων να 
λειτουργούν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, ως ερέθισμα, πεδίο 
έμπνευσης και δημιουργικής έκφρασης για τα νήπια, παραθέτουμε στη συνέχεια ενδει-
κτικά ορισμένες από τις ιστορίες τους. Πρόκειται αφενός για τρεις από τις ομαδικές 
ιστορίες αναφορικά με το παιχνίδι «Τι θα κάνεις εις τους κήπους;» και αφετέρου για 
τρεις από τις ατομικές αφηγήσεις με το θέμα «Γύρω-γύρω όλοι».  

Παιδικά κείμενα με θέμα «Τι θα κάνεις εις τους κήπους;» 

Ένα κοριτσάκι μπαίνει στον κήπο το πρωί μιας ηλιόλουστης μέρας, για να μαζέψει 
πευκοβελόνες και κουκουνάρια. Πηγαίνει στη Δευτέρα τάξη και θέλει με αυτά τα υλικά 
να φτιάξει μια εργασία για το σχολείο. Μαζεύει πρώτα όσα κουκουνάρια είναι κάτω 
αλλά χρειάζεται περισσότερα. Σκέφτεται τότε να ανέβει στα πεύκα και να κόψει κι 
άλλα κουκουνάρια. Πηγαίνει στην αποθήκη για να πάρει μια σκάλα. Τη σέρνει στο 
χώμα του κήπου και αποφεύγει τα λουλούδια, για να μην τα καταστρέψει, επειδή τα 
αγαπάει πολύ. Ακουμπάει τη σκάλα στο πεύκο που έχει τα περισσότερα κουκουνάρια, 
και ανεβαίνει. Το κοριτσάκι έχει ένα καλαθάκι, περασμένο στο μπράτσο, για να βάζει 
τα κουκουνάρια. Όταν τελειώνει, δεν μπορεί να κατέβει, επειδή κουβαλά πολύ βάρος. 
Γλιστράει και πέφτει μαζί με τη σκάλα. Το γόνατό του τρέχει αίμα και φοβάται. Μπαί-
νει στο σπίτι, όπου ο μπαμπάς ανοίγει αμέσως το φαρμακείο τους και παίρνει ό, τι 
χρειάζεται, για να περιποιηθεί το τραύμα. Το κοριτσάκι κλαίει σαν μωρό, γιατί πονάει 
πολύ. Τότε ο μπαμπάς του παίζει θέατρο, ένα έργο τρελό, για να κάνει το κοριτσάκι 
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του να γελάσει και έτσι να ξεχάσει την πληγή του. Όταν γυρίζει σπίτι η μαμά, ο μπα-
μπάς παίζει ακόμη θέατρο. Ύστερα το κοριτσάκι τους εξηγεί πώς χτύπησε. Βγαίνουν 
όλοι μαζί στον κήπο, για να μαζέψουν τα κουκουνάρια που έχουν πέσει. Όμως τα κου-
κουνάρια δεν βρίσκονται πια εκεί. Μια οικογένεια σκίουρων έχουν τη φωλιά τους σ’ 
ένα πεύκο. Τα σκιουράκια έχουν πάρει όλα τα κουκουνάρια, ένα-ένα, μέχρι το τελευ-
ταίο. Το κοριτσάκι φωνάζει στους σκίουρους ότι χρειάζεται τα κουκουνάρια για την 
εργασία του. Όμως εκείνοι δεν καταλαβαίνουν. Έτσι, το βοηθάνε οι γονείς του να μα-
ζέψει άλλα κουκουνάρια από τα πεύκα, για να μην ξαναπέσει. 

Στο χορτάρι του κήπου πέφτει χιόνι και τα σκεπάζει όλα. Το κοριτσάκι που βλέπει το 
χιόνι από το παράθυρό του, ντύνεται με μπουφάν, κασκόλ, γάντια, σκουφάκι και βγαί-
νει να παίξει χιονοπόλεμο με τον αδερφό του. Αυτός είναι πολύ πιο μεγάλος και φτιά-
χνει για το κοριτσάκι ένα χιονάνθρωπο. Σκάβουν μαζί το χιόνι και βρίσκουν πετρούλες. 
Βάζουν δυο για μάτια του χιονάνθρωπου. Του βάζουν κι ένα καρότο για μύτη. Κόβουν 
και δυο κλαράκια και τα κάνουν χέρια του χιονάνθρωπου, για να του φορέσουν τα 
κόκκινα μάλλινα γάντια της μαμάς. Του φοράνε και το πράσινο κασκόλ του μπαμπά 
και ένα μωβ καπέλο. Τις υπόλοιπες πετρούλες τις βάζουν για κουμπιά και για να φτιά-
ξουν το στόμα του χιονάνθρωπου μαζί και με τα κουκούτσια από τις ελιές που τρώει ο 
μπαμπάς. Όταν ο χιονάνθρωπος είναι έτοιμος, τον αγκαλιάζουν, γιατί τον αγαπάνε μέ-
χρι τον ουρανό. Όσες μέρες έχει χιόνι στον κήπο, φροντίζουν το χιονάνθρωπο να είναι 
καλά. Ύστερα όμως από πέντε μέρες λιώνει το χιόνι και λιώνει μαζί του και ο χιονάν-
θρωπος. Το κοριτσάκι νιώθει χάλια κι ο αδερφός του βγάζει στον κήπο έναν πλαστικό 
χιονάνθρωπο που τους είχε χαρίσει κάποτε ο Αϊ-Βασίλης. Αφήνουν κάθε μέρα αυτόν 
το χιονάνθρωπο στο χορτάρι του κήπου μέχρι το απόγευμα και τα βράδια τον παίρνουν 
μέσα και τον βάζουν δίπλα στο κρεβάτι του κοριτσιού, για να του κάνει συντροφιά. 
Ακόμη και τα καλοκαίρια που φεύγουν διακοπές, παίρνουν μαζί τους το χιονάνθρωπο. 
Περνάνε χρόνια που δεν ρίχνει χιόνι κι όμως το κοριτσάκι έχει πάντα συντροφιά το 
χιονάνθρωπο. 

Ένα παιδάκι παίζει μόνο του στον κήπο, επειδή η αδερφή του παίζει μέσα στο σπίτι με 
τον υπολογιστή της. Είχε βγει κι εκείνη στον κήπο αλλά βαρέθηκε γρήγορα. Όταν παί-
ζει με τον υπολογιστή της δεν βαριέται ποτέ. Παίζει μαγειρική, ένα παιχνίδι που που-
λάει παγωτά, ένα παιχνίδι με ταύρο που πρέπει να τον αποφεύγει για να μην χάσει κι 
ένα παιχνίδι με ζόμπι, που πρέπει να τα σκοτώσει όλα και να φτάσει όσο πιο μακριά 
μπορεί, για να αγοράσει πράγματα. Προσπαθεί να φτάσει στην τελευταία πίστα. Άμα 
την περάσει, θα πάει στο δεύτερο χάρτη. Το αγόρι βαριέται μόνο του στον κήπο και 
μπαίνει στο σπίτι, για να βοηθήσει την αδερφή του στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το παι-
χνίδι που παίζει εκείνη, είναι δικό του κι έτσι το αγόρι το ξέρει καλύτερα. Στα δυο 
αδέρφια αρέσει πιο πολύ να παίζουν στον υπολογιστή παρά στον κήπο. Στον υπολογι-
στή κατεβάζουν πάρα πολλά παιχνίδια κι έτσι όταν βαρεθούν κάποιο, παίζουν άλλο. 
Στον κήπο παίζουν μόνο κρυφτό, κυνηγητό και γύρω-γύρω όλοι. Πηγαίνουν μαζί για 
παιχνίδι στον κήπο μόνο όταν ο μπαμπάς κλείνει τον υπολογιστή, επειδή έχουν παίξει 
πολλή ώρα. Η μαμά κι ο μπαμπάς δεν χαίρονται που βλέπουν ότι τα παιδιά τους θέλουν 
να παίζουν συνέχεια στον υπολογιστή αλλά τα αφήνουν να παίζουν, γιατί τότε είναι 
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χαρούμενα. Κάποτε ένα μπουμπουνητό είχε κόψει το ρεύμα και τότε τα παιδιά για 
πρώτη φορά έπαιξαν επιτραπέζιο. Πέρασαν όμορφα με αυτό το παιχνίδι αλλά μόλις 
ήρθε το ρεύμα, πήγαν πάλι στον υπολογιστή.  

Παιδικά κείμενα με θέμα «Γύρω-γύρω όλοι» 

Είμαστε μαζί με όλους τους συμμαθητές μου γύρω από ένα σκυλάκι που το έχει χτυ-
πήσει αμάξι και είναι ξαπλωμένο πάνω στο δρόμο. Πήγαινε να βρει φαγητό όταν πέ-
ρασε το κόκκινο αμάξι. Ο άντρας που το οδηγούσε, δεν το είχε δει και το χτύπησε κατά 
λάθος. Επειδή ήταν γιατρός, φρόντισε αμέσως το τραύμα του. Εμείς σκεφτήκαμε στην 
αρχή να περνάμε το δρόμο μαζί με το σκυλάκι, για να το προσέχουμε. Να κρατάμε και 
ένα φακό, για να μας βλέπουν τα αυτοκίνητα και να μην χτυπάνε το σκυλάκι όταν 
περνάει απέναντι. Αν όμως το σκυλάκι θα είναι πολύ πεινασμένο, δεν θα μας περιμένει 
για να περάσει το δρόμο, και θα κινδυνεύει. Έτσι τελικά βρίσκουμε μια άλλη λύση, να 
φέρνουμε εμείς φαγητό στο σκυλάκι κάθε μέρα. 

Γύρω-γύρω από το φορτηγό μας είμαστε εγώ, ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Άγγελος και 
πολλοί άλλοι άνθρωποι. Το φορτηγό μας, που το έχουμε όλοι οι φίλοι μαζί, είναι πορ-
τοκαλί και πολύ γερό και όλοι το θαυμάζουν. Στο φορτηγό φορτώνουμε τα σκουπίδια 
των ανθρώπων και τα πηγαίνουμε να τα πετάξουμε. Φορτώνουμε και πέτρες, που τις 
πουλάμε στους ανθρώπους, για να φτιάχνουν σπίτια. Το φορτηγό το οδηγώ εγώ και οι 
φίλοι μου με βοηθάνε να το φορτώνουμε και να το ξεφορτώνουμε.  

Γύρω-γύρω από την αλεπού είναι τα αγόρια της τάξης μας και μαζί τους εγώ, η Αγγε-
λική και η Ισιδώρα. Είμαστε μαθητές στο Γυμνάσιο και έχουμε έρθει εκδρομή στο δά-
σος για κάμπινγκ. Εδώ συναντήσαμε μια αλεπού. Γλίστρησε από ένα βράχο και έπεσε 
σε μια παγίδα. Εγώ με τις δύο φίλες μου την ελευθερώσαμε και την ξαπλώσαμε, για να 
περιποιηθούμε το πόδι της. Εγώ φροντίζω να έχω πάντα μαζί μου γιατρικά, επιδέσμους, 
ένα ακουστικό, χαντζαπλάστ, ενέσεις, επειδή μού αρέσουν τα ζωάκια και θέλω να τα 
περιποιούμαι. Έτσι έχω βάλει το πόδι της αλεπούς στο γύψο. Όταν θα βγάλω το γύψο, 
η αλεπού θα περπατάει κανονικά.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές στο σύνολό τους ανταποκρίνονται με προθυμία και ενθουσιασμό στη δρα-
στηριότητα. Παράγουν πρωτότυπα κείμενα, όλα διαφορετικά μεταξύ τους, αν και το 
ερέθισμα είναι κοινό, αποδεικνύοντας έτσι την ποιότητα της δημιουργικής σκέψης 
τους. Πολλά νήπια λαμβάνουν υπόψη στις αφηγήσεις τους, στοιχεία που είχαν αναφερ-
θεί από συμμαθητές τους. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο τα αξιοποιούν και τα επεκτείνουν.  

Επιπλέον, όταν τα νήπια εικονογραφούν τις ιστορίες, διαπιστώνεται σημαντική συνά-
φεια ανάμεσα στα κείμενα και τις ζωγραφιές. Η εναλλαγή των ρόλων του αφηγητή και 
του εικονογράφου συμβάλλει στην ποιότητα της συμμετοχής και στις δύο περιπτώσεις. 
Ως αφηγητές τα νήπια επιδιώκουν να κερδίσουν το ακροατήριό τους ενώ ως εικονο-
γράφοι επιδιώκουν να αναδειχθούν σε πλέον προσεκτικούς και υπεύθυνους ακροατές. 
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Έτσι προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες αφηγηματικές ιστορίες και παράλληλα ελκυστι-
κές ζωγραφιές.  

Παρά την ποικιλία των ατομικών παιδικών αφηγήσεων αναφορικά με το στίχο «γύρω-
γύρω όλοι», υπάρχει σχεδόν σε όλες ένα κοινό στοιχείο. Τα πρόσωπα στα οποία τα 
νήπια αναφέρονται στις ιστορίες τους, είναι οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, γεγονός που 
φανερώνει τις στενές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στη σχολική τάξη. 

Στα παιδικά αφηγήματα περιλαμβάνονται συχνότατα καθημερινές συνήθειες των νη-
πίων και περιστατικά της οικογενειακής και της σχολικής τους ζωής. 
Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την αφηγηματική έκβαση, αναδεινύεται η επι-
καιρότητα. Από αυτά προκύπτει ότι τα νήπια αξιοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, 
για να εκφράσουν τον εαυτό τους. 

Παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να εκτυλίσσεται ως ελεύθερο παι-
χνίδι των νηπίων, διαπιστώνουμε σε πόσο μεγάλο βαθμό εκείνα έχουν αφομοιώσει τις 
ερωτήσεις που συνηθίζει να απευθύνει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να συνεχίσουν 
και να ολοκληρώσουν τις αφηγήσεις τους. Εδώ δηλαδή τίθενται οι βάσεις για την εξέ-
λιξη των νηπίων στο αντικείμενο της δημιουργικής γραφής. Το νήπιο που ρωτά, μιμεί-
ται μάλιστα και τη διαδικασία της καταγραφής των αφηγήσεων, που γίνεται με τη χρη-
σιμοποίηση ενός παιχνιδιού-φορητού υπολογιστή, το οποίο είναι το δημοφιλέστερο 
παιχνίδι στη σχολική αίθουσα. Αποδεικνύεται συνεπώς η σπουδαιότητα που προσδί-
δουν τα ίδια τα νήπια στην καταγραφή των σκέψεών τους και η πλήρης εξοικείωσή 
τους με τον υπολογιστή ως μέσο γραφής. 

Η μύηση των παιδιών στη λαογραφική παράδοση μέσα από την εξοικείωσή τους με τα 
παιχνιδοτράγουδα, συνδυάζεται με την έκφραση της ιδιαιτερότητας, της μοναδικότη-
τας του καθενός και με την ανάπτυξη συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα. Σημειώνεται 
λοιπόν σημαντική πρόοδος των νηπίων στην κατάκτηση της κοινωνικοσυναισθηματι-
κής τους ωριμότητας.  

Τα νήπια εκφράζονται γλωσσικά και κινητικά και αναπτύσσονται αισθητικά, καθώς 
έρχονται σε επαφή με τρόπο δημιουργικό, με την παράδοση. Έτσι βιώνουν τη δημιουρ-
γική διάσταση της ανθρώπινης φύσης και συνειδητοποιούν τη διαχρονικότητα της αν-
θρώπινης δημιουργικότητας. 

Με την ποικιλότροπη αξιοποίηση (διαδικτυακή κ.λπ.) των έργων τους, επιτυγχάνεται 
το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία, που οδηγεί στην επικοινωνία και 
την κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές και προσφέρει σε όλους αισιοδοξία 
και ελπίδα. 
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Διευρύνοντας την αντίληψή μας για την μάθηση: Η αρχή της απροσδιοριστίας 

Ατσικπάση Πηνελόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υπ. Διδάκτορας, pred17015@aegean.gr 

Περίληψη 

Η μάθηση είναι ένα φαινόμενο με πολλές μορφές, διαστάσεις και προεκτάσεις. Συνθέ-
τει ένα ευρύ πεδίο μελέτης και οι ερευνητές την εξετάζουν συνεχώς με σκοπό τον κα-
θορισμό και την κατανόησή της. Ωστόσο, ο τρόπος που αυτή ορίζεται διαφέρει σημα-
ντικά από θεωρία σε θεωρία. Η εργασία εξετάζει το φαινόμενο της μάθησης, επιχειρώ-
ντας να προσδιορίσει βασικά στοιχεία της, αντλώντας δεδομένα από επιστήμες όπως η 
Παιδαγωγική, η Ψυχολογία και η Βιολογία. Παρουσιάζεται η φύση της, οι παράγοντες 
που την επηρεάζουν και οι κυριότερες θεωρίες της που έχουν αναπτυχθεί, επιχειρώντας 
μια σφαιρική κατανόηση του πεδίου. Τέλος, αναπτύσσεται η αρχή της απροσδιοριστίας 
που αποτελεί μια προσπάθεια να διευρυνθεί και να ενοποιηθεί η αντίληψή μας για το 
πώς μαθαίνουμε. 

Λέξεις-Κλειδιά: αρχή απροσδιοριστίας, θεωρίες μάθησης, παράγοντες μάθησης 

Εισαγωγή 

Η μάθηση έχει μελετηθεί εκτενέστατα σε μια προσπάθεια κατανόησης των παραγό-
ντων που την επηρεάζουν και έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί, με βάση το πώς αυτή αντι-
μετωπίζεται από την εκάστοτε θεωρία (Gagné, 1985∙ Gross, 2010). Φαίνεται ότι η μά-
θηση δεν είναι μια χωρικά και χρονικά περιορισμένη διαδικασία, αλλά ένα δια βίου 
φαινόμενο, συνέπεια διαδοχικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ατόμου και του περι-
βάλλοντος. Επίσης, η μάθηση μπορεί να συμβεί άμεσα (π.χ. από ένα έγκαυμα) ή έμ-
μεσα (λόγω συνήθειας ή μέσω μιας δραστηριότητας) (Rogers, 2018). Φαίνεται να επη-
ρεάζεται από παράγοντες όπως το περιεχόμενο (γνώση, επιστήμες), οι αλληλεπιδρά-
σεις (εξωτερικοί παράγοντες), τα κίνητρα (εσωτερικοί παράγοντες) (Illeris, 2018), 
αλλά και από τον βιολογικό-γενετικό παράγοντα (Cozolino, 2014). Μάλιστα, οι 
Merriam και Bierema (2014) θεώρησαν ότι το άτομο, πέρα από το ότι είναι από τη 
φύση του "φτιαγμένο" να μάθει, αλλάζει καθώς μαθαίνει και μαθαίνει διαφορετικά 
κάθε φορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μάθηση να μην προσδιορίζεται εύκολα με α-
κρίβεια. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές θεωρίες μάθησης 
και, μέσω τη κριτικής θεώρησής τους, επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας μιας ευ-
ρύτερης αντίληψης για αυτό το φαινόμενο.  

Θεωρίες μάθησης 

Οι διάφορες ερμηνείες για τη φύση και τις διαστάσεις της μάθησης ενθυλακώνονται σε 
μια πλειάδα θεωριών που ερμηνεύουν (ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν) το φαινόμενο 
της μάθησης. Το κυρίαρχο ρεύμα μάθησης μέχρι το 1950 ήταν ο Συμπεριφορισμός 
(Skinner, 1948) και οι εκπαιδευτικοί οδηγούσαν σε επιθυμητά μαθησιακά 

101/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



αποτελέσματα τους μαθητές με δασκαλοκεντρικές μεθόδους (Hussain, Azeem, & 
Shakoor, 2011). Ωστόσο, οι μορφολογικοί ψυχολόγοι, στην κριτική τους, υποστήριξαν 
ότι εξαρτάται υπερβολικά από φανερές συμπεριφορές για να εξηγήσει τη μάθηση. Πρό-
τειναν την αναζήτηση σε πρότυπα αντί σε μεμονωμένα γεγονότα (Merriam, 2007). Η 
γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως σχήμα ή νοητική κατασκευή και η μάθηση ορίζεται ως 
αλλαγή στα "σχήματα" του μαθητή (Ertmer & Newby, 2013). Συγκεκριμένα, ο Gagné 
(1985) θεώρησε ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του ατόμου με το 
περιβάλλον. Ακόμη, η Θεωρία της Επεξεργασίας και η Θεωρία της Προσομοίωσης ε-
στίασαν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, ώστε να γίνει πιο μαθητοκεντρικό (Reigeluth & Schwartz, 1989). Τέλος, η 
Θεωρία του Γνωστικού Φορτίου επικεντρώθηκε στο φορτίο της λειτουργικής μνήμης 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Paas, Renkl, & Sweller, 2004). 

Όμως, στα μέσα του 20ου αιώνα, εμφανίστηκε ο Εποικοδομισμός, υποστηρίζοντας ότι 
το άτομο είναι ενεργός κατασκευαστής υποκειμενικών αναπαραστάσεων της αντικει-
μενικής πραγματικότητας, συνδέοντας έτσι τις νέες γνώσεις με τις πρότερες (Ertmer & 
Newby, 2013). Ο Bruner (2009) με την Ανακαλυπτική Μάθηση, υποστήριξε ότι είναι 
καλύτερο για τους μαθητές να ανακαλύπτουν μόνοι τους τα γεγονότα και τις μεταξύ 
τους σχέσεις. Αντίστοιχα, ο Piaget (1976) θεώρησε ότι οι άνθρωποι δημιουργούν 
γνώση και νοήματα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπειριών και των ιδεών τους. 
Από την άλλη, ο Vygotsky (1986) υποστήριξε ότι η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών 
είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας ανθρώπινων κοινοτήτων, παρά μεμονωμένων ατό-
μων. Ο von Glasersfeld (1995) με τον Ριζοσπαστικό Εποικοδομισμό, συνέδεσε τη θε-
ωρία του Piaget για τη μάθηση και τη φιλοσοφική άποψη για τη φύση της γνώσης, με 
την απόρριψη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, ανεξάρτητης από την ανθρώπινη 
αντίληψη ή τη λογική του Kant. Τόνισε τις εμπειρίες του μαθητή, τις διαφορές μεταξύ 
των εκπαιδευομένων και τη σημασία της αβεβαιότητας στη μάθηση (Gash, 2014). Άλ-
λες εποικοδομητικές θεωρίες, όπως για παράδειγμα η Μάθηση Βασισμένη στο Πρό-
βλημα επικεντώνονται στη διερεύνηση και την επίλυση δύσκολων πραγματικών προ-
βλημάτων (Parton & Bailey, 2008). Η Πλαισιωμένη Μάθηση θεωρεί τη μάθηση ως μια 
ακούσια κοινωνική διαδικασία, όπου η γνώση συν-οικοδομείται, όντας σε ένα αυθε-
ντικό κοινωνικό ή ψυχολογικό περιβάλλον (Lave & Wenger, 1990). 

Ο Κονστρουξιονισμός στρέφεται στη μαθητοκεντρική, συνεργατική και ανακαλυπτική 
μάθηση, παροτρύνοντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις πρότερες γνώσεις τους 
(Papert, 1980). Επικεντρώνεται στα ψηφιακά εργαλεία του "λευκού κουτιού" (Lego 
Mindstorms, Pico-Crickets) (Alimisis & Kynigos, 2009). Η Θεωρία των Πολλαπλών 
Ευφυών υποστηρίζει ότι υπάρχουν επτά νοημοσύνες-τρόποι που κανείς κατανοεί τον 
κόσμο (Gardner, 2011). Τέλος, η Διασυνδεδεμένη μάθηση εξηγεί πώς οι τεχνολογίες 
του Διαδικτύου δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για μάθηση και διαμοιρασμού της πλη-
ροφορίας (Downes, 2010).  

Προβληματισμός 
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Ο Συμπεριφορισμός δέχθηκε σφοδρή κριτική, επειδή αδυνατεί να ερμηνεύσει τις νοη-
τικές λειτουργίες αυτού που μαθαίνει (Chomsky, 1959), κάτι που οδήγησε στη "Γνω-
στική Επανάσταση" (Waldrop, 2002). Και ο Γνωστικισμός δέχθηκε κριτική. Μάλιστα, 
η θεωρία της Επεξεργασίας έχει επικριθεί αρκετά, καθώς δεν υπάρχει συνταγή για την 
παροχή "αυθεντικής" μάθησης (Gardikiotis, 2017), αλλά και η χρήση των τριών βασι-
κών δομών της (εννοιολογική, της διαδικαστική και της θεωρητική) αποτελούν έναν 
σχεδιαστικό περιορισμό (Schnotz, 2016). Επίσης, η Ανακαλυπτική μάθηση, παρόλο 
που προωθεί την αυτονομία και την ενεργό μάθηση, δημιουργεί γνωστική υπερφόρ-
τωση, οδηγώντας δυνητικά σε παρανοήσεις, δυσκολεύοντας τους εκπαιδευτικούς στην 
ανίχνευση των παρανοήσεων των μαθητών (Tuovinen & Sweller, 1999). Παράλληλα, 
η Μάθηση Βασισμένη στο Πρόβλημα, πράγματι, αυξάνει την κριτική-δημιουργική 
σκέψη, όμως υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν 
τι είναι σημαντικό για αυτούς να μάθουν, ειδικά χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Αλλά 
και οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να γίνουν διευκολυντές, και να καλύψουν την ίδια πο-
σότητα ύλης, όπως σε ένα συμβατικό μάθημα (Parton & Bailey, 2008). 

Ακόμη, ο Κονστρουξιονισμός μπορεί να είναι μαθητοκεντρικός, προωθώντας τη 
γλώσσα Lοgo και την εκπαιδευτική ρομποτική, όμως το μειονέκτημα είναι ότι οι χρή-
στες τείνουν προς έναν κορεσμό, όντας δύσκολο να προχωρήσουν πέρα από ένα συ-
γκεκριμένο σημείο και να δημιουργήσουν κάτι πιο σύνθετο (Bravo Sánchez, González 
Correal, & Guerrero, 2017). Επιπλέον, η Θεωρία των Πολλαπλών Ευφυών, παρότι εί-
ναι δημοφιλής τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μερικοί υποστηρίζουν ότι βασίζεται πολύ 
στη διαίσθηση του Gardner παρά σε εμπειρικά δεδομένα (Morgan, 1996). Άλλοι θεω-
ρούν ότι οι νοημοσύνες που περιλαμβάνει, είναι ίδιες με τους τύπους προσωπικότητας 
(Shearer, 2004). Τέλος, η Διασυνδεδεμένη μάθηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 
μια ξεχωριστή και αυτόνομη θεωρία, καθώς δεν προσθέτει κάτι νέο είτε ως θεωρία 
μάθησης είτε ως προσέγγιση της διδασκαλίας για τον 21ο αιώνα (Kop & Hill, 2008). 

Προς μία διευρυμένη θεώρηση της μάθησης 

Διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει μία και μόνο θεωρία που να περιγράφει με πληρότητα 
το φαινόμενο της μάθησης, έγιναν προσπάθειες συνδυασμού των θετικών τους στοι-
χείων. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Matthews, Janicki, He και Patterson (2012) 
περιλαμβάνονται τρεις θεωρίες μάθησης (γνωστικές, συμπεριφορικές και φιλοσοφι-
κές), επιχειρώντας να αναδειχθεί ότι ανάλογα το περιεχόμενο της διδασκαλίας κάθε 
μία είναι αναγκαία, στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιό-
τητας της ανατροφοδότησης προς τους μαθητές. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η έρευνα 
των Bautista, Pérez-Echeverría, Pozo και Brizuela, (2012) που εξέτασαν τη διδασκαλία 
και την αξιολόγηση σε τρία αναπτυξιακά επίπεδα και με βάση την άμεση, την ερμη-
νευτική και την εποικοδομητική θεώρηση για τη μάθηση. Ακόμη, οι Jonassen, Mayes 
και McAleese (1993) προσδιόρισαν τρία στάδια απόκτησης της γνώσης και τα αντι-
στοίχισαν με τις θεωρίες μάθησης που πιστεύουν ότι ταιριάζουν καλύτερα. Στην εισα-
γωγική μάθηση (Introductory Learning), όπου οι μαθητές έχουν ακόμα λίγες παραστά-
σεις, οι κλασικές διδακτικές μέθοδοι είναι καλύτερες, γιατί έχουν προκαθορισμένους 
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στόχους και φυσική συνέχεια, και έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν μία βάση για περαιτέρω 
εξερεύνηση της γνώσης. Στο στάδιο της προχωρημένης απόκτησης γνώσης (Advanced 
Knowledge Acquisition), αλλά και στο τελευταίο, αυτό της εμπειρίας (Expertise), οι 
μαθητές μπορούν να παίρνουν ευφυείς αποφάσεις και εισάγονται στοιχεία Εποικοδο-
μισμού.  

Μέσα από τη σύγκριση Συμπεριφορισμού, Γνωστικισμού και Εποικοδομισμού, οι 
Ertmer και Newby (2013) οδηγήθηκαν σε μία παρόμοια προσέγγιση με αυτή των 
Jonassen, Mayes και McAleese. Θεώρησαν ότι μία συμπεριφοριστική διδακτική προ-
σέγγιση ταιριάζει σε εργασίες που χρειάζονται λίγη σκέψη και λογική επεξεργασία, 
όπως απομνημόνευση και διάκριση απλών διαφορών. Από την άλλη, μία γνωστική 
προσέγγιση ταιριάζει καλύτερα σε εκείνες τις διδακτικές καταστάσεις όπου απαιτείται 
υψηλότερος βαθμός νοητικής επεξεργασίας, όπως αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων 
και λογική. Τέλος, οι παραπάνω ερευνητές πιστεύουν ότι ο Εποικοδομισμός είναι κα-
τάλληλος για εργασίες που απαιτείται πολύ υψηλός βαθμός επεξεργασίας, όπως προ-
σωπικές επιλογές, έλεγχος των γνωστικών στρατηγικών και επίλυση προβλημάτων χω-
ρίς προηγούμενη εμπειρία. 

Μία αιρετική άποψη, η αρχή της απροσδιοριστίας 

Με βάση όσα παρουσιάστηκαν για τις θεωρίες μάθησης και επιχειρώντας έναν συγκε-
ρασμό των βασικών παραγόντων που θεωρείται ότι παίζουν ρόλο σε αυτή, μπορούμε 
να εντοπίσουμε τέσσερις τέτοιους: (α) θεωρητική βάση∙ οι επιστήμες που ασχολούνται 
με τη μάθηση παρέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο των διαφόρων διδακτικών μεθόδων, 
(β) εξωτερικοί παράγοντες∙ το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν 
τη μάθηση, όπως οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ο χρόνος και το κλίμα, (γ) μα-
θητές∙ η ομάδα-στόχος του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, η ιδιοσυγκρασία και η 
προσωπικότητα, η οικονομική και κοινωνική τους προέλευση, παίζουν καθοριστικό 
ρόλο, και (δ) μέσα υλοποίησης∙ το σύνολο των διδακτικών εργαλείων (εκπαιδευτικοί 
και μέσα) που θα χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία με βάση τον τρόπο που καθορίζει 
η θεωρητική βάση.  

Στην έρευνα συνηθίζεται να απομονώνονται και να εξετάζονται κάποιες μεταβλητές 
των παραπάνω παραγόντων (για πρακτικούς λόγους), αφήνοντας έτσι αμφιβολίες για 
την ορθότητα των εξαγόμενων συμπερασμάτων. Επίσης, αυτό οδηγεί στη δημιουργία 
ενός σημαντικού αριθμού θεωριών μάθησης (Schunk, 2012), με όλες να υποστηρίζουν 
ότι περιγράφουν με επάρκεια το φαινόμενο της μάθησης, προτείνοντας αντίστοιχα δι-
δακτικά μοντέλα. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης 
διαχρονικά αλλάζουν, άρα υπάρχει αλλαγή σε στόχους και μεθόδους. Με δεδομένο ότι 
αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην 
άλλη δεν γίνεται αυτόματα, δημιουργούνται ανακολουθίες που, πιθανότατα, έχουν (δυ-
σμενή) επίδραση στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν πολλές διδακτικές μεθό-
δους από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες που αναπροσαρμόζουν δυναμικά. Μάλι-
στα, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται κι 
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επαναπροσδιορίζει ανάγκες και στόχους, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες αλλαγές.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η μάθηση, τελικά, είναι μία διαδικασία εξαιρετικά 
ευαίσθητη, εξαρτώμενη από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαιτίας μάλιστα της αλληλε-
ξάρτησης των παραγόντων αυτών, δεν είναι ασφαλές να ειπωθεί ότι κάποιος παράγο-
ντας είναι σημαντικότερος από κάποιον άλλον. Επιπρόσθετα, δεν γίνεται να παραλειφ-
θεί και να μεταβληθεί κάποιος χωρίς να υπάρχουν σημαντικές (και άγνωστες) επιπτώ-
σεις στους άλλους. Φαίνεται, τελικά, ότι η μάθηση κυριαρχείται από τη Θεωρία του 
Χάους, εφόσον μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες μάθησης μπορεί να οδηγήσουν 
σε απρόβλεπτα αποτελέσματα (Oestreicher, 2007). Επίσης, θα ήταν άστοχο να ειπωθεί 
ότι "one size fits all" στη μάθηση. Είναι αυταπόδεικτο ότι μία θεωρία μάθησης που 
προτείνει μία καθορισμένη μέθοδο, η οποία δεν ταιριάζει σε κάποιους μαθητές, πιθα-
νότατα δεν θα είναι αποτελεσματική σε αυτούς (Φωκίδης & Τσολακίδης, 2011). Όλα 
αυτά οδηγούν σε αμφιβολίες για την καθολική ισχύ των θεωριών μάθησης∙ όπως φαί-
νεται, δεν υπάρχει μία θεωρία που περιγράφει με πληρότητα τη μάθηση. Βέβαια, όπως 
ήδη αναφέρθηκε, έχουν γίνει προσπάθειες να συγκεραστούν διάφορες θεωρίες ή κά-
ποιες να θεωρούνται καταλληλότερες από άλλες σε συγκεκριμένες καταστάσεις.  

Εν κατακλείδι, το ότι δεν υπάρχει μία και μόνο θεωρία μάθησης που να εφαρμόζεται 
σε κάθε περίσταση, επιβάλλεται από την πολυμορφία της ανθρώπινης φύσης. Όμως, 
σε μια απόπειρα ερμηνείας του φαινομένου της μάθησης, μπορούν να διατυπωθούν 
τρεις αρχές που τη διέπουν: (α) η μάθηση είναι ατομικό φαινόμενο τα άτομα μαθαίνουν 
διαφορετικά, εφόσον, αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν διαφορετικά τον κόσμο που τα 
περιβάλλει· αυτή η άποψη βρίσκεται διάχυτη στο έργο του Piaget (1976) και επιβε-
βαιώνεται από τη βιολογική θεώρηση της μάθησης που υποστηρίζει ότι τα άτομα είναι 
γενετικά προγραμματισμένα να μάθουν (Cozolino, 2014), (β) η μάθηση είναι κοινω-
νικό φαινόμενο∙ αυτή η αρχή πηγάζει από το έργο του Vygotsky (1986) που θεωρεί ότι 
εφόσον το άτομο ζει και αναπτύσσεται μέσα σε ένα κοινωνικό "χώρο" δέχεται επιδρά-
σεις και επιδρά σε αυτόν και ό,τι τελικά μαθαίνει είναι αποτέλεσμα του συνόλου των 
εξωτερικών επιδράσεων που δέχεται, (είτε θετικών είτε αρνητικών), και (γ) η μάθηση 
είναι απροσδιόριστη.  

Αυτή η τελευταία αρχή αξίζει να αναλυθεί περεταίρω. Κάθε θεωρία μάθησης ισχυρί-
ζεται ότι περιγράφει με πληρότητα τη μαθησιακή διαδικασία. Εφόσον όμως η μάθηση 
είναι ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο και εφόσον σε αυτήν επιδρούν αναρίθμητοι 
παράγοντες, θα πρέπει κάθε θεωρία να λαμβάνει υπόψη της όλους αυτούς τους παρά-
γοντες, κάτι προφανώς αδύνατο. Μάλιστα, επειδή η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι 
εντοπισμένη χρονικά σε μία στιγμή της ζωής του ατόμου, αλλά επεκτείνεται στο σύ-
νολό της, κάθε θεωρία θα πρέπει να συνυπολογίζει το πώς οι παράγοντες μάθησης με-
ταβάλλονται χρονικά. Αν μάλιστα επιδιώκεται η μαθησιακή διαδικασία να έχει τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλους, θα πρέπει να συνυπολογίζονται, ταυτόχρονα, 
όλοι οι παράγοντες που επιδρούν σε κάθε άτομο ξεχωριστά και η μαθησιακή διαδικα-
σία θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς, ανεξάρτητα της διαφορετικότητας κάθε α-
τόμου.  
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Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστούν με τη μέγιστη 
ακρίβεια όλες οι παράμετροι που επιδρούν έστω και σε ένα μόνο άτομο. Λογικά λοιπόν, 
οι Φωκίδης και Τσολακίδης (2011), διατύπωσαν την αρχή της απροσδιοριστίας στη 
μάθηση. Επέκτειναν έτσι την αβεβαιότητα στα μαθησιακά αποτελέσματα που υποστή-
ριξε ο Ριζοσπαστικός Εποικοδομισμός (Gash, 2014) στο σύνολο του φαινομένου της 
μάθησης. Κατέληξαν έτσι αναφέροντας ότι "η μάθηση δεν είναι ένα απλό φυσικό φαι-
νόμενο που μπορεί να ερμηνευτεί με συγκεκριμένους νόμους. Τα μόνα δεδομένα είναι ότι 
υπάρχει και ότι οι διαστάσεις της είναι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές" (Φωκί-
δης & Τσολακίδης, 2011: 40). 

Η παραπάνω τοποθέτηση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απαξίωση όλων των θεωριών μά-
θησης. Αντίθετα, προσφέρει μια καλή εξήγηση για την αποτυχία ερμηνείας της μάθη-
σης από εκείνες τις θεωρίες που την αντιμετωπίζουν ως κλειστό σύστημα. Ταυτόχρονα, 
η αρχή της απροσδιοριστίας αναδεικνύει την ανάγκη για την υιοθέτηση μίας ανοικτής 
προσέγγισης. Έτσι, μπορούν να διατυπωθούν τρεις βασικές παραδοχές της ανοικτής 
προσέγγισης στη μάθηση: (α) η μάθηση συντελείται δυναμικά και τυχαία, σε κάθε χρο-
νική στιγμή και σε κάθε τόπο, (β) οι στόχοι που τίθενται μπορούν και επιβάλλεται να 
μεταβάλλονται μερικώς ή ολικώς και να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της 
μαθησιακής διαδικασίας, και (γ) τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας δεν εί-
ναι προκαθορισμένα. Με αυτή τη λογική, κάθε θεωρητικό σύστημα οφείλει να αξιο-
ποιεί όλες τις καταστάσεις και να τις μετατρέπει σε ευκαιρίες για μάθηση. Ακόμη, 
χρειάζεται να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός ατόμου ή μίας 
ομάδας. Τέλος, δεν πρέπει να πάσχει από αγκυλώσεις στους στόχους που θέτει και στα 
αποτελέσματα που προσδοκά.  

Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, καταβάλλεται διαχρονικά προσπάθεια να ερμηνευτεί 
το φαινόμενο της μάθησης, να προσδιοριστούν η φύση της και οι παράγοντες που την 
επηρεάζουν. Αρκετοί, πλέον, συγκλίνουν στην άποψη ότι πρέπει να συνδυαστούν στοι-
χεία από διάφορες θεωρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η αρχή της απροσδιοριστίας 
προσφέρει μια καλή βάση, αντιμετωπίζοντας τη μάθηση ως ένα ανοικτό σύστημα. Συ-
μπερασματικά, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο η μάθηση, αναπόφευκτα, θα 
συμβεί. Σημασία έχει να μετατρέψουμε την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων της μα-
θησιακής διαδικασίας σε μαθησιακές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στο άτομο να ολο-
κληρωθεί ως προσωπικότητα. 
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Εκπαιδευτικοί και μεταπτυχιακές σπουδές: Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκ-
παιδευτικοί κατά την πραγματοποίησή μεταπτυχιακών σπουδών. 

Φορτούνη Ισμήνη, M.Ed ,Εκπαιδευτικός, Π.Ε.11, fortisath@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την πραγματοποίησή μεταπτυχιακών Πα-
νεπιστημιακών σπουδών. Το δείγμα της έρευνας, αποτελείται από 12 μόνιμους εκπαι-
δευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
περιφέρειας της Αθήνας και για τη συλλογή των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα ευρήματα της έρευνας καταγρά-
φεται ως βασικό συμπέρασμα ότι η έλλειψη επαρκούς ελεύθερου χρόνου, η οικονομική 
επιβάρυνση καθώς και ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη θεματολογία των 
μεταπτυχιακών σπουδών θεωρούνται ως τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπί-
ζουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και να τα ολοκληρώσουν με επιτυχία.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, Δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακές σπουδές, εμπόδια. 

Εισαγωγή 

Σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ποιότητα της εκπαίδευ-
σης και των εκπαιδευτικών και αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την κατάλληλη αρχική εκ-
παίδευση όσο και με τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση. Η παρακολούθηση μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων ,σχετικών με εκπαιδευτικά θέματα ή με το γνωστικό αντι-
κείμενο σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ένας τρόπος μάθησης, πε-
ρισσότερο θεωρητικός, σχετίζεται με τη γνώση που αποκτά ο εκπαιδευτικός με συνε-
χείς ακαδημαϊκές σπουδές και με απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων (Eraut 1987) και 
συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στην επαγγελματική τους σταδιο-
δρομία. 

Εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή 

Οι εκπαιδευτικοί σαν ενήλικες επιμορφούμενοι ,συναντούν εμπόδια στην προσπάθειά 
τους να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οφείλονται τόσο στους ί-
διους σαν άτομα όσο και στην ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχτηκαν, τα εμπόδια δηλαδή οι παράγοντες που 
δυσκολεύουν τη μαθησιακή διαδικασία με οποιαδήποτε τρόπο, διακρίνονται σε: α)κα-
ταστασιακά: είναι εμπόδια που αποδίδονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια 
συγκεκριμένη περίοδο ο ενήλικος όπως η έλλειψη χρημάτων,η έλλειψη χρόνου, η φρο-
ντίδα των παιδιών κ.ά.(Cross ,1981, European Commission (ΕC), 2012).Κυρίως, συν-
δέονται με τη δυνατότητα συμμετοχής και αντιμετωπίζονται εύκολα από τη στιγμή που 
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εντοπιστούν οι αιτίες που τα προκαλούν (Rogers, 1998). β) θεσμικά ή δομικά: είναι τα 
εμπόδια που αποδίδονται στους παράγοντες που συνδέονται με τους οργανισμούς που 
προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
τους όπως τα ωράρια διεξαγωγής, οι προϋποθέσεις εισαγωγής η περιορισμένη προ-
σφορά προγραμμάτων κ.α (Cross, EC, Rogers, ό.π ) και  

γ)προδιαθετικά (Cross )ή. Ψυχολογικά (EC) ή εσωτερικά (Rogers, ό.π) που χαρακτηρί-
ζονται τα εμπόδια που προκύπτουν από τις στάσεις έναντι της μάθησης, τις αντιλήψεις 
που έχουν οι ενήλικοι για το ρόλο τους ως εκπαιδευόμενοι και προέρχονται από την 
προσωπικότητα των ατόμων, τα συναισθήματα, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
Rogers, (ό.π.).Είναι τα σημαντικότερα εμπόδια, συνδέονται με την έλλειψη αυτοπεποί-
θησης και αυτοεκτίμησης του εκπαιδευόμενου, υπερβολικού άγχους και οδηγούν στην 
αδυναμία ή στην άρνηση για μάθηση. (Schunk, 1996, Κόκκος, 1999). 

Από τη γενικότερη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι εκπαιδευ-
τικοί αδυνατούν να διαθέσουν επαρκή χρόνο για σπουδές λόγω της καθημερινής ζωής 
τους και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων (Sağır,2014, Θεοφιλίδης κ.α, 2008) και 
ιδίως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα από 
τους άνδρες (Hursen,2013). Επιπλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, απαιτεί πολύ-
ωρη καθημερινή προετοιμασία-πέρα από το διδακτικό ωράριο- μειώνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο τους (Macbeath, 2005).  

Αρκετά επίσης εμπόδια προκύπτουν από τα ίδια τα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς 
ορισμένα ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα ή να μην έχουν τη δυνατότητα να τα πα-
ρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί (Gorozidis &Papaioannou, 2014) καθώς οι απαιτή-
σεις εισόδου είναι ιδιαίτερα υψηλές και οι εξετάσεις δύσκολες. Σημαντικό ρόλο παίζει 
επίσης η γεωγραφική εγγύτητα του ιδρύματος με την κατοικία και τον τόπο εργασίας 
καθώς, η απόσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των εκπαιδευτικών (Arar& 
Abramowitz,2017) και ιδιαίτερα των γυναικών(Tucker &Fushell, 2013) να ξεκινήσουν 
οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

H έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης (Desimone et al.) σε συνδυασμό με τους χαμη-
λούς μισθούς δημιουργεί επιπρόσθετα αρνητικά κίνητρα για προσωπικές σπουδές 
στους εκπαιδευτικούς (Sağır,ό.π). 

Επιπλέον, αρκετοί (εκπαιδευτικοί) δεν έχουν τη βούληση να αφιερώσουν την προσω-
πική τους ώρα για προσωπικές σπουδές (Gorozidis &Papaioannou ό.π) είτε γιατί αι-
σθάνονται απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν εκτιμώνται όπως πρέπει από την 
πολιτεία είτε γιατί βιώνουν επαγγελματική εξάντληση και χάνουν το ενδιαφέρον τους 
για επέκταση των σπουδών τους (Sağır,ό.π). 

Τέλος σύμφωνα με τον Macbeath (2005), οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι οι ειδικοί 
γνώστες του αντικειμένου τους και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά 
απασχολημένοι και δεν έχουν χρόνο να μάθουν έχουν ξεχάσει να μαθαίνουν. Από την 
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άλλη μεριά δεν υπάρχει τίποτα να τους ενθαρρύνει να μάθουν και καθώς η μάθηση 
είναι μια οδυνηρή διαδικασία ,είναι ευκολότερο για αυτούς να βολευτούν σε μια ήσυχη 
ζωή. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων της περιφέρειας Αθήνας, οι οποίοι ήδη έχουν 
συμμετάσχει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με τα εμπόδια και τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίη-
σής τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, πάνω στις μεταπτυ-
χιακές σπουδές των εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτελείται από 12 εκπαιδευτικούς, 6 
γυναίκες και 6 άντρες από 46-61 ετών και ο τρόπος επιλογής τους έγινε με τη μέθοδο 
της χιονοστιβάδας .Από αυτούς, οι 4 είναι άγαμοι ,1 διαζευγμένος, 1 χήρα και οι 6 
έγγαμοι. Επίσης οι 8 έχουν παιδιά. Ως προς το ερευνητικό εργαλείο, στη συγκεκριμένη 
έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της ημιδομημένης συνέντευξης.. Στους εκπαιδευτι-
κούς του δείγματος υποβλήθηκαν 10 ερωτήσεις. Οι 5 ερωτήσεις αφορούσαν το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα, το φορέα, το θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του και οι άλλες 
5 αναφέρονταν στις προσωπικές αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές, επαγγελματικές 
και οικονομικές συνθήκες που τις οποίες βίωνε ο υποψήφιος πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Τέλος και για την ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε ποιοτική θεματική ανάλυση όπου και προήρθαν οι κατηγορίες οι 
οποίες συσχετίστηκαν με το θεωρητικό μέρος και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών: 

• οι δέκα(10) πραγματοποίησαν τις σπουδές στην Ελλάδα και δύο(2) στο εξωτε-
ρικό  

• οι έξι( 6) επέλεξαν σπουδές από απόσταση και οι άλλοι έξι( 6) δια ζώσης.  
• οι τρείς(3) έχουν αποκτήσει δύο(2 )μεταπτυχιακά, ένας τρία(3 )και οι υπόλοιποι 

οκτώ(8) από ένα 
• οι τρείς(3) έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές πριν να διοριστούν στο Δημόσιο, οι 

τέσσερις(4 )έχοντες προϋπηρεσία 4-10 χρόνια ,οι έξι(6) με υπηρεσία 10 -20 
χρόνια και ένας με υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια. 

• οι οκτώ(8) πλήρωσαν δίδακτρα που κυμαινόταν από 2.000-7.000 ευρώ και οι 
τέσσερις (4 ) δεν πλήρωσαν δίδακτρα αλλά έδωσαν εξετάσεις.  

Τα εμπόδια τα οποία καταγράφονται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και που 
στους έχοντες πάνω από έναν μεταπτυχιακό τίτλο, διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
φάση της ζωής τους είναι: 

• για οκτώ (8) εκπαιδευτικούς ο περιορισμένος χρόνος  
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• για τέσσερις (4) το κόστος των σπουδών, 
• για έναν (1) αποτέλεσε το κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό  
• για έναν (1) η έλλειψη φορέα για σπουδές από απόσταση  
• για δύο (2) ο τρόπος επιλογής 

Κανένα εμπόδιο δεν υπήρξε για δυο μόνο εκπαιδευτικούς ούτε για να ξεκινήσουν τις 
μεταπτυχιακές τους σπουδές ούτε και για να τις ολοκληρώσουν. 

Συμπεράσματα 

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα εμπόδια σε αυτά που έπρεπε να ξεπεραστούν αρ-
χικά, ώστε να αρχίσει η εκπόνηση του μεταπτυχιακού και σε αυτά που έπρεπε να ξεπε-
ράσει ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια των σπουδών, ώστε να μπορέσει να το ολοκληρώ-
σει. Από την ερευνά μας εν τούτοις διαπιστώνεται ότι αυτές οι δυο κατηγορίες ταυτί-
ζονται. Η έλλειψη επαρκούς ελεύθερου χρόνου και η οικονομική επιβάρυνση καθώς και 
ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη θεματολογία των μεταπτυχιακών σπουδών 
θεωρούνται ως πολύ σημαντικά εμπόδια στην επιθυμία των εκπαιδευτικών της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και να τα ολοκληρώσουν με επιτυχία. 

Εμπόδια σε σχέση με την έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

Παρότι από πολύ νωρίς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι έχει αποφασίσει 
να συνεχίσει τις σπουδές της, ο περιορισμένος χρόνος τους, εξαιτίας των αυξημένων 
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, αποτελεί το πιο σημαντικό εμπόδιο. 
Είναι σκόπιμο εδώ να τονιστεί ότι και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος δημιουργεί 
δυσκολίες στην απόφαση των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος πλην ενός, 
όταν αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, ήταν μόνιμοι δημόσιοι 
υπάλληλοι, με σταθερή οργανική θέση κοντά στο τόπο διαμονής τους. 

Οι επαγγελματικές συνθήκες ήταν ιδανικές για να κάνω το μεταπτυχιακό. Ήμουν στην 
Αθήνα μόνιμα τοποθετημένος σε σχολείο. Δεν χρειάζονταν μετακινήσεις για τις σπουδές 
μου γιατί ακόμα και οι συναντήσεις δια ζώσης γίνονταν πάρα πολύ κοντά σε μένα πράγμα 
που θα δυσκόλευε κάποιον που μένει όχι κοντά στην Αθήνα. 

Παράλληλα όμως ήταν και σε ώριμη ηλικία και είτε είχαν δημιουργήσει δική τους οι-
κογένεια είτε η πατρική τους οικογένεια χρειάζονταν τη στήριξή τους. Αυτές, οι υπο-
χρεώσεις, οι αλλαγές και οι δεσμεύσεις απορροφούν το χρόνο τους και είναι δύσκολο 
να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε μια χρονοβόρα και απαιτητική μαθησιακή διαδι-
κασία όπως αυτή των μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον, όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτι-
κοί που συμμετείχαν στην έρευνα ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους 
πρόγραμμα, ενώ παράλληλα εργάζονταν, χωρίς κανείς να πάρει εκπαιδευτική άδεια. 
Αυτοί βέβαια οι λόγοι ήταν πιο σημαντικοί για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, και 
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ιδιαίτερα για τις μητέρες, που στην ελληνική οικογένεια παραδοσιακά αναλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας της οικογένειας καθώς και του μεγαλώματος των 
παιδιών. 

... Στο πρώτο μου μεταπτυχιακό δεν με επηρέασε καθόλου το φύλο. Στο δεύτερο τα πράγ-
ματα ήταν διαφορετικά. Παραδοσιακά η γυναίκα έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις στο σπίτι 
και επιφορτίζεται σχεδόν όλα τα του σπιτιού. Απαράδεκτη σαν άποψη για μένα, αλλά 
υπάρχει. 

Τα εμπόδια που δημιουργούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις αμβλύνονται, όταν μεγα-
λώνουν τα παιδιά, αποκτήσουν κάποια αυτονομία και μπορεί να υπάρξει ο χρόνος που 
απαιτείται για σπουδές. 

Κομβικό ρόλο για την υπέρβαση των εμποδίων που σχετίζονται και με το διαθέσιμο 
χρόνο για την έναρξη και την επιτυχή περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών βρέθηκε 
ότι έπαιξε η στήριξη του/της κάθε εκπαιδευτικού από το οικογενειακό του/της περι-
βάλλον. Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι ένα ιδιαίτερο υποστηρικτικό περιβάλ-
λον που ενθαρρύνει, συμμετέχει στην διευθέτηση των καθημερινών υποχρεώσεων και 
στηρίζει όπου χρειάζεται είναι το καθοριστικό σημείο για την υπέρβαση των εμποδίων 
και για την ανάληψη της απόφασης για σπουδές.... ...στο δεύτερο μεταπτυχιακό ήμουν 
μητέρα δυο μωρών και φορτωμένη και με οικογενειακές υποχρεώσεις. Ήταν από μόνο 
του ιδιαίτερα δύσκολο και αξεπέραστο εμπόδιο αν δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Εμπόδια σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Όλα τα μέλη του δείγματός μας ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές στις δε-
καετίες του 1980 και του 1990, χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολο να κάνει κανείς μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας. Σε ό τι αφορά την πρό-
σβαση σε αυτά, και τότε και τώρα, αναφέρθηκαν μια σειρά από περιορισμούς, με βα-
σικότερο την επιλογή με εξετάσεις, την εγκυρότητα των οποίων μεγάλη μερίδα εκπαι-
δευτικών αμφισβητεί. 

Η υποχρεωτική παρακολούθηση επιπλέον για τον εκπαιδευτικό που κάθε χρόνο αλλά-
ζει περιοχή και σχολεία όπως και για αυτόν που έχει αυξημένες οικογενειακές υποχρε-
ώσεις καθιστά την παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος απαγορευτική.  

Ευκαιρία για υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών δίνεται σε μια σημαντική μερίδα ε-
ρωτώμενων με τη ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) το 1999. 
που πραγματοποιεί σπουδές από απόσταση. Η κλήρωση ως μέσο επιλογής στο ΕΑΠ 
δίνει ανάσα σε πολλούς εκπαιδευτικούς, κυρίως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, του που 
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο ανταγωνισμός. Στην πορεία βέβαια με την αποδοχή και 
την αναγνώριση του ΕΑΠ από την εκπαιδευτική κοινότητα, οι αιτήσεις των υποψηφίων 
αυξάνονται υπερβολικά και η κλήρωση πια γίνεται αρκετά δύσκολη.  

114/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



...το μόνο εμπόδιο που υπήρξε είχε να κάνει με τον τρόπο επιλογής μιας και ήταν η τέ-
ταρτη φορά που είχα κάνει αίτηση και που τελικά κληρώθηκα.. 

Εμπόδια σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση 

Με την λειτουργία του ΕΑΠ ξεπεράστηκαν από τους εκπαιδευτικούς κάποια εμπόδια 
αλλά προέκυψε ένα καινούριο, που είναι το οικονομικό εξαιτίας της καταβολής διδά-
κτρων που δεν είναι καθόλου αμελητέα. Από το 2008 και μετά αυξήθηκε και ο αριθμός 
των Πανεπιστημιακών τμημάτων που οργανώνουν μεταπτυχιακές σπουδές, και στα ο-
ποία η επιλογή κυρίως δε γίνεται με εξετάσεις, όμως στα περισσότερα απαιτούνται δί-
δακτρα και σε αρκετές περιπτώσεις επιπλέον κόστος για την αγορά βιβλίων. Αυτό το 
αρκετά σημαντικό κόστος των σπουδών που οφείλεται στην καταβολή διδάκτρων και 
στην αγορά βιβλίων αναφέρθηκε επίσης ως σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. 

Οι ευρύτερες δύσκολες οικονομικές συνθήκες παραδόξως δεν φαίνεται να επηρεάζουν 
τους εκπαιδευτικούς του δείγματός μας, αφού έχουν, όπως δήλωσαν, επαγγελματική 
και μισθολογική σταθερότητα. 

 Οι οικονομικές συνθήκες, γιατί το έκανα μέσα στην κρίση, είναι πιθανό να με δυσκό-
λευαν αλλά δεν ήταν απαγορευτικές και αποφάσισα ότι θα μπορούσα να διαθέσω 700 
ευρώ το χρόνο για να το κάνω. Επιπλέον και σημαντικό είμαι μόνος μου  

Εμπόδια σε σχέση με την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών 

Παρότι στη διεθνή βιβλιογραφία αυτά αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για τη δια 
βίου μάθηση των ενηλίκων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς 
μας φαίνεται ότι δεν είχαν κανενός τύπου ψυχολογικά εμπόδια τα οποία έπρεπε να ξε-
περάσουν, προκειμένου να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.  

.. Όχι δεν είχα κανενός είδους ψυχολογικά εμπόδια ούτε ακόμη και στο τρίτο που ξεκί-
νησα αυτό το καινούργιο μεταπτυχιακό σε ηλικία 60 χρονών. Το μόνο που θα μπορούσε 
να με εμποδίσει είναι ηλικία και η φθορά. Αλλά αφού ξυπνάω κάθε πρωί και βλέπω τον 
ήλιο δοξάζω τον Θεό που είμαι ζωντανός και προχωράω... 

Η στάση τους έναντι της μάθησης είναι θετική και τους αρέσει, αν και είναι ενήλικες, 
ο ρόλος του εκπαιδευόμενου. Ποτέ δε θεώρησαν ότι είναι αρκετά μεγάλοι για να μά-
θουν ή ότι δε θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, παρά το γεγονός 
ότι είχαν αποφοιτήσει τουλάχιστον είκοσι χρόνια από το Πανεπιστήμιο. Σε αυτό βέβαια 
συμβάλλει η συνεχής τους ενασχόληση με το διάβασμα, λόγω επαγγέλματος και η συμ-
μετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, με στόχο την διεύρυνση των γνώσεών τους. Η 
πίστη στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους καθώς και η θέλησή τους να επιτύχουν 
ήταν οι παράγοντες που τους ώθησαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επιτύχουν 
το στόχο τους.  
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..είχα αυτοπεποίθηση και πίστη στις ικανότητές μου ότι μπορώ να το ολοκληρώσω Για 
όλους αυτούς τους λόγους, η αντίθετη γνώμη του κοινωνικού αλλά κυρίως του επαγ-
γελματικού περιβάλλοντος δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο και να επηρεάζει την α-
πόφασή τους για τη Δια βίου μάθηση.  

Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με τα εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα προ-
γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα πάντα με τα πορίσματα της έρευνάς μας, 
έχουν άμεση σχέση με τις βασικές κατηγορίες εμποδίων που παραθέσαμε στο θεωρη-
τικό μέρος της εργασίας και συμφωνούν εν μέρει με τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 
Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα του δείγματος της έρευνας θεωρούν ως σημαντικά εμπό-
δια συμμετοχής στα μεταπτυχιακά προγράμματα την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την 
έλλειψη χρημάτων, τις οικογενειακές δεσμεύσεις, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ε-
μπόδια τα οποία που αποδίδονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτι-
κός μια συγκεκριμένη περίοδο και χαρακτηρίζονται καταστασιακά. Τα εμπόδια συμ-
μετοχής των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την οργάνωση και τη θεματολογία 
των μεταπτυχιακών σπουδών όπως οι προϋποθέσεις εισαγωγής ,τα ωράρια διεξαγωγής, 
η θεματολογία, σχετίζονται με τα θεσμικά ή δομικά εμπόδια της θεωρίας μας. Τέλος 
τα εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών και με τις 
οι αντιλήψεις που έχουν για το ρόλο τους ως εκπαιδευομένων και ανήκουν στα Ψυχο-
λογικά ή εσωτερικά δεν φαίνεται από την έρευνα να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στη 
συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές σε αντίθεση με τα πορίσματα προηγούμε-
νων ερευνών που παρατέθηκαν στο θεωρητικό μέρος. 

Επίλογος-Προτάσεις 

Με τη συγκεκριμένη μελέτη φιλοδοξούμε να επισημάνουμε τα εμπόδια που συναντούν 
οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές όπως τα α-
ντιλαμβάνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρούν λοιπόν αναγκαίο ότι πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύ-
νει τον εκπαιδευτικό κλάδο, προκειμένου να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές 
και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς. Από τη στιγμή που τα σημαντικότερα εμπόδια 
έχουν να κάνουν με το χρόνο και την οικονομική επιβάρυνση, εκεί πρέπει να επικε-
ντρωθούν οι διευκολύνσεις. Η εκπαιδευτική άδεια είτε στη διάρκεια μόνο των μαθη-
μάτων είτε στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, θα μπορούσε να είναι ένα από 
τα μέτρα που θα κινητοποιούσε τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν περισσό-
τερο μεταπτυχιακές σπουδές. Ως προς την οικονομική επιβάρυνση, οι εκπαιδευτικοί 
προτείνουν να καταργηθούν τα δίδακτρα ή στη χειρότερη να μειωθούν. Επίσης, μπορεί 
και να υπάρξουν υποτροφίες είτε από την πολιτεία είτε από τα πανεπιστήμια, ώστε, 
ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση, να μπορέσουν όσοι θέλουν και όσοι επιλε-
γούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Επαγγελματική ανάπτυξη εφήβων.  
Ρόλος ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 Τσιγγινού Ελένη 
Π.Ε.06, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΜΑ Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ,  tsigginoueleni@hotmail.com 

Περίληψη 

Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι το οικογενειακό πλαίσιο επηρεάζει την επαγγελματική 
ανάπτυξη και επιλογή του παιδιού από την πρώιμη παιδική έως και την κρίσιμη 
εφηβική ηλικία. Στην παρούσα εργασία παραθέτονται τα στοιχεία που συνθέτουν την 
επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και η σημασία της γονεϊκής επιρροής στον 
έφηβο. Γίνεται επίσης αναφορά στον διαμεσολαβητικό ρόλο των εννοιών της θετικής 
αυτο-εικόνας (positive self-concept ή CSE–core self-evaluations) και της αυτο-
αποτελεσματικότητας (self-efficacy) του έφηβου ανάμεσα στην οικογενειακή επιρροή, 
στην επαγγελματική διερεύνηση και την τελική επιλογή σταδιοδρομίας του. Τέλος, 
παραθέτονται κάποιες πρακτικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις για κατανόηση και 
ενσωμάτωση της οικογενειακής επιρροής στη συμβουλευτική διαδικασία 
επαγγελματικού προσανατολισμού του ατόμου.  

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, έφηβος, οικογενειακή επιρροή, αυτο-
εικόνα, αυτο-αποτελεσματικότητα   

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική ανάπτυξη, υποστηρίζουν οι ερευνητές, είναι ένα πολυδιάστατο 
σύμπλεγμα αναπτυξιακών διαδικασιών που αρχίζει πριν την εφηβεία, στην παιδική 
ηλικία και επεκτείνεται από αυτές τις περιόδους έως και την ενήλικη ζωή του ανθρώπου 
(Hartung et al., 2005. Super, 1981. Super, 1990. Super, Savickas & Super, 1996 στο 
Κουμουνδούρου, 2000). Τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή τη διαχρονική αναπτυξιακή 
διαδικασία και μπορούν να καλλιεργηθούν με τη γονεϊκή καθοδήγηση και επιρροή για 
επαγγελματική βοήθεια των παιδιών, μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. 

Το πρώτο στοιχείο που συνθέτει την επαγγελματική ανάπτυξη είναι η επίτευξη αυτο-
πραγμάτωσης του ίδιου του ατόμου, δηλαδή η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του σχετικά 
με την πίστη του στην αυτο-αποτελεσματικότητά του. Τα δεύτερο στοιχείο είναι η 
ανίχνευση των ικανοτήτων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων του με στόχο την όσο 
πιο εύστοχη επιλογή επαγγέλματος. Το τρίτο στοιχείο είναι η απόκτηση γνώσεων για 
τα είδη και τις απαιτήσεις των ποικίλων εργασιακών πλαισίων. Το τέταρτο στοιχείο 
της επαγγελματικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τη δημιουργία επαγγελματικών 
προσδοκιών και την κατάρτιση σχεδίων για επίτευξη αυτών των προσδοκιών. Τέλος, 
την επιλογή, αναζήτηση και πιθανή εύρεση συγκεκριμένου επιθυμητού επαγγέλματος. 
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Οικογενειακή επιρροή 

Οι προσεγγίσεις των κοινωνικών συστημάτων σχετικά με τη λήψη απόφασης 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας συμπεριλαμβάνουν μελέτη μεταβλητών όπως το 
περιβάλλον, οι πολιτιστικές προσδοκίες, η κοινωνική τάξη, η εθνικότητα και το 
οικογενειακό πλαίσιο. Το τελευταίο αποτελεί ένα ισχυρό κοινωνικό σύστημα που 
επηρεάζει ψυχολογικά το παιδί στην επαγγελματική του απόφαση με τα πιστεύω, τις 
αξίες και τις παραδόσεις του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η οικογενειακή επιρροή έχει 
απασχολήσει τους θεωρητικούς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από νωρίς (βλ. 
Super, 1957, 1963, 1984. Osipow & Fitzgerald, 1996. Bratcher, 1982 στο Nota, et. al., 
2007). 

Tα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τον ρόλο του γονέα στην επαγγελματική ανάπτυξη 
του εφήβου από την πλειονότητα των μελετών αφορούν την έννοια της προσκόλλησης. 
Ένας από τους κύριους παράγοντες στην επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων είναι η 
ποιότητα της σχέσης μεταξύ του έφηβου με τους γονείς του που μεταφράζεται σε σχέση 
εμπιστοσύνης (Vignoli, 2009). Οι Dietrich & Kracke (2009) επίσης αναφέρουν ότι η 
ποιότητα της σχέσης εφήβου – γονέα επηρεάζει τις ικανότητες αυτο-εξερεύνησής τους, 
την επαγγελματική τους ταυτότητα και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, παράγοντες 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πρόσφατες 
έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε οικογενειακές μεταβλητές, όπως στυλ γονεϊκής σχέσης 
και στάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις από τα αποτελέσματα των οικογενειακών 
μεταβλητών καταδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η συνολική ποιότητα της σχέσης 
γονέα-έφηβου καθώς και άλλοι παράγοντες όπως η αναγνώριση της μοναδικότητας και 
η στήριξη των παιδιών πιθανόν να επηρεάζουν την αναζήτηση εργασίας και τις 
επαγγελματικές προσδοκίες τους. Το ήδη σημαντικό ερευνητικό δεδομένο είναι ότι 
όταν η γονική σχέση διακατέχεται από εμπιστοσύνη προς τον έφηβο, αυτό το γεγονός 
τον βοηθάει στην αυτο-εξερεύνησή του ώστε να μη φοβάται να εκτίθεται σε αβέβαιες 
καταστάσεις αλλά και να διαχειρίζεται καλύτερα τα ποικίλα αναπτυξιακά του θέματα, 
ένα από τα οποία είναι οι καινούργιες άγνωστες καταστάσεις που του προκαλούν 
σύγχυση και άγχος. 

Η γονεϊκή σχέση είναι πολύπλευρη και αμφίδρομη και επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες, όπως για παράδειγμα από τη δουλειά των γονέων και τα πολιτισμικά τους 
πιστεύω. Αποδείχτηκε ότι, εάν οι γονείς κάνουν δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά τους, 
όπως για παράδειγμα, επίσκεψη σε ένα μουσείο, κατά τη διάρκεια των πρώτων 
εφηβικών τους χρόνων θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική επαγγελματική τους 
αναζήτηση επειδή τα καθοδηγούν στο να μάθουν τρόπους εκμετάλλευσης του 
ελεύθερου χρόνου τους και στο να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους με το να είναι 
δεκτικά και ανοικτά σε καινούργιες εμπειρίες. Επίσης, η συμμετοχή των γονέων σε 
κοινωνικούς, επαγγελματικούς και εθελοντικούς οργανισμούς βοηθάει τα παιδιά να 
αναζητήσουν νέες επαγγελματικές πιθανότητες. Τέτοιου είδους συμπεριφορές παίζουν 
ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης και το τι είδους 
προσδοκίες τρέφουν γονείς και παιδιά σχετικά με την εκπαίδευση. 
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Αυτο-εικόνα έφηβου 

Άλλη μία μελέτη που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η οικογένεια επηρεάζει τον έφηβο 
είναι η έρευνα των Κoumoundourou et al. (2011) οι οποίοι αποδεικνύουν ότι η θετική 
αυτο-εικόνα του έφηβου (positive self-concept development) παρεμβαίνει έμμεσα 
ανάμεσα στα οικογενειακά χαρακτηριστικά και στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής 
απόφασης .  

Η θετική αυτο-εικόνα του έφηβου (positive self-concept ή CSE–core self-evaluations) 
είναι ένα σχετικά νέο δομικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και η μελέτη 
του περιλαμβάνει την αναγνώριση ατομικών χαρακτηριστικών, όπως η αυτό-εικόνα 
και η αυτο-αποτελεσματικότητα. 

   Αυτο-αποτελεσματικότητα εφήβων 

Η θετική και υγιής οικογενειακή σχέση αποδεδειγμένα παρέχει ένα πλαίσιο στους 
έφηβους ώστε να δημιουργήσουν στέρεες επαγγελματικές προσδοκίες προς αναζήτηση 
σταδιοδρομίας αλλά και ικανότητες λήψης αποφάσεων μέσω της αυτο-
αποτελεσματικότητάς τους (self-efficacy). Η μελέτη των Nota et al. (2007) 
επικεντρώθηκε και επιβεβαίωσε τον έμμεσο διαμεσολαβητικό ρόλο της αυτο-
αποτελεσματικότητας του ατόμου ανάμεσα στην επιρροή της οικογένειας και της 
λήψης αποφάσεων για την επαγγελματική του σταδιοδρομία (Nota et al., 2007). 

Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι συγκεκριμένες γονεϊκές συμπεριφορές είχαν 
στενότερη σχέση με την αυτο-αποτελεσματικότητα του ατόμου όπως για παράδειγμα, 
η υποστηρικτική γονεϊκή συμπεριφορά. Επίσης, οι γονείς που πιστεύουν στις 
ικανότητες των παιδιών τους έχουν σαν αποτέλεσμα και τα ίδια τα παιδιά να πιστεύουν 
στις ικανότητες τους. Γονεϊκές συμπεριφορές που σχετίζονται με επαγγέλματα, δηλαδή 
δείχνοντας οι γονείς ενδιαφέρον και στηρίζοντας τους νεαρούς έφηβους γενικά αλλά 
και ειδικά στις ερωτήσεις τους και στα επαγγελματικά τους σχέδια, τους διευκολύνουν 
περισσότερο στην επαγγελματική τους ανάπτυξη απ’ το να τους παρέχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Συμπερασματικά, άτομα με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα είναι αυτά που οι γονείς 
δίνουν αξία στα ίδια και στις ανάγκες τους, στις γνώμες και στους στόχους τους, τα 
εμπιστεύονται για λήψη σωστών αποφάσεων και είναι περήφανοι γι’ αυτά. 

Επαγγελματικές συμβουλευτικές πρακτικές παρεμβάσεις  

Το 1998 ο Amundson (Amundson, 1998. Amundson & Harris-Bowlsbey, 2009) 
δημιούργησε ένα ποιοτικό ερωτηματολόγιο (“retrospective questionnaire”) και μία 
κλινική προσέγγιση για συλλογή πληροφοριών από τα μέλη της οικογένειας του 
συμβουλευόμενου-πελάτη σχετικά με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και λήψης 
απόφασης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Δηλαδή, με σκοπό να μελετήσει την 
ατομική επαγγελματική ταυτότητα του έφηβου, συμπεριέλαβε και τη μελέτη της 
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ομαδικής του ταυτότητας ώστε να συμπεριλάβει και τον ρόλο του κοινωνικού 
πλαισίου. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι το οικογενειακό πλαίσιο του έφηβου επηρεάζει πολύ 
την επαγγελματική του επιλογή και σταδιοδρομία, οπότε είναι χρήσιμο να ερωτηθούν 
και κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του, όπως γονείς, θείοι, παππούδες, φίλοι, 
καθηγητές. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Amundson προσκαλούσε σημαντικά πρόσωπα από 
το οικογενειακό περιβάλλον του συμβουλευόμενου στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι 
γονείς αρχικά μπορούν να πουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα όπως η κατάσταση 
στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι οι γονείς δίνουν τη δική τους 
ερμηνεία σχετικά με τις ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά και 
ενδιαφέροντα του παιδιού, καθώς αυτά έχουν άμεση σχέση με τον κόσμο της εργασίας 
που το περιβάλλει.  

Το ερωτηματολόγιο (Amundson’s Questionnaire, Amundson, 1998) αποτελείται από 
τις παρακάτω ερωτήσεις:  

 1. Τι δεξιότητες θα λέγατε ότι διαθέτει αυτό το άτομο; 

 2. Ποια είναι τα κατεξοχήν ενδιαφέροντά του; 

 3. Πώς θα περιγράφατε τα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου; 

 4. Τι θετικές αλλαγές έχετε παρατηρήσει στο πέρασμα του χρόνου σ’ αυτό το άτομο ειδικά 
σε σχέση με την εργασία ή την αναζήτηση εργασίας; 

 5. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτό το άτομο; 

 6. Εάν θα έπρεπε να προτείνετε την ιδανική δουλειά ή επαγγελματικές προοπτικές γι’ 
αυτό το άτομο, ποιες θα ήταν; 

Τα πιο πρόσφατα θεωρητικά μοντέλα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στους έφηβους και 
τους γονείς τους, όσον αφορά τις επαγγελματικές τους προσδοκίες, είναι 
περιεκτικότερα και δυναμικά (Cooper & Grotevant, 1986). Οι Grotevant & Cooper 
(1988, στους Middleton & Loughead, 1993) επικεντρώνονται σε ένα αλληλεπιδραστικό 
μοντέλο (Ιnteractional Model) καταστάσεων και πλαισίων μέσα στα οποία 
πραγματοποιείται η επαγγελματική ανάπτυξη των έφηβων ενώ οι Middleton & 
Loughead (1993) προτείνουν στους συμβούλους ένα πλαίσιο-οδηγό για να 
ενσωματώσουν τη γονεϊκή επιρροή στη συμβουλευτική όσον αφορά τη λήψη 
απόφασης επαγγελματικής σταδιοδρομίας του έφηβου. Σημαντική είναι η αναφορά 
εδώ του στόχου του συμβούλου, ο οποίος πρέπει να είναι η ενδυνάμωση του έφηβου 
με την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης. Αυτό το πλαίσιο-οδηγός (Middleton & 
Loughead, 1993: σ. 165) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ τον σύμβουλο με διπλό σκοπό, 
α) στο να διαμορφώσει μία σαφή αυτό-εικόνα στον έφηβο και β) στο να προωθήσει την 
ενεργό συμμετοχή των γονέων στην αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού τους και στην 
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αναζήτηση της σταδιοδρομίας του. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται ‘Integrative 
Framework for Adolescent Career Counseling’ και αποτελείται από κάποια βασικά 
στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη συμβουλευτική διαδικασία και είναι 
τα εξής: α) η ανάπτυξη επαφής εμπιστοσύνης συμβούλου και συμβουλευόμενου, β) η 
διερεύνηση του επαγγελματικού θέματος και γ) η παρέμβαση σε αυτό. Ο σύμβουλος 
εξακριβώνει τη γονεϊκή επιρροή στα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια του έφηβου και 
παρεμβαίνει στη διαδικασία επαγγελματικής του ανάπτυξης. Η γονεϊκή επιρροή μπορεί 
να ταξινομηθεί σε ‘θετική ανάμειξη’ των γονέων, σε ‘μη-ανάμειξή’ τους και σε 
‘αρνητική ανάμειξη’.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου μπορεί να είναι και ένα από κοινού έργο 
(project) οικογένειας και έφηβου (Young et al., 2006). Oι σύμβουλοι θα μπορούσαν 
σχετικά με το πόσο και το πώς επηρεάζει το γονεϊκό στυλ την επαγγελματική 
συμπεριφορά του παιδιού να σχεδιάσουν τις κατάλληλες συμβουλευτικές παρεμβάσεις. 
Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας είναι αυταρχικός, τότε ο σύμβουλος θα πρέπει να 
ενισχύσει τις δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων εισάγοντας το θέμα του επαγγέλματος 
του έφηβου σαν ένα από κοινού project γονέων-εφήβου (Young et al., 2006).  

Mια κλίμακα οικογενειακής επιρροής (FIS – Family Influence Scale) για να μετρηθεί 
κατά πόσο οι αντιλήψεις της οικογένειας επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή του 
ατόμου αναπτύχθηκε από τους Fouad et al. (2010). Aυτή η κλίμακα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σε συμβουλευτικά κέντρα για να διασαφηνιστούν οι παράγοντες και ο 
ρόλος που παίζει η οικογένεια με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή θείοι, θείες, και 
παππούδες στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης του παιδιού καθώς και οι 
παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις.  

Ο Chope (2005) επίσης αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια και άλλα μέλη του 
οικογενειακού περιβάλλοντος μελετούνται για την επιρροή που μπορεί να ασκούν στη 
λήψη επαγγελματικής απόφασης του παιδιού. Προσθέτει ότι υπάρχουν δύο ποσοτικές 
και μία ποιοτική μέθοδοι μέτρησης της οικογενειακής επιρροής, οι οποίες βασίζονται 
στη θεωρία της προσκόλλησης, των οικογενειακών συστημάτων και του γνωστικού 
δομισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι και οι ερευνητές μπορούν να μετρήσουν 
την οικογενειακή επιρροή χρησιμοποιώντας ‘retrospective questionnaires’, δηλαδή 
ερωτηματολόγια τα οποία συλλέγουν υποθέσεις από τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
και την αφήγηση του πελάτη. Τέλος, ο Chope (2005) αναφέρεται και σε άλλα εργαλεία 
μέτρησης όπως τα ‘Taylor’s Family Work History’, ‘Family Constellation 
Questionnaire’, το δικό του (Chope, 2005: σ. 403) αλλά και σε ένα από τα πιο 
αναγνωρισμένα και χορηγημένα ποιοτικά εργαλεία, το ‘Career Genogram’ (Chope, 
2005: σ. 406). Το εργαλείο αυτό διασαφηνίζει τις επαγγελματικές προσδοκίες της 
οικογένειας και βοηθάει στο να προσδιοριστούν οι κρίσεις για επαγγελματικές επιλογές 
αλλά και ο ορισμός που δίνει η οικογένεια για την επαγγελματική επιτυχία. Το εργαλείο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ομαδική δραστηριότητα σε επαγγελματικά εργαστήρια 
αλλά και σαν προσωπική δραστηριότητα.  
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Τέλος, η κατανόηση και χρήση των αρχών της Κοινωνικο-Γνωστικής Θεωρίας (Social 
Cognitive Career Theory, SCCT, Lent, Brown & Hackett, 1994,1996 στο 
Κουμουνδούρου, 2000) κατά τη διάρκεια της πρώιμης εφηβείας από το μέρος των 
γονέων, ίσως βοηθήσουν τα άτομα να λάβουν καλύτερες επαγγελματικές αποφάσεις 
κατά τη μετέπειτα εφηβεία και ενήλικη ζωή τους. Για παράδειγμα, άτομα που δεν 
πιστεύουν στις ικανότητες τους να καταστρώνουν παραγωγικά επαγγελματικά σχέδια, 
όταν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, θα βιώσουν σύγχυση και άγχος, πράγμα 
που πιθανόν θα τα οδηγήσει σε ανώριμη και άστοχη επαγγελματική επιλογή.  

Συμπέρασμα 

Η εργασία αποτελεί μία παράθεση ερευνητικών δεδομένων για τον σημαντικό ρόλο 
του οικογενειακού πλαισίου στην επαγγελματική ανάπτυξη και λήψη επαγγελματικής 
απόφασης των εφήβων και αναδεικνύει την ανάγκη ενσωμάτωσής του στη 
συμβουλευτική παρέμβαση και πρακτική. 
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Περίληψη 

Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού φαίνεται να συνδέεται στενά με το σύνδρομο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης και με την παρουσία έντονων συμπτωμάτων εργασιακού 
άγχους, στρες και ανασφάλειας. Στο πλαίσιο της παρούσας δημοσίευσης καταγράφο-
νται οι λόγοι που οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση, καθώς επίσης και το ζή-
τημα της ικανοποίησης στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, μέσα από έναν αμιγώς ποιο-
τικό ερευνητικό σχεδιασμό σημειώνονται φαινόμενα άγχους, στρες και εξουθένωσης 
οκτώ εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης σε έρευνα που διε-
ξήχθη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018. Οι πρότυπες αναφορές των 
συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη συμβολή 
της Θεματικής Ανάλυσης. Από τις αναλύσεις της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι σύγχρο-
νοι/ες εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία 
δεν συνδέονται με τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών τους, αλλά με την εργοδοσία, 
την οικονομική κρίση και με την αντίληψη του ρόλου τους. Ως αντιστάθμισμα, τέλος, 
στο αίσθημα ανασφάλειας και άγχους προβάλλονται εσωτερικά κίνητρα για τη διδα-
σκαλία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, άγχος, εργασιακή ικανοποίηση 

Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης 

Ο Herbert Freudenberger (1974) στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα δημοσίευσε ένα 
άρθρο αναφορικά με την επαγγελματική εξουθένωση (staff burn-out), προσεγγίζοντας 
το περιεχόμενο αυτής της έννοιας και, παράλληλα, συνδέοντας τον όρο αυτό με διάφο-
ρους παράγοντες επίδρασης για τον/την εργαζόμενο/η. Η επαγγελματική εξουθένωση 
ορίζεται ως το στάδιο εκείνο κατά το οποίο ο/η εργαζόμενος/η εξαντλείται τόσο σω-
ματικά όσο και ψυχολογικά-συναισθηματικά, νιώθοντας ότι αποτυγχάνει. Η επαγγελ-
ματική εξουθένωση συνοδεύεται από ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σωματοποι-
ούνται (Kyriacou, 1987). Ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα είναι: η εξάντληση, η 
κόπωση, οι συχνοί πονοκέφαλοι, οι στομαχικές διαταραχές, η αϋπνία και τα αναπνευ-
στικά προβλήματα. Εκτός, βέβαια, από τα προβλήματα υγείας, εκδηλώνονται και προ-
βλήματα συμπεριφοράς, όπως είναι οι έντονες αντιδράσεις θυμού και η απογοήτευση.  

Η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως το σύνδρομο, το οποίο αναφέρεται σε τρεις 
συγκεκριμένες διαστάσεις (Maslach, 1982): (α) στη συναισθηματική εξάντληση 
(emotional exhaustion), που σχετίζεται με την κόπωση και τα μειωμένα αποθέματα ε-
νέργειας του ατόμου, (β) στην αποπροσωποποίηση (depersonalization), η οποία 
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αναφέρεται σε συμπτώματα απομάκρυνσης του ατόμου από συναδέλφους και συνερ-
γάτες και στην εκδήλωση αρνητικών ή ουδέτερων συναισθημάτων, και (γ) στη μειω-
μένη προσωπική επίτευξη (diminished personal accomplishment), που συνοδεύεται 
από καταθλιπτικά σύνδρομα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλά επίπεδα επιτυχίας στον 
εργασιακό χώρο (Lee & Ashforth, 1996). 

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να εμφανίζεται έπειτα από 
την εκδήλωση έντονων συμπτωμάτων εργασιακού άγχους και στρες (job-occupation 
anxiety/stress). Τελευταία, μάλιστα, φαίνεται ότι η ερευνητική κοινότητα στο πεδίο 
αυτό εστιάζει και σε ζητήματα εργασιακού άγχους (Schaufeli & Greenglass, 2001; 
Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Το εργασιακό άγχος, ειδικότερα, εμφανίζεται, κυ-
ρίως, σε επαγγέλματα κατά τα οποία ο/η εργαζόμενος/η έρχεται σε καθημερινή επαφή 
με τον άνθρωπο. Τέτοια επαγγέλματα είναι αυτά του ιατρικού τομέα (γιατροί, νοση-
λευτές), οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι αστυνομικοί και, βέβαια, οι εκπαιδευτικοί. Το ερ-
γασιακό άγχος, συνακόλουθα, φαίνεται να επεκτείνεται και σε πολλά άλλα επαγγελμα-
τικά πεδία (Κάντας, 1998). Βάσει ερευνών, θετική φαίνεται να είναι η συσχέτιση ανά-
μεσα στο άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων, όπως και ανάμεσα 
στη δέσμευση (commitment) στον χώρο εργασίας και στην επαγγελματική εξουθένωση 
(Tziner, et al., 2015; Xanthopoulou, et al., 2012).  

Έρευνες, επίσης, έχουν δείξει τη σύνδεση της επαγγελματικής εξουθένωσης με την ι-
κανοποίηση στον χώρο εργασίας (job satisfaction) (Rayton & Yalabik, 2014). Ειδικό-
τερα, παρατηρείται ότι η ικανοποίηση του/της εργαζομένου/ης σε έναν οργανισμό συν-
δέεται σε σημαντικό βαθμό με την ύπαρξη κινήτρων, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτε-
ρικών (Salanova & Schaufeli, 2008), με τη δυνατότητα ελευθερίας και ευελιξίας του 
ατόμου στον χώρο εργασίας, με ζητήματα ανατροφοδότησης και, γενικώς, με τις ευ-
νοϊκές εργασιακές συνθήκες και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
(Skaalvik & Skaalvik, 2014). Το αίσθημα ικανοποίησης στον χώρο εργασίας μεταφρά-
ζεται ως η σύνδεση ανάμεσα στο τι αναμένει ένα άτομο στον επαγγελματικό του χώρο 
και τι, τελικώς, συνειδητοποιεί ότι συμβαίνει σ’ αυτόν (Locke, 1969). Αποτελεί, δη-
λαδή, μια αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας, οδηγώντας τον/την εργαζόμενο/η είτε 
σε μια αισιόδοξη είτε σε μια απαισιόδοξη οπτική. Το άγχος, άλλωστε, και η επαγγελ-
ματική εξουθένωση μπορεί να οφείλονται, μερικώς, και σε ζητήματα ικανοποίησης 
στον χώρο εργασίας (Gagne & Deci, 2005).  

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματική εξουθένωση 

Ο/Η εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει πολλαπλούς ρό-
λους τους οποίους οφείλει να επιτυγχάνει. Στο πλαίσιο του ρόλου του/της ενισχύει τις 
γνώσεις των μαθητών/τριών του, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει και στην κοινωνικοσυ-
ναισθηματική τους κάλυψη. Βάσει των παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός φαίνεται, ολοένα 
και περισσότερο, να αντιμετωπίζει προβλήματα στρες και άγχους στο εργασιακό περι-
βάλλον, διότι προστίθενται και ζητήματα λογοδοσίας σε διάφορες ομάδες αναφοράς 
(διευθυντές/τριες, μαθητές/τριες, γονείς), κάτι που συνδέεται άμεσα με τον χαμηλό 
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βαθμό επαγγελματοποίησής του/της (McCormick & Barnett, 2011). Στόχος, συνεπώς, 
όπως διαπιστώνεται, είναι η μείωση του αισθήματος της αναποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών, όταν εκτίθενται σε στρεσογόνες καταστάσεις στο πλαίσιο της εργασίας 
τους. Αυτή, άλλωστε, είναι και μία από τις προκλήσεις των ιθυνόντων της εκπαιδευτι-
κής ηγεσίας, διεθνώς· να μειώσουν τα επίπεδα άγχους και στρες των εκπαιδευτικών, 
για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων εργασιακών συνθηκών και αποτελεσματικότερου 
κλίματος στη σχολική τάξη (Flook, et al., 2013).  

Σχετικές έρευνες 

Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού βρίσκεται πολύ υψηλά στη λίστα των επαγγελ-
μάτων, που οι εργαζόμενοι βιώνουν έντονα το αίσθημα του στρες και του άγχους 
(Cranvell-Ward & Abbey, 2005; Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009). Η 
επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών (teachers’ burnout) ως ένα πολυεπί-
πεδο φαινόμενο, απασχολεί, όπως φαίνεται, τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες εκ-
φράζουν τις απόψεις τους γι’ αυτό (Bibou-Nakou, Stogiannidou & Kiosseoglou, 1999).  

Έρευνες, ειδικότερα, έχουν διαπιστώσει τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στις συνθήκες 
εργασίας του/της εκπαιδευτικού και στην επαγγελματική εξουθένωση. Συγκεκριμένα, 
γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να βιώσουν εργασιακό άγχος και, συνεκ-
δοχικά, να εμφανίσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, όταν συντρέ-
χουν λόγοι που σχετίζονται με ζητήματα σχολικής κουλτούρας, με τη σχολική ηγεσία, 
με την επικοινωνία με τον/τη διευθυντή/τρια, με τους/τις εκπαιδευτικούς, με τους/τις 
μαθητές/τριες, με τους γονείς, με τους σχολικούς πόρους και τις συνθήκες εργασίας, με 
την πίεση που μπορεί να νιώθουν, όταν διδάσκουν ή βρίσκονται στο σχολικό περιβάλ-
λον (Oshagbemi, 2000; Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). Στα παραπάνω, προστίθενται ο 
χαμηλός μισθός των εκπαιδευτικών, η ελλιπής εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, η 
έλλειψη υποστηρικτικών δομών και υποδομών, η έλλειψη κατάλληλα οργανωμένων 
και ευέλικτων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς επίσης και το χαμηλό αίσθημα αποτε-
λεσματικότητας και αυτοπεποίθησης (Sari, 2004).  

Η έρευνα 

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να καταγραφούν και να αναλυθούν: (α) οι 
απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την εκδήλωση 
συμπτωμάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση, και (β) οι παράγο-
ντες που συμβάλλουν στο αίσθημα ανασφάλειας και εκδήλωσης συμπτωμάτων άγχους 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους. Βασικό ερώτημα, στο οποίο 
θα απαντήσει η εν λόγω έρευνα είναι το ακόλουθο: Πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέ-
χοντες/ουσες στην έρευνα ζητήματα επαγγελματικής εξουθένωσης, άγχους και εργασια-
κής ικανοποίησης; 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οκτώ (8) εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), οι οποίοι/ες διδάσκουν σε ιδιωτικά 
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σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Το δείγμα προσεγγίστηκε με την τεχνική της ε-
μπρόθετης δειγματοληψίας, και, ειδικότερα, με την τεχνική της χιονοστιβάδας. Στο 
πλαίσιο ενός τέτοιου ποιοτικού ερευνητικού σχεδιασμού αξιοποιήθηκε, επαγωγικά, η 
Θεματική Ανάλυση (Thematic Analysis) ως μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομέ-
νων, των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων. Δημιουργήθηκαν, συγκεκριμένα, 
“κωδικοί” μέσα από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων/ουσών (βλ. Πίνακα 1). Οι κωδι-
κοί αυτοί ομαδοποιήθηκαν και συγκεντρώθηκαν κάτω από ένα κεντρικό θέμα (Willig, 
2015). Τηρήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν στον κώδικα ηθικής και δεοντολο-
γίας στην έρευνα.  

Από την κωδικοποίηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών προέκυψαν τα ακόλουθα 
θέματα και οι παρακάτω κωδικοί: 

Θέματα Κωδικοί 
 

 

1. Άγχος  

1.1 Οικονομικοί λόγοι 
1.2 Εργοδοσία  
1.3 Φόρτος εργασίας 
1.4 Αξιολόγηση 
1.5 Διαπροσωπικές σχέσεις 

2. Εξάντληση  2.1 Αϋπνίες, πονοκέφαλοι, ψυχοσωμα-
τικά προβλήματα 

3. Αποπροσωποποίηση 3.1 Άρνηση για εργασία 
4. Εργασιακή ικανοποίηση 4.1 Εσωτερικά κίνητρα 

4.2 Ευνοϊκό κλίμα 
Πίνακας 1: Θέματα και κωδικοί 

Οι αναλύσεις της έρευνας 

Θέμα 1ο: Άγχος 

Από τις αναλύσεις των ποιοτικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι ορισμένοι/ες εκπαιδευ-
τικοί βιώνουν το αίσθημα του άγχους στο επάγγελμά τους. Σημειώνεται, χαρακτηρι-
στικά, ότι το άγχος μπορεί να εκδηλωθεί όχι τόσο από την απείθαρχη συμπεριφορά των 
μαθητών/τριών τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά, κυρίως, από 
άλλους παράγοντες, όπως είναι: (α) οι οικονομικές τους απολαβές, (β) ζητήματα ηγε-
σίας και εργοδοσίας, (γ) ο υπερβολικός ή επιπρόσθετος φόρτος εργασίας, (δ) η αξιολό-
γηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως και (ε) οι σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών.  

Οικονομικοί λόγοι 

Η αμοιβή των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα εξωτερικό κίνητρο το οποίο συνδέεται, 
μέσα από τις πρότυπες αναφορές τους, με την εκδήλωση του άγχους και με στρεσογό-
νες καταστάσεις, που ενδεχομένως βιώνουν στην εργασία τους. Συγκεκριμένα, γίνεται 
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αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση συμπαρασύρει και το επάγγελμα του/της εκπαιδευ-
τικού, κάτι το οποίο αναφέρεται από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και 
αποτελεί, πολλές φορές, παράγοντα που επιτείνει τα συμπτώματα άγχους και στρες: 
«Αγχώνομαι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Μαζί με όλες τις δυσκολίες του επαγγέλματός 
μας, έρχεται να προστεθεί και η γενικότερη κρίση, που όσο να πεις κάνει λίγο τα πόδια 
μου να τρέμουν. Σίγουρα δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει (Σ8)», «(…) Μερικές φορές 
ίσως οι αυξημένες απαιτήσεις και ίσως και το γενικότερο κοινωνικό και οικονομικό 
κλίμα που υπάρχει, δυστυχώς, δυσχεραίνουν την ψυχολογική μας διάθεση (Σ6)». 

Εργοδοσία 

Στο παραπάνω προστίθεται και ο ρόλος της διεύθυνσης και οι αποφάσεις που λαμβά-
νονται αναφορικά με τις περικοπές στους μισθούς των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν 
στα ιδιωτικά σχολεία. Η μείωση των αποδοχών τους φαίνεται να αποτελεί τροχοπέδη, 
που επιτείνει το άγχος, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Επίσης, η εργοδοσία 
μέσα από την άσκηση του ρόλου της μπορεί να συμβάλει στην άσχημη ψυχολογική 
κατάσταση των εκπαιδευτικών: «(…) Πολλές φορές μάλιστα νιώθω ιδιαίτερα αγχωμέ-
νος στη δουλειά μου, και αυτό μπορεί να οφείλεται στη διεύθυνση· στις προθέσεις της 
διεύθυνσης να προβεί σε περικοπές δαπανών και δεύτερον στην ευρύτερη κρίση που υ-
πάρχει στην κοινωνία, η οποία δημιουργεί ένα κλίμα εργασιακής αβεβαιότητας (Σ1)», 
«Βέβαια και ένιωσα πολλές φορές ότι καταβάλλομαι από το άγχος και την ανασφάλεια, 
και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είχε σχέση με τον εργοδότη, για τον οποίο εργα-
ζόμουνα και εργάζομαι (…) (Σ7)». 

Φόρτος εργασίας 

Επιβαρυντικός κρίνεται και ο παράγοντας του επιπρόσθετου φόρτου εργασίας από τους 
εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων στην παρούσα έρευνα. Ειδικότερα, παρατη-
ρείται ότι κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν εργασίες και αρμοδιότητες που δεν 
εντάσσονται στα καθήκοντα και στον ρόλο τους: «Μερικές φορές υπάρχουν πιέσεις από 
την διεύθυνση να καλύψουμε τα ωράρια άλλων συναδέλφων, όταν απουσιάζουν ή να 
αναλάβουμε εργασίες, οι οποίες δεν υφίστανται στην ειδικότητά μας ή να αναλάβουμε 
κάποιες σχολικές εορτές, ενώ και άλλες ειδικότητες μπορούν να τις αναλάβουν, χρεώνο-
νται ουσιαστικά στους φιλολόγους. Ε, ναι, εκείνη τη στιγμή έχω αρνητικά συναισθήματα 
και πολύ άγχος, αλλά και αδικία και πικρία (…) (Σ1)». 

Αξιολόγηση 

Σε έναν ιδιωτικό φορέα το ζήτημα της συνεχούς αξιολόγησης από τους προϊσταμένους 
τους μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ακόμη παράγοντας που αυξάνει τα επίπεδα άγχους 
και στρες των σύγχρονων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι όλη αυτή η 
κατάσταση της αξιολόγησης προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας: «Στρεσάρομαι ιδιαίτερα 
κατά την αξιολόγησή μας, κυρίως, με ποια κριτήρια γίνεται, ναι τότε υπάρχει κάποια 
ανασφάλεια (Σ4)», «Αυτό ήταν το πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια ότι κάθε φορά θα έπρεπε 
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να αξιολογηθούμε για τη δουλειά μας και αυτή η κατάσταση με έκανε και με κάνει ακόμη 
και τώρα να νιώθω ανασφάλεια και είμαι στην εκπαίδευση τουλάχιστον 15 χρόνια (Σ6)». 

Διαπροσωπικές σχέσεις 

Στους παράγοντες που επιτείνουν το άγχος προστίθεται και το ζήτημα της αλληλεπί-
δρασης και των σχέσεων που δημιουργούνται και διαμορφώνονται σε ένα σχολικό πε-
ριβάλλον ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, στους/στις συναδέλφους και στον/στην 
διευθυντή/τρια: «Το άγχος και η ανασφάλεια μεγαλώνουν καθώς έχεις να κάνεις με νε-
αρούς ανθρώπους, αλλά και παράλληλα δημιουργούνται σχέσεις με συναδέλφους και με 
τον διευθυντή, οι οποίες καμιά φορά δημιουργούν εντάσεις και είναι δύσκολο να λυθούν 
(Σ3)». 

Θέμα 2ο: Εξάντληση 

Αϋπνίες, πονοκέφαλοι, ψυχοσωματικά προβλήματα 

Ζητήματα σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης, όπως αναφέρεται και στο θε-
ωρητικό πλαίσιο της εργασίας, σημειώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς και φαίνεται 
να συμβάλουν στην επαγγελματική τους εξουθένωση. Στην παρούσα έρευνα υπάρχουν 
ορισμένες αναφορές εκπαιδευτικών, που επικεντρώνονται στην αϋπνία, στους πονοκε-
φάλους και σε ψυχοσωματικά προβλήματα, λόγω των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο 
του διδασκαλικού τους επαγγέλματος: «Νιώθω εντάσεις, κυρίως αϋπνίες, λόγω του άγ-
χους, γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνω να φτάσω στον επιδιωκόμενο στόχο, ας το 
πούμε έτσι, να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, να διορθώσω τα γραπτά εγκαίρως ή 
να προετοιμάσω την εργασία μου, όπως εγώ θα ήθελα (…) Υπάρχει πολλή ένταση συχνά 
στο σχολείο, τα παιδιά φωνάζουν, εκνευριζόμαστε, δεν πειθαρχούν. Όλο αυτό, δηλαδή, 
μπορεί να δράσει και ψυχοσωματικά αργότερα. Κάποιες φορές νιώθω και πόνο στο στο-
μάχι (Σ1)», «Κυρίως μπορεί να αφορά την αϋπνία πράγματι. Πιθανότατα επειδή σκεφτό-
μαστε την αυριανή ημέρα και το πώς θα διεκπεραιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν 
θα έλεγα τόσο μυϊκές αδυναμίες, ούτε πονοκεφάλους. Κυρίως αϋπνίες και αυτό που λέμε 
κόμπος στο στομάχι (…) (Σ3)», «Εγώ έχω τα πάντα. Δεν ξέρω νομίζω ότι τα άγχη μου 
σωματοποιούνται όλα, έχω πονοκεφάλους και μικρά προβληματάκια υγείας. Δεν ξέρω, 
το αποδίδω εκεί, γιατί η ένταση η επαγγελματική και το άγχος νομίζω ότι πραγματικά 
εκδηλώνονται σωματικά (…) Σίγουρα όλα αυτά προκαλούνται από την αυξημένη πίεση 
στη δουλειά μας. Η δουλειά μας ξέρετε δεν είναι εύκολη υπόθεση (Σ7)», «Κόπωση και 
εξάντληση, οπωσδήποτε. Όλοι άλλωστε οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν τέτοιες περιό-
δους. Όταν είναι πολλή η εργασία, όταν υπάρχουν θέματα, τα οποία πρέπει να διεκπε-
ραιωθούν και υπάρχουν σημεία που πρέπει να τα δεις πολύ καλά και αγχώνεσαι, αν το 
κάνεις με τον σωστό τρόπο, όταν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν, 
όπως εξετάσεις (…) (Σ8)». 
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Θέμα 3ο: Αποπροσωποποίηση 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό πλαίσιο 
εργασίας και στα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να απομονώνονται, να αρνούνται να 
εργασθούν ή να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον ρόλο τους. Αυτή η λεγόμενη 
“αποπροσωποποίηση” μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από διάφορες μορφές. 

Άρνηση για εργασία 

Η άρνηση για εργασία είναι μία συνήθης μορφή αποπροσωποποίησης. Δύο εκπαιδευ-
τικοί αναφέρουν ότι συνέβη και σ’ αυτούς να αισθάνονται υπερβολικό άγχος, λόγω είτε 
της εργοδοσίας είτε άλλων συνθηκών, και να αρνούνται να εργασθούν: «Μου έχει τύχει 
να ξυπνήσω ένα πρωί και να μην θέλω να πάω στο σχολείο (…) Το αποδίδω στη διοί-
κηση, που λειτουργεί είτε μεροληπτικά σε βάρος κάποιων συναδέλφων είτε πολύ απαιτη-
τικά προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις δικές μας, τη δική μας προσφορά για να αναρ-
ριχηθεί περισσότερο ή να υιοθετήσει τη δική μας προσπάθεια ως δική της, και αυτή η 
απογοήτευση ας πούμε και καμιά φορά και αυτός ο υπερβολικός αυταρχισμός μας κάνει 
να μην θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας (Σ1)», «Είναι πολλές αυτές οι ημέρες που αρ-
νούμαι να δουλέψω (…) Φυσικά είναι η κούραση πάνω απ’ όλα, ωστόσο βέβαια μέσα 
από κάποιες εντάσεις που δημιουργούνται στη δουλειά καμιά φορά αυτό φέρνει αποτέλε-
σμα, το οποίο δεν είναι επιθυμητό (…) (Σ3)».  

Ως αντιστάθμισα σε τέτοιες καταστάσεις, όπως αναφέρει ένας εκπαιδευτικός, θεωρεί-
ται η αγάπη και ο ζήλος για τη διδασκαλία. Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι η αντίληψη 
του ρόλου του/της σύγχρονου/ης εκπαιδευτικού και η δημιουργία εσωτερικών κινή-
τρων, μπορεί να αποτελέσει έναν ενθαρρυντικό παράγοντα για τη συνέχιση του έργου 
του/της εκπαιδευτικού: «Μόνο εάν προκύψει αρρώστια δεν θέλω να πάω στη δουλειά, 
γιατί δεν μπορώ. Το μεράκι μου είναι μεγάλο και θέλω να βλέπω τα παιδιά μου, τους 
μαθητές μου και να κάνουμε μάθημα και να συζητάμε (Σ5)». 

Θέμα 4ο: Εργασιακή ικανοποίηση 

Πόσο, όμως, ικανοποιημένοι/ες είναι οι εκπαιδευτικοί από το επάγγελμά τους; Είναι 
ένα ερώτημα το οποίο συνδέεται, πολλές φορές, με το ζήτημα της επαγγελματικής ε-
ξουθένωσης και της εκδήλωσης συμπτωμάτων άγχους και στρες. Οι εκπαιδευτικοί της 
παρούσας έρευνας, στο σύνολό τους, παρά τις δυσκολίες που συναντούν στον ιδιωτικό 
τομέα απασχόλησής τους και παρά τις αντιξοότητες και το αίσθημα άγχους και ανα-
σφάλειας, δηλώνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι/ες από την εργασία τους.  

Εσωτερικά κίνητρα 

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι τα εσωτερικά τους κίνητρα συμβάλλουν στην ικανο-
ποίηση που νιώθουν από τη διδασκαλία. Προσθέτουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές 
τους είναι η κινητήρια δύναμη για να αντεπεξέλθουν στο απαιτητικό αυτό επάγγελμα: 
«Βασικό στοιχείο είναι ότι μου αρέσει η ενασχόληση με τους μικρούς μαθητές μου, θα 

132/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



μπορούσα να πω η αλληλεπίδρασή μου με τα παιδιά με γεμίζει χαρά. Άλλωστε εάν δεν 
μου προσέφερε ικανοποίηση, δεν νομίζω ότι θα ακολουθούσα το επάγγελμα αυτό (Σ2)», 
«Σε γενικά πλαίσια είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την εργασία μου. Δεν ξέρω τώρα, 
οι οικονομικές απολαβές δεν είναι αυτές που νόμιζα, αλλά αυτό ισορροπεί με τις προ-
κλήσεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, μέσα και έξω από την τάξη και είναι μία πολύ 
δημιουργική εργασία (Σ7)», «Πάρα πολύ (ικανοποιημένη), γιατί είναι μια εργασία την 
οποία την κάνουμε από μεράκι. Υπερβολικό μεράκι, άρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη 
(Σ5)». 

Ευνοϊκό κλίμα 

Στα παραπάνω συνυπολογίζεται και το θετικό-ευνοϊκό κλίμα που μπορεί να δημιουρ-
γηθεί σε ένα σχολικό περιβάλλον, μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα: «Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος από την εργασία μου και σ’ αυτό βοηθάει πολύ και το πιστεύω αυτό οι 
πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου, διότι υπάρχει κλίμα συνεργασίας, σύ-
μπνοιας και γενικά ένα ευχάριστο περιβάλλον για εργασία (Σ6)». 

Συμπεράσματα 

Έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το επάγγελμά τους είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο, απαιτητικό και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα άγχους και στην εμφά-
νιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης (Geving, 2007; Antoniou, 
Polychroni & Vlachakis, 2006). Παρόμοια είναι και τα πορίσματα αυτής της μικρής 
κλίμακας έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες συμμετείχαν στην έρευνα αυτή βιώ-
νουν το αίσθημα του άγχους και της ανασφάλειας, λόγω κυρίως της οικονομικής κρί-
σης, των μειωμένων μισθών τους, της συνεχούς αξιολόγησής τους, του επιπρόσθετου 
φόρτου εργασίας και των σχέσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο του «κοινωνικού 
συμβολαίου» με τους εργοδότες τους (Oshagbemi, 2000; Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). 
Σε όλα αυτά προστίθενται προβλήματα που αφορούν στην επαγγελματική εξουθένωση, 
όπως είναι η εξάντληση που νιώθουν σε ορισμένες επαγγελματικές περιόδους. Οι αϋ-
πνίες, η κόπωση, οι πονοκέφαλοι και οι πόνοι στο στομάχι αναφέρονται πολύ συχνά 
από τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων που συμμετείχαν στην παρούσα έ-
ρευνα. Αυτά τα συμπτώματα πολλές φορές, όπως αναφέρουν οι ίδιοι/ες, μπορεί να προ-
κληθούν λόγω στρεσογόνων καταστάσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον, που όπως 
αναφέρουν, το μεταφέρουν και στην προσωπική τους ζωή. Με αποτέλεσμα ορισμένες 
φορές να αρνούνται να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να απομονώνονται 
και να εκδηλώνουν συμπτώματα αποπροσωποποίησης.  

Σημαντικό, ωστόσο, εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό 
τους, νιώθουν ικανοποιημένοι/ες στον χώρο εργασίας τους, καθώς διατείνονται ότι η 
εργασιακή ικανοποίηση προέρχεται από τις καλές σχέσεις και το ευνοϊκό κλίμα με 
τους/τις μαθητές/τριές τους και τους/τις συναδέλφους τους, όπως και από την αντίληψη 
του επαγγελματικού τους ρόλου (Flook, et al., 2013). Τα εσωτερικά, συνεπώς, κίνητρα 
αποτελούν σημαντικό αντιστάθμισμα στην απόφαση των εκπαιδευτικών να 
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αντεπεξέλθουν «αποτελεσματικά» στο επάγγελμά τους και να συνεχίσουν με μεράκι, 
όπως αναφέρουν, το έργο τους.  
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Η Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου: Τάξη μετάβασης για τους μαθητές; 

Μπαγιαρτάκη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 , M.Ed. 
Μαυρέα Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση, βασισμένη σε έρευνα διπλωματικής εργασίας, εξετάζει την πι-
θανότητα να αποτελεί τάξη μετάβασης η Ε΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 322 μαθητές της Ε΄ τάξης, συμπληρώνοντας ερωτηματολό-
για για τη σύγκριση Δ΄ – Ε΄ τάξης και τη σχολική προσαρμογή, καθώς και την προτί-
μηση ή αποφυγή του σχολείου. Επίσης, 16 εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε μια ημι-δο-
μημένη συνέντευξη. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεικτή μέθοδο προσέγγισης. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις αλλαγές από την Δ΄ στην 
Ε΄ τάξη σχετικά θετικές και βρέθηκε θετική συσχέτιση αυτών με τη σχολική προσαρ-
μογή. Επίσης, θετική σχέση διαπιστώθηκε ανάμεσα στη σχολική προσαρμογή και την 
αρέσκεια προς το σχολείο, αλλά αρνητική με τη δυσαρέσκεια. Οι εκπαιδευτικοί ανα-
φέρθηκαν στις αλλαγές της Ε΄ τάξης σε σχέση με τις προηγούμενες τάξεις, στη δυσκο-
λία προσαρμογής των μαθητών κατά το Α΄ τρίμηνο και την ανάγκη ύπαρξης επικοινω-
νίας με τους γονείς.  

Λέξεις-Κλειδιά: προσαρμογή, μετάβαση, μαθησιακές αλλαγές, στάσεις  

Εισαγωγή 

Τα παιδιά που φοιτούν στην Ε΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου, ηλικίας 10-
11 ετών, βρίσκονται στο μεταίχμιο της μέσης παιδικής με την εφηβική ηλικία. Πρόκει-
ται για ένα διάστημα με πολλές ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές (Feldman, 2011). 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization [WHO], 
2010) η εφηβεία πλέον εκτείνεται από την ηλικία των 10 έως των 19 ετών, κάτι που 
συνδυάζεται με την πρωιμότερη ανάπτυξη και έναρξη της ήβης κυρίως λόγω περιβαλ-
λοντικών συνθηκών (Coleman, 2013. Feldman, 2011. Shaffer, 2004). Η παρούσα ερ-
γασία εστιάζει περισσότερο στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή, η οποία αναφέρεται 
στην ικανότητα του ατόμου να επιτύχει αναπτυξιακούς στόχους σε σωματικό, γνω-
στικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα (Χατζηχρήστου, Πολυχρόνη, Μπεζεβέ-
γκης & Μυλωνάς, 2011).  

Γνωστικές θεωρίες, όπως η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και η θεωρία του 
Vygotsky, υποστηρίζουν πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας κατακτούν σταδιακά γνω-
στικές ικανότητες (Feldman, 2011). Σύμφωνα με τον Piaget τα παιδιά ηλικίας 10-11 
ετών βρίσκονται ανάμεσα στη συγκεκριμένη και τυπική λογική σκέψη με τα περισσό-
τερα, όμως, να διανύουν το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης (7-11 ετών) (Feldman, 
2011. Τάνταρος, 2014). Υπάρχουν βέβαια και οι μαθητές που μπορεί να έχουν μεταβεί 
στο στάδιο της τυπικής σκέψης (από το 11ο έτος και πάνω), στο οποίο μπορούν να 
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κάνουν αφηρημένους συλλογισμούς, να επιχειρηματολογούν και να σκέφτονται υπο-
θετικά (Coleman, 2013. Eggen, & Kauchak, 2017).  

Συνεχίζοντας με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, αξίζει να αναφερθεί η ανά-
πτυξη της κοινωνικότητας του ατόμου και ότι η κοινωνική του προσαρμογή μέσα από 
τις φιλίες, τα ομαδικά παιχνίδια και τη συνύπαρξη στην ομάδα των συνομηλίκων κα-
θώς και η αποδοχή και η αναγνώριση από αυτούς έχει μεγάλη σημασία (Δανασσής-
Αφεντάκης, 2000. Χάρης, 2011. Χατζηχρήστου, 2011α). Επομένως, η προσωπικότητα 
βρίσκεται σε μία εξελικτική διαδικασία και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ε-
νήλικες, καθώς υπάρχουν αλληλεπιδραστικοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν 
την ανάπτυξη και κατά συνέπεια την ικανότητα για προσαρμογή (Newman & Newman, 
2018).  

Σχολική προσαρμογή 

Η ομαλή σχολική προσαρμογή είναι μια εξελικτική διαδικασία κατά την οποία το παιδί 
καλείται να εναρμονίσει την συμπεριφορά του με τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές α-
παιτήσεις του σχολείου (Κανδαράκης, 2007). Επομένως, γίνεται κατανοητό πως η σχο-
λική προσαρμογή επηρεάζεται άμεσα από ατομικούς, κοινωνικούς, αλλά και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες, όπως πρόσωπα, διαπροσωπικές σχέσεις, μαθησιακές και σχολι-
κές δραστηριότητες (Κακαβούλης, 1984. Κρεμπς, 2011). Μέρος της σχολικής προσαρ-
μογής είναι και η σχολική επίδοση, η οποία προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους μαθητές. 
Το σχολικό άγχος αποτελεί μια φυσιολογική ψυχοσυναισθηματική «αντίδραση των μα-
θητών στις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις» (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2011:581.). 

Στάσεις μαθητών απέναντι στο σχολείο 

Ως στάση ορίζεται ως «μια σχετικά μόνιμη οργάνωση πεποιθήσεων, συναισθημάτων 
και τάσεων συμπεριφοράς απέναντι σε κοινωνικά σημαντικά αντικείμενα, ομάδες, γε-
γονότα και σύμβολα» και ως «μια γενική αίσθηση ή αξιολόγηση-θετική ή αρνητική- 
για κάποιο άτομο, αντικείμενο ή ζήτημα» (Hogg & Vaughan, 2010: 200.). 

Έρευνες, όπως της Libbey (2004) υποστηρίζουν πως υπάρχουν μαθητές θετικά προσα-
νατολισμένοι προς το σχολείο, ενώ παράλληλα έχει βρεθεί πως τα κορίτσια έχουν πε-
ρισσότερο θετική στάση και είναι περισσότερο ικανοποιημένα συγκριτικά με τα αγόρια 
(Verkuyten & Thijs, 2002). Η στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο έχει καθορι-
στικό ρόλο για τη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών συνιστωσών, την επίδοση, την ανά-
πτυξη μαθησιακού ενδιαφέροντος, αλλά και τη δημιουργία σχέσεων (Κακαβούλης, 
1984. Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003). 

Μετάβαση 

«Αυτό που ονομάζουμε μετάβαση μπορεί να οριστεί ως κάθε αλλαγή που λαμβάνει 
χώρα στη ζωή του ανθρώπου κι επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς δια-
φορετικούς τρόπους, όπως για να περιγράψει την αλλαγή του αναπτυξιακού σταδίου» 
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(Kienig, 2014:83.). Οι μεταβάσεις δεν αφορούν μόνο την αναπτυξιακή πορεία του α-
τόμου, αλλά και την εκπαιδευτική με μεταβάσεις π.χ. από την πρωτοβάθμια στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, την κοινωνική, από την εργένικη ζωή στον έγγαμο βίο, από 
το σχολείο στον επαγγελματικό χώρο (Βαμβούρη, 2014). 

Σε όλη αυτή την διαδικασία υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί και το «σοκ μετάβασης» 
(Ματσαγγούρας, 2014), το οποίο συμβαίνει όταν το άτομο δεν είναι κατάλληλα προε-
τοιμασμένο. Σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί το άγχος και ο φόβος (Χατζηχρήστου, 
2011β). Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του ζητήματος διαδραματί-
ζουν οι ενήλικοι και χρειάζεται να παρέχουν στήριξη (Χατζηχρήστου, 2011β). 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη μετάβαση από την προσχολική στη σχολική ηλικία 
και από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τις οποίες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί αξιοσημείωτες έρευνες. Από αυτές προκύπτει ότι τα παιδιά στην Α΄ δη-
μοτικού και στην Α΄ γυμνασίου βιώνουν δυσκολίες προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις 
(Κακαβούλης, 1984 .Πανταζής, Σακελλαρίου & Μπάκας, 2014). Έως τώρα η ανάδειξη 
του ζητήματος της μετάβασης και της ομαλής επίτευξής της εστιάζεται μόνο στην αλ-
λαγή σχολικής βαθμίδας. Ωστόσο, τα παιδιά του εξαετούς ελληνικού δημοτικού σχο-
λείου καλούνται κάθε χρόνο να φοιτήσουν σε μία καινούρια, ανώτερη τάξη και να δια-
χειριστούν κάποιες αλλαγές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές, όπως αλλαγή εκπαιδευ-
τικού, αναλυτικού-ωρολόγιου προγράμματος, που μελετώντας λίγο προσεκτικότερα, 
γίνονται εντονότερες στην Ε΄ τάξη. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, μέσα από μια μακρά πορεία εξέλιξης και ανα-
διοργάνωσής του, στις μέρες μας διαμορφώνεται από τρία επίπεδα εκπαίδευσης: την 
πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Ανεξαρτήτως όμως, της βαθμί-
δας εκπαίδευσης, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), που έχει δημιουργηθεί 
για την κάθε μία, έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, δηλαδή την 
πνευματική, συναισθηματική, σωματική καθώς και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
και κοινωνικής συνείδησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [Π.Ι.], 2009). 

Όσον αφορά την Ε΄ τάξη το Αναλυτικό της Πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία 13 
μαθημάτων (εικόνα 1). Μια πιο προσεκτική παρατήρησή του, αναδεικνύει αρκετές αλ-
λαγές σε σχέση με την προηγούμενη τάξη την Δ΄, αλλά καμία απολύτως με την επό-
μενη, τη ΣΤ΄. 
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Εικόνα 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω δη-
μοτικά σχολεία (ΦΕΚ 1324/Β/11-5-2016) 

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Χαραλάμπους (2008: 276.) «τα σχολικά εγχειρίδια α-
ποτελούν τα κυριότερα μέσα με τα οποία τα αναλυτικά προγράμματα μεταφράζονται 
σε εκπαιδευτική πράξη». Επομένως, τα βιβλία χρειάζεται να δίνουν ερεθίσματα, ανα-
παραστάσεις, εναλλακτικές δράσεις, επηρεάζοντας έτσι τη μέθοδο διδασκαλίας με δια-
φορετικές εργασίες, να ιεραρχούν και να καθοδηγούν τους σκοπούς της διδασκαλίας 
και φυσικά να δείχνουν τρόπους επιβεβαίωσης της γνώσης δίνοντας ανατροφοδότηση 
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008. Σαλβαράς, 1999). Στο σημείο αυτό είναι απαραί-
τητο να ειπωθεί ότι σύμφωνα με τους Βρυώνη και Γούπο (2009:14.), αναφερόμενοι σε 
όλες τις τάξεις για τα νέα βιβλία των Μαθηματικών, είναι απαραίτητη «η μείωση της 
ύλης και η εστίαση σε κεντρικές μαθηματικές έννοιες, ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος 
διδακτικός χρόνος». 

Η παρούσα έρευνα 

Η συγκεκριμένη συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης διπλω-
ματικής εργασίας. Ερευνητικός στόχος της υπήρξε η διερεύνηση της φοίτησης στην Ε΄ 
τάξη του δημοτικού ως ένα μεταβατικό στάδιο εντός του πλαισίου του δημοτικού σχο-
λείου. Λόγω της ελλιπούς μελέτης του συγκεκριμένου ζητήματος, εξετάστηκαν τέσ-
σερα γενικά ερωτήματα, χωρίς αντίστοιχες υποθέσεις. Αυτά αφορούν α) το πώς αντι-
λαμβάνονται οι μαθητές της Ε΄ τάξης τις αλλαγές που έχουν συμβεί σε σχέση με την 
Δ΄ τάξη, δηλαδή, αν τις θεωρούν θετικές ή αρνητικές, β) τις σχέσεις μεταξύ των 
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αλλαγών και της σχολικής προσαρμογής, γ) τις συσχετίσεις με τη στάση των μαθητών 
απέναντι στο σχολείο και δ) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (Μπαγιαρτάκη, 2018). 

Οι αντιλήψεις των παιδιών 

Οι μαθητές που συμμετείχαν ανέρχονται στους 322. Τα ερωτηματολόγια που τους χο-
ρηγήθηκαν ήταν για τη σύγκριση Δ΄ – Ε΄ τάξης και τη σχολική προσαρμογή (Κακα-
βούλης, 1984), καθώς και την προτίμηση ή αποφυγή του σχολείου (Σωτηρίου & Ζα-
φειροπούλου, 2003).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές της Ε΄ τάξης κρίνουν θετικά όσες αλλαγές 
συμβαίνουν στο πέρασμα τους από την Δ΄ στην Ε΄ δημοτικού. Τα αποτελέσματα αυτά 
δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τείνουν 
να προτιμούν τις μη ακαδημαϊκές αλλαγές από τις ακαδημαϊκές. Επίσης, βρέθηκε και 
θετική συσχέτιση ανάμεσα στις αλλαγές και την σχολική προσαρμογή και των αντί-
στοιχων συνιστωσών, δηλαδή, της γενικής ικανοποίησης, της αυτοπεποίθησης και της 
κοινωνικής ικανοποίησης. Σε αυτό το σημείο υπήρχαν διαφυλικές διαφορές καθώς τα 
αγόρια έχουν χαμηλότερα ποσοστά γενικής ικανοποίησης, σε αντίθεση με τα κορίτσια. 
Στατιστικώς σημαντική σχέση βρέθηκε και όσον αφορά την σχολική προσαρμογή με 
τον βαθμό του Α΄ τριμήνου κατά την Ε΄ τάξη. Ακόμη, συνεχίζοντας την σχολική προ-
σαρμογή με τις στάσεις, βρέθηκε πως η αρέσκεια και η σχολική προσαρμογή σχετίζο-
νται θετικά. Αντίθετα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην προσαρμογή και την 
αποφυγή. Τέλος, δεν βρέθηκε καμία σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των γο-
νέων και των στάσεων που σχηματίζουν οι μαθητές.  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν και 16 εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στην Ε΄ δημοτικού. 
Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις μιας ημι-δομημένης συνέντευξης. Από την 
συνέντευξη αυτή προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν και οι ίδιοι αλλαγές στην 
Ε΄ τάξη σχετικά με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς αυξάνεται η ύλη και 
τα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν πως αυξάνονται οι απαιτήσεις των γνωστι-
κών αντικειμένων και αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας. Αναφορά έγινε και στην αλλαγή 
λόγω του αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές. Παράλληλα ανα-
γνωρίζουν την δυσκολία προσαρμογής. η οποία εστιάζεται στο Α΄ τρίμηνο και κυρίως 
στο γνωστικό τομέα. Οι μαθητές, σύμφωνα πάντα με τους εκπαιδευτικούς, αλλάζουν 
γνώμη καθώς περνούν από το πρώτο τρίμηνο στα επόμενα, δηλώνοντας πως τα αρχικά 
συναισθήματα και στάσεις των μαθητών είναι άγχος, δυσκολία και δυσαρέσκεια.  

Ακόμη, οι ίδιοι θεωρούν πως τα παιδιά υιοθετούν μια θετική άποψη στο σχολείο. Όσον 
αφορά την επικοινωνία με τους γονείς, από τα αποτελέσματα βρέθηκε πως υπάρχει μια 
καλή επικοινωνία ανάμεσα τους, με ιδιαίτερης σημασίας την πρώτη συνάντηση εκπαι-
δευτικών-γονέων. Σημειώνουν, βέβαια, πως οι γονείς εμφανίζονται αγχωμένοι στο Α΄ 
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τρίμηνο, γεγονός το οποίο μειώνεται καθώς προχωρά η σχολική χρονιά και οι μαθητές 
προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.  

Περιορισμοί και Προτάσεις 

Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια δε χορηγήθηκαν 
κατά τη διάρκεια ή το τέλος του πρώτου τριμήνου (τέλη Νοέμβρη – Δεκέμβρη), αλλά 
στο τέλος του δεύτερου τριμήνου με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι περισσότερο ε-
ξοικειωμένοι με τα δεδομένα της Ε΄ τάξης. Το ερωτηματολόγιο ήταν σε κάποια σημεία 
δυσνόητο για τους μαθητές, λόγω του ότι απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομά-
δες. Τέλος, αναφορικά με τη συνέντευξη, χρειάζεται να ειπωθεί ότι ορισμένες ερωτή-
σεις θα μπορούσαν να έχουν διατυπωθεί διαφορετικά από την πλευρά του ερευνητή 
ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμητής απάντησης. 

Όσον αφορά τις προτάσεις, η παρούσα εισήγηση μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για 
υλοποίηση περαιτέρω διαχρονικής έρευνας στην Δ΄ και Ε΄ τάξη του δημοτικού με τη 
δημιουργία ενός ερωτηματολογίου σχολικής προσαρμογής διαμορφωμένου για τη συ-
γκεκριμένη ηλικία μαθητών. Επίσης, θα ήταν καλό να συμμετέχουν κι όλοι οι εκπαι-
δευτικοί των μαθητών, αλλά και οι γονείς τους. Παράλληλα, η εστίαση στην Ε΄ τάξη 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί, γονείς, κοι-
νότητα, προκειμένου να κινητοποιηθούν προς μια κατεύθυνση συνεργασίας και δρά-
σεων για την προαγωγή και την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά.  
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Η ποικιλία των αλγόριθμων πρόσθεσης και αφαίρεσης στον χρόνο και ανά τον 
κόσμο  

Μπαραλής Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, gmparalis@primedu.uoa.gr 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι αλγόριθμοι των πράξεων της Αριθμητικής αποτελούν κομμάτι της εξελισσόμενης 
κοινωνικο-εθιμικής γνώσης και όχι ένα σώμα αγνής γνώσης που πρέπει να μεταβιβα-
στεί, μέσω της εκπαίδευσης, από γενιά σε γενιά. Πράγματι, ανά τον κόσμο και ανά τους 
αιώνες, έχουν παρουσιαστεί πολλοί και διαφορετικοί υπολογιστικοί αλγόριθμοι, στα-
διακά βελτιούμενοι, για κάθε στοιχειώδη πράξη της Αριθμητικής. Στο πλαίσιο αυτής 
της ποικιλίας, η μελέτη της ανάπτυξης και της εξέλιξης των αλγόριθμων, στον χρόνο, 
αλλά και της διαφοροποίησής τους, ανά τον κόσμο, μπορεί να αποφέρει πλούσια μα-
θησιακά ανταλλάγματα. Η παρούσα εργασία αναφέρει αρκετούς αλγόριθμους, πρόσθε-
σης και αφαίρεσης, και επιχειρηματολογεί υπέρ της παιδαγωγικής αξιοποίησης μιας 
τέτοιας σχετικής καταγραφής της ποικιλίας των αλγόριθμων, που έχουν επινοηθεί στο 
πέρασμα των αιώνων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αλγόριθμοι από την αρχαία Ιν-
δία, από τη μεταμεσαιωνική εποχή αλλά και σχετικά πρόσφατοι, όπως οι αλγόριθμοι 
των κουκκίδων, για την πρόσθεση, και του συμπληρώματος, για την αφαίρεση. Επίσης, 
παρουσιάζονται και οι τρεις συνηθισμένοι σημερινοί τρόποι εκτέλεσης της αφαίρεσης, 
ανά τα σχολεία του κόσμου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αριθμητική, αλγόριθμοι, ποικιλία, κοινωνικο-εθιμική γνώση  

Εισαγωγή- Οι αλγόριθμοι ως κοινωνικο-εθιμική γνώση 

Ίσως, να μη χωράει αμφισβήτηση ότι οι αλγόριθμοι είναι, απλώς, κάποιες κοινωνικές 
συμβάσεις (Kamii & Dominick, 1997), κάποια αριθμητικά στιγμιότυπα στον χρόνο 
αλλά και οχήματα για την ανθρώπινη επικοινωνία (Ross, 1998). Για αυτό, ως επακό-
λουθο, οι αλγόριθμοι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μέρος της κοινωνικο-εθιμικής 
γνώσης. Διαχρονικά, και μέχρι σήμερα, έχουν παρουσιαστεί και χρησιμοποιηθεί ποι-
κίλοι αλγόριθμοι, με σκοπό τους αποτελεσματικούς υπολογισμούς και την επίλυση 
προβλημάτων. Οι αλγόριθμοι είναι πηγή μαθηματικής δύναμης, επειδή ενσωματώνουν 
σημαντικές μαθηματικές ιδέες, και η έννοιά τους, ως μια μέθοδος επίλυσης προβλημά-
των, περιλαμβάνει πέντε βασικά χαρακτηριστικά (Orey & Rosa, 2008):  
1. Παρουσίαση της ιδέας ενός αλγόριθμου, ως μιας εγγυημένης διαδικασίας, για την ε-

πίλυση ενός είδους προβλήματος, ανάλογα με την πολιτισμική της προέλευση. 
2. Γνωριμία με ποικίλους, πολιτισμικά, αλγόριθμους. 
3. Οι αλγόριθμοι δεν είναι μόνο κανόνες για την Αριθμητική. 
4. Πολιτισμικές πρακτικές και διαδικασίες των Μαθηματικών μπορούν να «αλ-γοριθμο-

ποιηθούν». 
5. Υπάρχουν διαφορετικοί αλγόριθμοι, που μπορούν να επιτελέσουν το ίδιο έργο. 

Ωστόσο, υπάρχουν δάσκαλοι που πιστεύουν ότι οι αλγόριθμοι ενσωματώνονται 
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αποκλειστικά στα Μαθηματικά, ως ένα σώμα αγνής γνώσης (Orey & Rosa, 2008). Ε-
πίσης, ακόμη και μαθηματικοί αγνοούν (Rani, 2013) ότι μπορεί να υπάρχει μια ποικιλία 
αλγόριθμων, κατά την επίλυση ενός (του ίδιου) προβλήματος. Οι εκπαιδευτικοί, βέ-
βαια, πρέπει να γνωρίζουν ότι ένας πλούτος από έγκυρους αλγόριθμους χρησιμοποιού-
νται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, εντός και εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων αλλά και σε χώρους εργασίας (FitzSimons, 2002). Σε κάθε περίπτωση, 
πάνω από ένας αποτελεσματικός και ακριβής υπολογιστικός αλγόριθμος υπάρχει για 
κάθε πράξη της Αριθμητικής και οι μαθητές αυτήν την πολλαπλότητα πρέπει να την 
αντιλαμβάνονται, όπως, επίσης, και να ενθαρρύνονται να δημιουργούν, αλλά και να 
εξηγούν, τυχόν δικές τους, υπολογιστικές επινοήσεις (NCTM, 2000).  

Τα Μαθηματικά (Treffers, 1987) είναι η επιστήμη της δυναμικότητας και της ανοικτό-
τητας, η οποία βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και ανάπτυξη. Μια δυναμική, εξελικτική 
παρουσίαση των αριθμητικών δεξιοτήτων και των διάφορων αλγόριθμων, που εξυπη-
ρετούν τις βασικές πράξεις, μπορεί να αποβεί μαθησιακά επωφελής. Η Kamii και οι 
συνεργάτες της (Kamii & Joseph, 2004; Kamii & Dominick, 1998; 1997) επισημαίνουν 
ότι οι σημερινοί τυπικοί-παραδοσιακοί αλγόριθμοι είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών 
αιώνων. Για αυτό προβάλλει, ως παιδαγωγικά πρέπον, να επωφεληθούν οι μαθητές, 
έστω αδρομερώς, από μια βηματική και σταδιακή βελτιούμενη ιστορικότητα, μέσω της 
παρουσίασης κάποιων αλγόριθμων για κάθε πράξη της Αριθμητικής. Για παράδειγμα, 
ο τρέχων αλγόριθμος της πρόσθεσης σχεδιάστηκε, πριν από εξακόσια χρόνια, για ε-
μπόρους, τραπεζίτες και άλλους επαγγελματίες (Baggett & Ehrenfeucht, 2008).  

Αλγόριθμοι πρόσθεσης 

Κατά τον Lagrange, δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για την πρόσθεση, αφού αυτή 
είναι μια πολύ απλή πράξη (Pearson, 1986), αν και είναι γεγονός ότι οι τέσσερις πράξεις 
της Αριθμητικής ανάγονται στη μία και κυρίαρχη, που δεν είναι άλλη από την πρό-
σθεση. Για την πρόσθεση, ένας πολύ παλιός αλγόριθμος έρχεται από την Ινδία (Kamii 
& Dominick, 1998; 1997; Groza, 1968) και ονομάζεται μέθοδος του σβησίματος 
(scratch method). Σύμφωνα με τον αλγόριθμο αυτό, ο οποίος υλοποιούνταν σε αμμο-
δόχους, η επιμέρους σταδιακή άθροιση, κατά τάξη μεγέθους, ξεκινά από αριστερά προς 
τα δεξιά και αξιοποιείται η ανταλλαγή 10 μονάδων της μιας τάξης με μια μονάδα της 
αμέσως μεγαλύτερης τάξης. Παρακάτω, απεικονίζεται, κατά στάδια (στιγμιότυπα), η 
πρόσθεση 4.769+3.658 = 8.454.  

 

Στην Αμερική του 19ου αιώνα (Kamii & Dominick, 1997), η πρόσθεση υλοποιούνταν 
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από αριστερά προς τα δεξιά και αξιοποιούσε τα μερικά αθροίσματα, κατά στήλη. Για 
παράδειγμα, η πρόσθεση 4568+3745 εκτελούνταν όπως παρακάτω: 

 

Επίσης, και η μέθοδος του δικτυωτού μπορεί να εφαρμοστεί στην πρόσθεση. Η μέθο-
δος αυτή ήταν δημοφιλής, κατά τη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα, ειδικά για 
την εκτέλεση πολλαπλασιασμών με πολυψήφιους αριθμούς (Chabert, 1999; Eves, 
1990α;b). Αναπτύχθηκε, αρχικά, στην Ινδία (μέθοδος Gelosia), μετά η χρήση της επε-
κτάθηκε σε κινεζικές, περσικές και αραβικές εργασίες, μέχρι που έφτασε, τον 15ο 
αιώνα, στην Ευρώπη (Smith, 1924). Παρακάτω, μέσω της μεθόδου του δικτυωτού, α-
ποδίδεται η πρόσθεση 6.785+4.896+2.868 = 14.749. 

 

Άλλος τρόπος πρόσθεσης χρησιμοποιεί κουκκίδες δίπλα (δεξιά) σε κάθε αριθμό κάθε 
στήλης, όταν το σταδιακό άθροισμα (ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω) υπερβαίνει 
τη δεκάδα, εικοσάδα κ.ο.κ. Έτσι, η πρόσθεση 586+497+342+275 =1.700, μέσω του 
αλγόριθμου των κουκκίδων, υλοποιείται ως εξής:  
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Πριν από μια δεκαετία, περίπου, παρουσιάστηκε από τους Baggett & Ehrenfeucht 
(2008) και ένας άλλος προκλητικός και ενδιαφέρων (κατά τους συγγραφείς) αλγόριθ-
μος κουκκίδων, εξίσου αποδοτικός με τον τυπικό, κάθετο αλγόριθμο, που διδάσκεται 
στα σχολεία. Επιπροσθέτως, όμως, ο αλγόριθμος των Baggett και Ehrenfeucht έχει και 
δυο άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα, έναντι του παραδοσιακού: α) είναι πιο εύκολος, 
ειδικά όταν οι προσθετέοι είναι περισσότεροι από δύο και β) δεν είναι μηχανιστικός 
αλλά δυναμικός, καθώς οι μαθητές μπορούν να ενσωματώνουν τις δικές τους στρατη-
γικές, ώστε ο αλγόριθμος να γίνεται ταχύτερος και ευκολότερος. 

Στην πρόσθεση, κατά στήλη των αριθμών, η οποία ξεκινά από πάνω προς τα κάτω, 
βολεύει, κάποιες φορές (όταν δεν προκύπτει αρνητικός αριθμός), αντί να προστίθεται 
το επόμενο ψηφίο, να αφαιρείται το συμπλήρωμα του (ως προς 10) και να σημειώνεται 
δεξιά του ψηφίου αυτού μια κουκκίδα (εν είδει κρατούμενου), ώστε να αντισταθμίζεται 
αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή, έστω το άθροισμα α+β. Τότε, α-(10-β) = (α+β)-10. 
Οπότε, 10+(α+β)-10 = α+β = α-(10-β)+10, με α και β μονοψήφιους φυσικούς αριθμούς. 
Στο τέλος της άθροισης (που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αφαίρεση, όπως αναφέρ-
θηκε), μετρούνται οι κουκκίδες και γράφεται το πλήθος τους (ως τα κρατούμενα) στο 
πάνω μέρος της επόμενης στήλης προς τα αριστερά. Παρακάτω, αποδίδεται η πρό-
σθεση 15+37+49+52+76, σύμφωνα με τον αλγόριθμο των Baggett & Ehrenfeucht 
(2008), με αξιοποίηση της αφαίρεσης συμπληρωμάτων. 

 

Στη δεξιά στήλη, έγιναν οι πράξεις 5-3 = 2, 2-1=1, 1+2=3 και 3+6 = 9 (και κρατήθηκαν 
2 κρατούμενα-κουκκίδες). Οι πράξεις, στην αριστερή στήλη, ήταν οι: 2+1+3 = 6, 6-6 
= 0, 0+5 = 5 και 5-3 = 2 και μεταφέρθηκαν πάλι 2 κρατούμενα.  
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Οι μαθητές θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν και δικές τους στρατηγικές στην περί-
πτωση, για παράδειγμα, της ομαδοποίησης των προσθετέων, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
προκύπτουν σε μια στήλη ψηφία, που θα έχουν αποτέλεσμα μηδέν. Έτσι, για το άθροι-
σμα 15+21+26+32+35+59+74, το αποτέλεσμα εξάγεται γρηγορότερα, αν ομαδοποιη-
θούν τα ψηφία (εμφανίζονται ομόχρωμα), σε κάθε στήλη, ως εξής: 

 

Ακόμη, όταν τα ψηφία σε μια στήλη είναι «μεγάλα», τότε, ίσως, συμφέρει να προστί-
θενται τα συμπληρωματικά τους ως προς 10, και το άθροισμα αυτό να αφαιρείται από 
τον αριθμό, ο οποίος περιέχει τόσες δεκάδες όσες και το πλήθος των αριθμών που συμ-
μετέχουν στην πρόσθεση. Για παράδειγμα, 3+5+6+7+8+9 = 60-(7+5+4+3+2+1) = 60-
22 = 38. 

Αλγόριθμοι αφαίρεσης 

Στην κάθετη αφαίρεση, με τις στήλες να παραμένουν ανεξάρτητες μεταξύ τους, υπάρ-
χουν τρεις συνηθισμένοι τρόποι εκτέλεσής της:  
1. Ο δανεισμός από τον μειωτέο (αμερικανικός-αγγλοσαξωνικός τρόπος). Ας σημειωθεί 

ότι η χρήση του όρου «δανεισμός, προφανώς, δεν είναι δόκιμη, καθώς τίποτε δεν επι-
στρέφεται (Ross & Pratt-Cotter, 2000). Ο δανεισμός συνεπάγεται (προϋποθέτει σω-
στότερα) επιστροφή «προϊόντος».  

2. Η πρόσθεση κρατούμενου στον αφαιρετέο, δεδομένου ότι πριν προστέθηκαν 10 μονά-
δες προηγούμενης τάξης στον μειωτέο (ελληνικός ή ευρωπαϊκός-λατινικός τρόπος). 
Αυτός ο αλγόριθμος στηρίζεται στο γεγονός ότι η πρόσθεση του ίδιου αριθμού, στον 
μειωτέο και στον αφαιρετέο, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης.  

3. Ο τρόπος της πρόσθεσης, που θυμίζει τρόπο επαλήθευσης της αφαίρεσης, όπου η δια-
φορά (ή υπόλοιπο) της αφαίρεσης προστιθέμενη στον αφαιρετέο πρέπει να ισούται με 
τον μειωτέο (αυστριακός τρόπος). Με άλλα λόγια, σε κάθε στήλη, οι μαθητές διερω-
τώνται ποιος αριθμός πρέπει να προστεθεί στο εκάστοτε ψηφίο του αφαιρετέου, ώστε 
να δώσει το υπερκείμενο ψηφίο του μειωτέου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στις 
εμπορικές συναλλαγές (Pearson, 1986).  

Οι δυο πρώτοι τρόποι είναι πολύ γνωστοί στους Έλληνες μαθητές, λόγω της 
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διδασκαλίας στο σχολείο αλλά και στο σπίτι από τους γονείς. Κάποιες φορές, όμως, η 
μείξη αυτών των δυο τρόπων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση (Ron, 1998) και να οδη-
γήσει τους μαθητές σε λάθη (π.χ. 75-48 = 37, αφού, μέσω του δανεισμού, αφαιρείται 
μια δεκάδα από τον μειωτέο και ακολούθως προστίθεται, από λάθος, ακόμη μία, ως 
επίδραση του ευρωπαϊκού τρόπου εκτέλεσης της αφαίρεσης). Πάντως, μέχρι και τη 
δεκαετία του 1930 στην Αμερική, σοβούσε μια αντιπαράθεση μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών, όσον αφορά σε ποιον αλγόριθμο της αφαίρεσης θα έπρεπε να υιοθετήσουν τα 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ross & Pratt-Cotter, 2000). Μάλιστα, είχαν 
διεξαχθεί και πολλές σχετικές έρευνες και μελέτες. Γενικά, ο αμερικανικός αλγόριθμος, 
ενδεχομένως, να παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι του ευρωπαϊκού (Ron, 1998), ε-
πειδή μπορεί να εξηγηθεί και να δικαιολογηθεί καλύτερα, μέσω του σημασιολογικού 
κανόνα αναπαράστασης των αριθμών στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα. 

Στη συνέχεια, είναι γνωστός ο τρόπος αφαίρεσης, μέσω του συμπληρώματος του αφαι-
ρετέου ως προς το 10n (n το πλήθος των ψηφίων του αφαιρετέου), μια μέθοδος που 
είναι πολύ οικεία (και πολύ εύκολη) σε δυαδικά ψηφιακά περιβάλλοντα. Αν β είναι η 
βάση του αριθμητικού συστήματος, τότε το συμπλήρωμα ενός αριθμού α με n ψηφία 
ως προς το βn είναι ο αριθμός a = (βn-1-α)+1= βn-α. Δηλαδή το συμπλήρωμα του 72 
στο δεκαδικό σύστημα, ως προς το 102, είναι το (100-1-72)+1 = 28. Ο λόγος που γρά-
φεται 100-1 είναι ότι, έτσι, εκτελείται εύκολα η αφαίρεση κάθε ψηφίου του αριθμού 
από το 9 (το συμπλήρωμα κάθε ψηφίου ως προς το 9) και φυσικά μετά προστίθεται η 
μονάδα (99–72 = 27, 27 + 1 = 28). Για να βρεθεί, λοιπόν, το συμπληρωματικό οποιου-
δήποτε αριθμού-ψηφίου, το ίδιο ψηφίο αφαιρείται από το 9. Γενικά, μπορεί να εκτελε-
στεί η αφαίρεση σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, χρησιμοποιώντας πρόσθεση, αν 
είναι γνωστό μόνο το συμπληρωματικό κάθε ψηφίου, ως προς το μεγαλύτερο (σημα-
ντικότερο) ψηφίο του συστήματος. Βέβαια, στο δυαδικό σύστημα η ανεύρεση του συ-
μπληρωματικού είναι καταφανής, καθότι το συμπληρωματικό του 0 είναι το 1 και α-
ντιστρόφως (Βραχάτης & Παπαδάκης, 1995).  

Κατά τη μέθοδο - αλγόριθμο του συμπληρώματος, η αφαίρεση προκύπτει, μέσω της 
πρόσθεσης, ως εξής: Στο δεκαδικό σύστημα, καταρχάς, αντί για την απευθείας αφαί-
ρεση π.χ. 73-35 = 38, προστίθεται στον μειωτέο το συμπλήρωμα (99- 35 = 64, 64 + 1 
= 65) του αφαιρετέου, δηλαδή 73 + 65 = 138, στη συνέχεια απορρίπτεται η πρώτη 
μονάδα του αθροίσματος (που πάντα θα εμφανίζεται) και λαμβάνεται το τελικό αποτέ-
λεσμα (38). Με άλλα λόγια, η ζητούμενη διαφορά εντοπίζεται πάντοτε εύκολα, δεδο-
μένου ότι ισούται με την ποσότητα του αθροίσματος: (Μειωτέος + Συμπλήρωμα του 
Αφαιρετέου), που υπερέχει της 10n-άδας, όπου n ο αριθμός των ψηφίων του αφαιρε-
τέου. 

Ο αλγόριθμος του συμπληρώματος (Pearson, 1986), παρουσιάστηκε από τον μεγάλο 
Γάλλο μαθηματικό Joseph Louis Lagrange στους μαθητές του, το 1795, και στηρίζεται 
(για το οικείο δεκαδικό σύστημα) στην πρόταση: «Αν α-β = γ, τότε (10n-β)+α = 
(10n+α)-β = 10n+(α-β) = 10n+γ». Έστω η αφαίρεση 8.436-4.677 = 3.757. Σύμφωνα με 
τον αλγόριθμο του συμπληρώματος, η πράξη θα εκτελεστεί ως εξής (ο αριθμός 10n 
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συμφέρει να γράφεται ως 999…10, ώστε να αποφεύγεται ο σκόπελος της πρόσθεσης 
μιας μονάδας στο συμπλήρωμα του αφαιρετέου ως προς το 999…9): Το συμπλήρωμα 
του 7 ως προ 10 είναι 3 και των 7, 6 και 4, ως προς το 9, είναι αντίστοιχα 2, 3 και 5. 
Άρα, ο αριθμός 5.323 θα προστεθεί στον μειωτέο 8.436, ώστε να προκύψει το αποτέ-
λεσμα 3.759 (η πάντοτε εμφανιζόμενη μονάδα, στα αριστερά, αποκόπτεται). Η αφαί-
ρεση 8.436-4.677 = 3.759, με τον τρόπο του συμπληρώματος του Lagrange, αποτυπώ-
νεται παρακάτω: 

 

Ένας άλλος «εναλλακτικός αλγόριθμος αφαίρεσης (Bass, 2003) μπορεί να εισαγάγει 
τους μικρούς μαθητές ακόμη και σε αλγεβρικά πεδία, μέσω της μελέτης αρνητικών 
αριθμών (υπό την έννοια του «χρωστάω» ή «μου λείπουν»). Η αφαίρεση 63-35 μπορεί 
να στηριχθεί στην ισότητα 63-35 = (60+3)-(30+5) = (60-30)+(3-5) = 30-2= 28, και σε 
κάθετη μορφή εκτελείται και ως εξής:  

 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Οι αλγόριθμοι είναι μηχανισμοί, οι οποίοι, στα χρόνια που πέρασαν, υπέστηκαν αρκε-
τές αλλαγές και τροποποιήσεις, στον τρόπο διδασκαλίας τους αλλά και στην ίδια τη 
δομή τους. Μια ξεκάθαρη παγκόσμια υπερίσχυση ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου ή 
μιας διαδικασίας, μάλλον, δεν υφίσταται (Small, 2013; Kamii & Joseph, 2004; Kamii; 
Dominick, 1997). Ο αλγόριθμος είναι ένα τελικό προϊόν αλγοριθμοποίησης αιώνων και 
όχι ένα σημείο εκκίνησης, γεγονός που του προσδίδει φυλογενετικά χαρακτηριστικά, 
λόγω της συνεχούς ιστορικής του εξέλιξης και ανάπτυξης (Verschaffel, Greer & De 
Corte, 2007; Treffers, 1987). Αυτή η ανάπτυξη έχει δύο διαστάσεις, οι οποίες μπορούν 
να αξιοποιηθούν διδακτικά στο σχολείο, παρέχοντας αξιόλογα μαθησιακά ερείσματα: 
α) τη φυλογενετική, σε σχέση με την πολιτιστική και ιστορική εξέλιξη των αλγόριθμων 
(φυλογένεση) και β) την οντογενετική, με τη διαδικασία εξέλιξης, μάθησης και κατά-
κτησης των αλγόριθμων από κάθε μαθητή, ξεχωριστά (οντογένεση).  

Ο Carl Benjamin Boyer (1906-1976), Αμερικανός ιστορικός των Μαθηματικών, φέρε-
ται πως είχε δηλώσει (Aikenhead, 2017) ότι τα Μαθηματικά θα παραμένουν μια διά-
σταση του πολιτισμού όσο θα είναι μια συλλογή από αλγόριθμους. Η διδασκαλία των 
αλγορίθμων βασίζεται στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα Μαθηματικά είναι μια 
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πολιτισμική κληρονομιά, που πρέπει, οπωσδήποτε, να κληροδοτείται από γενιά σε γε-
νιά (Kamii & Dominick, 1998). Δε φαίνεται να υπάρχει ισχυρός λόγος για όλους τους 
μαθητές να μάθουν τον ίδιο αλγόριθμο. Η αξιοποίηση αυτής της διαπολιτισμικής αλ-
γοριθμικής πλουραλιστικότητας και η διερεύνησή της μπορεί να βοηθήσει τους μαθη-
τές να αναπτύξουν την αίσθηση του αριθμού και των πράξεων. Εξάλλου, μια μελέτη 
των διαφορετικών αλγόριθμων, ανά τον κόσμο, με σκοπό την κατανόηση τους, μπορεί 
να αποτελέσει μια προκλητική σχολική εργασία. Πράγματι, μια καλή ερευνητική ερ-
γασία, ένα αξιόλογο σχέδιο εργασίας, θα μπορούσε να έχει ως αντικείμενο μελέτης τη 
συλλογή (εθνο)αλγόριθμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διάφορες κοινότητες, πε-
ριοχές, πολιτισμούς και έθνη. Ίσως, μια τέτοια διδακτική κίνηση να αντιπαλέψει και 
να ανατρέψει την εδραιωμένη πεποίθηση, που καλλιεργείται στο σχολείο, ότι υπάρχει, 
δηλαδή, μόνο ένας τρόπος για να επιτελεσθεί μια συγκεκριμένη εργασία. 

Αναμφισβήτητα, οι διαχρονικές και διατοπικές διαφοροποιήσεις των αλγόριθμων μπο-
ρεί να αποτελέσουν στη συνέχεια και ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας των ιστορικών 
αιτιών και καταβολών (π.χ. αναζήτηση των διαφορετικών μαθηματικών ιδεών που ε-
πικρατούν σε διάφορους πολιτισμούς), της διασύνδεσης μεταξύ τους, της εύρεσης των 
κοινών στοιχείων, καθώς και των πλεονεκτημάτων αυτής της μεθοδολογικής ποικιλο-
μορφίας. 
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Περίληψη 

Η διαπολιτισμικότητα προβλήθηκε ως μια αναγκαιότητα επιβεβλημένη τόσο από τις 
σημαντικές στις μέρες μας μετακινήσεις πληθυσμών όσο και από την αμφισβήτηση της 
ηθικής και δημοκρατικής νομιμοποίησης των αφομοιωτικών προσεγγίσεων. Στην παι-
δαγωγική προσέγγιση που προωθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση ο δάσκαλος δεν είναι 
ο καθοδηγητής και ο μεταφορέας της γνώσης, αλλά ο συντονιστής, εμψυχωτής και ο 
διαμεσολαβητής της σχολικής ομάδας. Το παρόν άρθρο αποτελεί μια συστηματική ε-
πισκόπηση βιβλιογραφίας παρουσιάζοντας πρωτογενείς έρευνες, οι οποίες μελέτησαν 
τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην επίτευξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Από το σύνολο 
της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συμπεραίνονται τα οφέλη από τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παράλληλα αναδείχθηκαν ποικίλα τε-
χνολογικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να προω-
θήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τάξη τους. 

Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, Τ.Π.Ε. , κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

Εισαγωγή 

Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, τα blogs, το MySpace, το 
YouTube και το Twitter, επιτρέπουν στους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου να 
εκπροσωπούνται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να παραμένουν συνδεδεμένοι στον 
κυβερνοχώρο. Είναι προφανές ότι η ευελιξία των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
και μοιράζονται στα νέα μέσα επηρεάζουν άμεσα, είτε θετικά είτε αρνητικά, την ανά-
πτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων στην εικονική κοινότητα μέσω της δημιουργία δι-
κτύου προσωπικής σύνδεσης (Boyd & Ellision, 2007, Ellison, Steinfield, & Lanmpe, 
2007). Επιπλέον, οι Elola και Oskoz (2009) διαπίστωσαν ότι στη χρήση ξένων γλωσ-
σών και σπουδών στο εξωτερικό, η χρήση του blogging όχι μόνο έδειξε θετική επί-
δραση στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων αλλά αύξησε και τον βαθμό αρ-
μοδιοτήτων των διαπολιτισμικών επικοινωνιών των συμμετεχόντων. Εκτός από τις 
διαπολιτισμικές σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο, τα κοινωνικά μέσα βοηθούν επίσης 
στη δημιουργία διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων (Jackson, 2011). Παρ 'όλα αυτά, τα 
νέα μέσα μπορούν επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη διαπολιτισμική επικοινω-
νία. Για παράδειγμα, οι Qian και Scott (2007) διαπίστωσαν ότι αποκαλύπτουν πάρα 
πολλές προσωπικές πληροφορίες σε ιστολόγια, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εδραίωση εποικοδομητικών ανθρώπινων 
σχέσεων εντός και εκτός των πολιτισμών. 
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Οι McEwan και Sobre-Denton (2011) υποστήριξαν ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή μπορεί να προωθήσει και να αναπτύξει τον εικονικό κοσμοπολιτι-
σμό και τους εικονικούς τρίτους πολιτισμούς. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι μέσω της 
κατασκευής του τρίτου χώρου της κουλτούρας δημιουργείται ένας νέος υβριδικός πο-
λιτισμός στον οποίο τα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες μπορούν να συγκεντρώ-
σουν πολιτιστικές και κοινωνικές πληροφορίες, να οικοδομήσουν διαδικτυακές κοι-
νότητες και να διαμορφώσουν διαπολιτισμικές σχέσεις. 

Δεδομένου ότι τα νέα μέσα επιτρέπουν στα άτομα σε όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν 
μηνύματα με σκοπό την κατανόηση ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς, έχουν 
καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλή για τους μετανάστες, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με τους 
φίλους, τους συμμαθητές τους και τους συγγενείς τους (Chen 

Bennett, & Maton, 2008; Trebbe, 2007; Tsai, 2006; Ye, 2006). Όπως προκύπτει από 
τη μελέτη του Chen (2010), η χρήση των νέων μέσων ενημέρωσης έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη διαδικασία της διαπολιτισμικής προσαρμογής των μεταναστών. Με 
άλλα λόγια, η κοινωνική αλληλεπίδραση που διεξάγεται μέσω των νέων μέσων από 
τους μετανάστες αποδεικνύεται ένα κρίσιμο στοιχείο που μπορεί να καθορίσει εάν 
μπορούν να προσαρμοστούν με επιτυχία στη χώρα υποδοχής. 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στην επίτευξη 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 

Μεθοδολογία 

Διεξήχθη συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας μέσω της βιβλιογραφικής βάσης 
δεδομένων «google scholar». Αναλυτικά αναζητήθηκαν και βρέθηκαν 6 έρευνες πρω-
τογενείς, οι οποίες με τη μέθοδο της συστηματικής ανασκόπησης, της ποιοτικής αλλά 
και της μικτής μεθόδου διερεύνησαν και εξήγαγαν συμπεράσματα αναφορικά με το 
ρόλο των Τ.Π.Ε. στην επίτευξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι λέξεις κλειδιά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν οι εξής: “ICT and intercultural educa-
tion”, “the use of ICT to achieve intercultural education”, “facebook and intercultural 
education”.  Οι διαστάσεις βάσει των οποίων κατηγοριοποιήθηκαν οι μελέτες ήταν 
οι εξής: α) η χρήση των Κοινωνικών δικτύων στην επίτευξη της διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης, β) Διαδικτυακές Πλατφόρμες και εικονικά περιβάλλοντα στην επίτευξη της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γ) Διαδικτυακά Προγράμματα για την επίτευξη της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Αποτελέσματα 

Η χρήση των Κοινωνικών δικτύων στην επίτευξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Οι Sawyer και Chen (2012) διερεύνησαν τον αντίκτυπο της χρήσης των κοινωνικών 
δικτύων στη διαδικασία διαπολιτισμικής προσαρμογής. Ακολουθώντας την ποιοτική 
μέθοδο διεξήγαν συνεντεύξεις με φοιτητές ενός πανεπιστημίου των ΗΠΑ. Η ποιοτική 
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μέθοδος διεξαγωγής συνεντεύξεων παρείχε στη μελέτη λεπτομερείς πληροφορίες για 
τις σκέψεις και τις προοπτικές των ατόμων σχετικά με τις επιπτώσεις των κοινωνικών 
μέσων ενημέρωσης στη διαπολιτισμική προσαρμογή. Δέκα διεθνείς φοιτητές σε ένα 
πανεπιστήμιο μεσαίου μεγέθους στη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολι-
τειών συμμετείχαν στη μελέτη. Αυτοί οι συμμετέχοντες γεννήθηκαν σε χώρες εκτός 
των Ηνωμένων Πολιτειών και είχαν την εμπειρία προσαρμογής στη ζωή στο πανεπι-
στήμιο. Οι απαντήσεις από τις ερωτήσεις συνέντευξης παρέχουν πλούσιες πληροφο-
ρίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και της διαπολιτι-
σμικής προσαρμογής.  

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία του τρόπου 
με τον οποίο η αναζήτηση συνδέσεων στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων επηρεάζει 
τη διαπολιτισμική προσαρμογή. Από τις αναφορές των συμμετεχόντων μπορεί κανείς 
να συμπεράνει ότι οι άνθρωποι ενισχύουν, οικοδομούν και διατηρούν σχέσεις μέσω 
των κοινωνικών δικτύων. Οι αλληλεπιδράσεις και οι συνομιλίες δημιουργούν διασυν-
δεσιμότητα, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο επικοινωνίας με τους ανθρώπους 
στις χώρες υποδοχής και στις χώρες καταγωγής. Αυτές οι σχέσεις είναι σημαντικές για 
να ξεπεραστούν οι προκλήσεις προσαρμογής και να δημιουργηθεί μια αίσθηση κοινό-
τητας. 

Η προσαρμογή αποτελεί βασικό παράγοντα της διαπολιτισμικότητας και τα κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Πριν φθάσουν στις Η.Π.Α., οι συμ-
μετέχοντες μίλησαν για τη χρήση ορισμένων κοινωνικών δικτύων για να εξοικειωθούν 
περισσότερο με τον αμερικανικό τρόπο ζωής και για να κατανοήσουν τα πολιτιστικά 
πρότυπα και τις παραδόσεις. Τα κοινωνικά μέσα χρησιμεύουν ως χώρος αλληλεπίδρα-
σης και συνομιλίας, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με άτομα από το εξωτερικό (π.χ. 
καθηγητές και φοιτητές) και να ρωτήσουν για τη διαπολιτισμική εμπειρία. 

Επιπλέον, η συνειδητοποίηση των στερεοτύπων αποτελεί μέρος της διαδικασίας προ-
σαρμογής. Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και 
μπορούσαν να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις τους γύρω από τις πολλαπλές πηγές. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές οπτικές γωνίες ήταν διαθέσιμες σε αυτά και 
η απλή γνώση και η αναγνώριση των διαφορετικών εντυπώσεων δημιούργησε μια ευ-
ρύτερη άποψη για τον κόσμο. 

Η σχέση επηρεάζει επίσης την αίσθηση της κοινότητας κάνοντας προσαρμογή σε μια 
νέα κουλτούρα. Μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής, οι ερωτηθέντες συναντήθη-
καν με ανθρώπους στις Η.Π.Α. και χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά μέσα για να συνδε-
θούν με τα άτομα. Η διαμόρφωση αυτών των σχέσεων δημιούργησε μια αίσθηση έντα-
ξης στον νέο πολιτισμό και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης συνέβαλαν σε αυτήν την 
εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της επαφής με τους φίλους και την οικογένεια πίσω 
στην πατρίδα είναι εξίσου σημαντική. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν για το πώς τα κοι-
νωνικά μέσα τους βοηθούν να αισθάνονται ότι εξακολουθούν να είναι μέρος της πα-
τρίδας τους, παρόλο που μπορεί να βρίσκονται αλλού. Οι ιστότοποι κοινωνικών μέσων 
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αποτελούν παραδείγματα πόρων για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να καλλιεργήσουν 
μια αίσθηση κοινότητας και να αισθάνονται ότι ανήκουν σε πολλαπλούς πολιτισμούς. 

Ο Wang (2012) διερεύνησε τη χρήση του Facebook σε ένα διαπολιτισμικό έργο συνερ-
γασίας μεταξύ μαθητών από την Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας συ-
γκεκριμένα στην αντίληψη των μαθητών από την Ταϊβάν. Τα ερευνητικά ερωτήματα 
της μελέτης ήταν: (1) Είναι το Facebook εφικτή πλατφόρμα για τη διαπολιτισμική συ-
νεργασία; (2) Πώς η εμπειρία αυτή στο Facebook επηρεάζει την κοινωνική ζωή των 
μαθητών; (3) Προωθείται μια επιτυχημένη διαπολιτισμική συνεργασία στο Facebook; 
Η μελέτη βασίστηκε στην ποιοτική μεθοδολογία και εξέτασε δοκίμια προβληματισμού 
των μαθητών, διεξάγοντας μια έρευνα δύο μηνών μετά τη συνεργασία αυτή για την 
αξιολόγηση του αποτελέσματος. Εκτός από την εξέταση των δοκιμίων πραγματοποιή-
θηκαν και συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Facebook είναι μια εφικτή 
πλατφόρμα για να επιτύχει διαπολιτισμικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και μπορεί να 
βελτιωθεί με την ενσωμάτωση άλλων εφαρμογών του Web2.0. Ωστόσο, απαιτούνται 
μεμονωμένες προσπάθειες για να διατηρηθεί η φιλία των συνεργαζόμενων μαθητών 
όταν το έργο ολοκληρωθεί. Ο Wang (2012) συμπέρανε ότι το Facebook είναι μια εφι-
κτή πλατφόρμα για να επιτύχει μια αποτελεσματική διαπολιτισμική συνεργασία. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα του Jin (2015), η οποία διεξήχθη 
με σκοπό να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του Facebook στην ανά-
πτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των Κορεάτων μαθητών. Το ερευνητικό ερώ-
τημα της έρευνας ήταν το εξής: Σε ποιο βαθμό λαμβάνει χώρα η διαπολιτισμική ικα-
νότητα στη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση μέσω του Facebook. Η έρευνα ήταν ποιο-
τική και στηρίχθηκε στην εις βάθος παρατήρηση και στις συνεντεύξεις. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας οι μαθητές χρησιμοποίησαν το Facebook για να αλληλε-
πιδράσουν και να επικοινωνήσουν με Αμερικανούς συνομηλίκους τους. Το μάθημα, 
στο οποίο διεξήχθη η έρευνα ήταν το μάθημα των αγγλικών. Το Facebook πρόσφερε 
στους Κορεάτες μαθητές περισσότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία με τους ομιλητές της κουλτούρας-στόχου, να έχουν την ευκαιρία να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους για τον δικό τους πολιτισμό, για τους Αμερικανούς τους 
εταίρους και να συζητήσουν διάφορα διαπολιτισμικά θέματα. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας συμπέραναν ότι η χρήση του Facebook είναι παιδαγωγικά αποτελεσματική, 
καθώς οι Κορεάτες μαθητές ανέπτυξαν τη διαπολιτισμική τους ικανότητα. Συγκεκρι-
μένα η χρήση του Facebook βοήθησε επιτυχώς τους μαθητές να αναπτύξουν τη διαπο-
λιτισμική επικοινωνία με τους ομιλητές της κουλτούρας στόχου και να επιδείξουν δια-
πολιτισμική ικανότητα μέσω αυτής της ευκαιρίας.  

Διαδικτυακές Πλατφόρμες και εικονικά περιβάλλοντα στην επίτευξη της διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης 

Οι Raffaghelli και Richieri (2012) θέλησαν να σκεφθούν και να δημιουργήσουν μια 
νέα παιδαγωγική προσέγγιση, όπου η κριτική αποδόμηση των συμβόλων και των πο-
λιτιστικών θέσεων θα οδηγεί στην ισότητα, στην έκφραση της διαφορετικότητας και 
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στη συμμετοχή στην κατασκευή νέου νοήματος. Η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι η 
δικτυωμένη μάθηση, η οποία υπογραμμίζει την εξερεύνηση της διαφορετικότητας και 
τη δέσμευση στη δημιουργία νέων κοινών πολιτιστικών εκμάθησης μέσω της διεθνούς 
υποστήριξης από ομότιμους και της από κοινού συνεργασίας θα αναμορφώσει τις εκ-
παιδευτικές πρακτικές για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ευαισθησίας.  

 Οι Raffaghelli και Richieri (2012) διεξήγαγαν μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, 
η οποία αποτέλεσε μέρος ενός διεθνούς σχεδίου συνεργασίας που ονομάζεται 
PERMIT. Η έρευνα βασίστηκε στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Η ερευνητική 
ομάδα συμμετείχε στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών ηλεκτρονικής μάθησης και 
σχεδίασε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επέτρεψε σε 24 καθηγητές από την Ιταλία, 
την Τουρκία και τη Σλοβενία να αλληλεπιδρούν προκειμένου να διεξάγουν πιλοτικά 
τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PERMIT κατά 
τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν ήταν μικτή: α) ανά-
πτυξης στρατηγικών ηλεκτρονικής μάθησης και σχεδιασμό διεθνούς ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας όπου αλληλεπιδρούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, β) παρακολούθηση, 
γ) ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, δ) ομάδα εστίασης με τους μαθητές. 

Το πρόγραμμα PERMIT, έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμ-
μετάσχουν σε μια διεθνή κοινότητα που είχε αντίκτυπο στην προσωπική πρακτική, ε-
πειδή ήταν μια ευκαιρία να συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικά εκπαιδευτικά 
πλαίσια, με διαφορετικές ιδέες και πεποιθήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας The Space, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή 
εμπειριών και μοντέλων εργασίας, μέσα από την επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτι-
κών. Μέσα από την ανταλλαγή των εμπειριών τους οι μαθητές γνώρισαν πτυχές της 
καθημερινής ζωής των αλλοεθνών μαθητών και υποστήριξαν τον προβληματισμό τους 
για τον τρόπο ζωής και την ταυτότητα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ως γλώσσα επι-
κοινωνίας χρησιμοποιήθηκε η αγγλική γλώσσα.  Μέσα από το πρόγραμμα εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές αντάλλαξαν φωτογραφίες της πατρίδας τους, ενώ ζητήθηκε από τους 
μαθητές να φτιάξουν φωτογραφίες για τα τμήματα της πόλης τους με σχήματα και 
σκιές, προκειμένου να τα παρουσιάσουν ως ορατά και αόρατα τμήματα. Η δραστηριό-
τητα αυτής του έδωσε τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τα «σχήματα και τις 
σκιές» άλλων πόλεων. Στη συνέχεια εισήχθη το θέμα «Οι πόλεις», το οποίο προσεγγί-
στηκε ποικιλοτρόπως: εικαστικά, μέσω της σχεδίασης (σαν πίνακας), λογοτεχνικά (ως 
σημείο εκκίνησης για την παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων), αισθητικά (ως αφετηρία 
για τη μελέτη των έργων τέχνης στις πόλεις) και ιστορικά (ως μέσο τόνωσης της μελέ-
της του ιστορικού πλαισίου ορισμένων κτηρίων που λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ 
πόλεων διαφορετικών χωρών). Η γνωστική αυτή διαδικασία της χαρτογράφησης, που 
παράγεται από αυτή τη μεταφορά, επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες που αντιπρο-
σωπεύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Για παράδειγμα τη μεταφορά του παγόβουνου, 
που υποδηλώνει την ιδέα του τι είναι ορατό από τη μία διαπολιτισμική ταυτότητα και 
τι είναι αόρατο - κρυμμένο κάτω από το νερό- (Raffaghelli and Richieri, 2012). 
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, να 
γνωρίσουν άλλες πραγματικές περιοχές, άτομα που μένουν σε αυτές και να επικοινω-
νήσουν μαζί τους μέσω της χρήσης ενός εικονικού χώρου. Μέσα από δραστηριότητες 
οι μαθητές ανέπτυξαν διάλογο με το διαφορετικό και κατάφεραν να το κατανοήσουν. 
Μάλιστα οι μαθητές του συγκεκριμένου προγράμματος συνέχισαν να επικοινωνούν με 
τους συνομιλήκους τους από τις άλλες χώρες (Raffaghelli and Richieri, 2012).  

Ο Uzun (2014) διεξήγαγε συστηματική ανασκόπηση σχετικά με την ηλεκτρονική επι-
κοινωνία, τις πολιτιστικές διαστάσεις και τον ρόλο της αγγλικής γλώσσας στη διαπο-
λιτισμική επικοινωνία που πραγματοποιείται σε εικονικά περιβάλλοντα διευκολυνό-
μενα από τις Τ.Π.Ε.. Η μελέτη διερεύνησε μέσα από 21 μελέτες τις διαφορές στα πραγ-
ματιστικά συστήματα και τις γλωσσικές τάσεις των ανατολικών και δυτικών πολιτι-
σμών και των επιπτώσεων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε αυτούς τους πολιτισμούς. 
Η μελέτη εξέτασε επίσης τις παιδαγωγικές δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός 
κόσμος για την υποστήριξη της εκμάθησης και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, υπό 
το πρίσμα καινοτόμων εκπαιδευτικών φιλοσοφιών και προσεγγίσεων στην εκπαίδευση 
ξένων γλωσσών. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια βασική ανάγκη 
για τις κοινωνίες να υιοθετήσουν μια μεταμοντέρνα άποψη για να βελτιώσουν την πα-
γκόσμια επικοινωνία. 

Συγκεκριμένα συμπέρανε ότι οι εικονικές πλατφόρμες παρέχουν πλούσιες ευκαιρίες 
για τη μάθηση ξένων γλωσσών και ως εκ τούτου για την διαπολιτισμική επικοινωνία, 
αλλά οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίσουν τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές 
καθώς και τα ρεαλιστικά συστήματα των κοινοτήτων. Η αγγλική γλώσσα αναδείχθηκε 
ως lingua franca, που παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όσους την μιλούν και σο-
βαρά μειονεκτήματα για όσους δεν τη γνωρίζουν. Συμπερασματικά, τέσσερα ζωτικά 
στοιχεία αποτελούν το ουσιαστικό μέρος της επιτυχούς και συνεπούς διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Πρώτον, το Διαδίκτυο και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Δεύτερον, η 
γλωσσική γνώση που φαίνεται να είναι η αγγλική. Τρίτον, γνώση των πολιτισμών και 
των πραγματιστικών συστημάτων και, τέλος, η μεταμοντέρνα άποψη, η οποία μπορεί 
να συμβάλει στην παγκόσμια επικοινωνία μέσω της καθολικής κατανόησης και του 
σεβασμού. Η κατανόηση του "διαλόγου" του Freire τονίζει ότι η λύση των αντιφάσεων 
είναι απαραίτητη και ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας ανθρωπιστικής προσέγ-
γισης που θα βασίζεται σε αρετές όπως η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη και η δικαιοσύνη. 
Σε συμφωνία με αυτό, ο Uzun (2014)  επισημαίνει ότι για μια αρμονική ανθρώπινη 
συνύπαρξη πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο τις φυσικές γλώσσες των κοινωνιών αλλά 
και τη φιλοσοφική γλώσσα του νου, την ψυχολογική γλώσσα των συναισθημάτων και 
την πολιτιστική γλώσσα των κοινοτήτων. 

Διαδικτυακά Προγράμματα για την επίτευξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η Martínez (2014) στην εργασία της προέβη στην υλοποίηση ενός project με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε.  και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος e-twinning. Ο κύριος στόχος 
του project ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημασία της διαπολιτισμικής 
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εκπαίδευσης μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών με άλλα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και ταυτόχρονα να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες. Η έρευνα ήταν ποιοτική και βα-
σίστηκε στην παρατήρηση των μαθητών της. Το project είχε τίτλο Flowers Every-
where. Στόχος του project ήταν α) η προώθηση της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε., β) η ενθάρρυνση συνεργατικής 
εργασίας μέσω κοινού δικτύου μεταξύ των δύο χωρώ, γ) η ενθάρρυνση των μαθητών 
μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων που προω-
θούν τη συνεργασία μεταξύ τους, δ) ο προσδιορισμός και η εκμάθηση των χαρακτηρι-
στικών άλλων ευρωπαϊκών πολιτισμών με την ανάπτυξη διαφορετικών καθηκόντων, 
ε) η ανάπτυξη της προσωπικής τους αυτονομίας μέσω μιας μεμονωμένης έρευνας που 
χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και στ) η ενθάρρυνση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
μέσω μικρών συνεδρίων και εκθέσεων με την άλλη χώρα και την υπόλοιπη τάξη. 

Σύμφωνα με την Martínez (2014) όταν το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
εισήχθη στην τάξη, τα παιδιά κατανόησαν τη σημαντικότητα της εκμάθησης άλλων 
γλωσσών ως ουσιαστικού εργαλείου για την αλληλεπίδραση με παιδιά από άλλη χώρα. 
Παράλληλα οι μαθητές κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να συνεργαστούν στο 
ίδιο έργο με μαθητές από ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Επίσης μέσα από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα οι μαθητές γνώρισαν άλλες χώρες, συνεργάστηκαν με τους αλλοεθνείς συ-
νομηλίκους τους και γενικά αξιοποιώντας είχαν ευκαιρίες για διαπολιτισμική ανταλ-
λαγή, για ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας και για την ανάπτυξη σεβασμού απέ-
ναντι στις διαφορετικές απόψεις που οδηγεί στη συναίνεση. Τέλος, οι μαθητές βελτίω-
σαν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση και συμμετείχαν ανοιχτά διαμοιράζοντας ευ-
ρείες πληροφορίες με την άλλη χώρα, το οποίο αποτελεί βασικό μελλοντικό πλεονέ-
κτημα για τους μαθητές ως πολίτες που ανήκουν σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. 

Συμπεράσματα 

Από το σύνολο της συστηματικής ανασκόπησης βιβλιογραφίας συμπεραίνονται τα ο-
φέλη από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παράλ-
ληλα αναδείχθηκαν ποικίλα τεχνολογικά μέσα που έχουν στην διάθεσή τους οι εκπαι-
δευτικοί προκειμένου να προωθήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τάξη τους. 
Σύμφωνα με τους  Σοφό & Kron (2010) η δασκαλοκεντρική διδασκαλία χρησιμοποιεί 
τις νέες τεχνολογίες υποστηρικτικά, ενώ αντίθετα η «ψηφιακή» διδασκαλία εντάσσει 
τις νέες τεχνολογίες στα προγράμματα σπουδών και στην κουλτούρα της σχολικής μο-
νάδας  (Kron & Σοφός, 2007). Δεδομένου ότι οι έρευνες (Hobbs, 2005; Frau-Meigs, 
2008; Kahne, 2011; Σοφός, 2011;Kahne & Middaugh, 2012) δείχνουν κατ’επανάληψη 
ότι στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μπρο-
στά στην τηλεόραση από ότι σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, καθίσταται ι-
διαίτερα επιτακτική η ανάγκη του μιντιακού γραμματισμού σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.  

Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση επι-
τρέπουν στους μαθητές να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές 
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τους, αλλά και με μαθητές άλλων σχολείων και άλλων χωρών. Μάλιστα μαθητές από 
διαφορετικές χώρες επικοινωνούν σε μία ή σε διαφορετικές γλώσσες, χρησιμοποιούν 
και αναπτύσσουν νέα σύμβολα επικοινωνίας, π.χ. :) (χαρά), :-)))) (μεγάλη χαρά ), :-( 
(λύπη).  Σ’ αυτήν τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες συσχετίζουν τις εμπειρίες και τις 
ανακοινώσεις τους. Η αυθεντικότητα αποδίδει στην επικοινωνία πειστικότητα και α-
νοίγει νέους ορίζοντες κατανόησης. Η διαπολιτισμική επικοινωνία σε ηλεκτρονικές αί-
θουσες συνομιλίας και στο διαδίκτυο δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό επίπεδο. Υ-
ποκειμενικές ερμηνείες βρίσκονται σε ένα πλαίσιο συσχετισμού με τις διαδικασίες κοι-
νωνικής δράσης (Σοφός, 2005).  
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Η συμβολή και η εφαρμογή του 4 ΜΑΤ Model του McCarthy 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Τσαγκαρέλη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, vastsagareli@gmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση του 4 MAT Model του McCarthy (2006), αποτελεί ένα καινοτόμο σχεδιασμό 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η μάθηση είναι ο βασικός στόχος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κυ-
ρίως στη δεύτερη ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας της μάθησης 
και το διδακτικό υλικό αποτελεί το/τη μοναδικό/ή εκπαιδευτή/τρια από απόσταση. Α-
ξιοποιώντας τις δύο αυτές παραμέτρους αναζητήθηκαν μέθοδοι, θεωρίες και πρακτικές 
που συντελούν στο σχεδιασμό και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο 
βοηθά αποτελεσματικά και ουσιαστικά στη μάθηση. Το μοντέλο 4ΜΑΤ αναπτύχθηκε 
για να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τη διδασκαλία με βάση τους 
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ο άνθρωπος. Με βάση τη θεωρία του 
McCarthy (1985), όλοι/ες οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μέσα από 
ένα κύκλο μάθησης, ο οποίος αποτελείται από οχτώ στάδια. Αυτά έχουν προσαρμοστεί 
ανάλογα με το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων και τις προτιμήσεις, που απορρέ-
ουν από την επικράτηση του δεξιού ή του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. 

Λέξεις-Κλειδιά: μάθηση, εξ αποστάσεως, μαθησιακό στυλ, αντίληψη, επεξεργασία 

Εισαγωγή 

Η παιδαγωγική στρατηγική 4 ΜΑΤ δημιουργήθηκε το 1970, έγινε δημοφιλής στις αγ-
γλοσαξονικές χώρες και στηρίζεται στο δεδομένο ότι οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνο-
νται και επεξεργάζονται διαφορετικά τις πληροφορίες. Προτάθηκε από τον αυστραλό 
συγγραφέα McCarthy το 1997 και αποτελεί μια πρακτική και αρκετά δοκιμασμένη μέ-
θοδο διδασκαλίας στον κόσμο, η οποία βελτιώνει και προωθεί τη μάθηση. Καθοδηγεί 
με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τον/την εκπαιδευτικό να λάβει υπόψη του αυτή τη 
διαφορά και να προσαρμόσει ανάλογα την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα από τα 
καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης που έχουν τύχει μεγαλύτερης αποδοχής, ανάλυσης και 
συζήτησης καθώς αμβλύνει τις μαθησιακές διαφορές. Είναι παγκοσμίως διαδεδομένο 
και βασίζεται στις μαθησιακές προτιμήσεις, χωρίς να προϋποθέτει τον προσδιορισμό 
του μαθησιακού τύπου του /της κάθε εκπαιδευόμενου/ης. Έχει εφαρμογή στην Πρω-
τοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ιδιαίτερα εφαρμόζεται στην εξ α-
ποστάσεως και κυρίως σε αυτή που παρέχεται μέσω διαδικτύου σε προγράμματα εκ-
παίδευσης ενηλίκων.  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση - Έρευνα  

Την τελευταία δεκαετία, έχει αυξηθεί σημαντικά το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με 
τα μαθησιακά στυλ και τη σχέση που έχουν αυτά με τις τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους 
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που χρησιμοποιούνται κατά παράδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδιαφέροντα 
ευρήματα έχουν προκύψει σχετικά με το μοντέλο 4ΜΑΤ, σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες και σε πληθώρα διδακτικών αντικειμένων.  

Η έρευνα του Can (2009), έδειξε ότι από την αξιολόγηση των μαθησιακών στυλ με 
βάση το μοντέλο 4ΜΑΤ, περισσότεροι από τους/τις μισούς/ές μαθητές/τριες που είχαν 
επιλέξει το τμήμα των θετικών επιστημών μοιράζονταν το ίδιο μαθησιακό στυλ, ενώ 
βρέθηκαν διαφορές στα προτιμώμενα μαθησιακά στυλ και ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Έρευνες σε εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
υποστηρίζουν ότι η χρήση της μεθόδου 4ΜΑΤ διαδικασία συνέβαλε στην αύξηση της 
κινητοποίησης για μάθηση και στην βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης, με σημα-
ντικά ευρήματα στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών, της φυσικής επιστήμης 
και της μουσικής. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της συνδέθηκε θετικά με την κινητοποί-
ηση των μαθητών/τριών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ενδεχομένως επειδή προσφέ-
ρει περισσότερες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή των γνώσεων, τόσο 
εντός όσο και εκτός της σχολικής τάξης. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η μαθητές/τριες 
που δεν παρακολουθούσαν με προσοχή το μάθημα ή δεν ολοκλήρωναν τις εργασίες για 
το σπίτι, σημείωσαν σημαντική βελτίωση και στις δύο αυτές διαστάσεις (Nicol-Senft 
& Seider, 2009). 

Επιπρόσθετα, το μοντέλο 4ΜΑΤ, θεωρείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο, που μπορεί να 
βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς όχι μόνο να διαχωρίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες 
με βάση το μαθησιακό στυλ, αλλά και να ενθαρρύνουν ενεργά τους/τις μαθη-
τές/τριες,να συμμετέχουν να μάθουν, και να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία με 
ποικίλους τρόπους και συνδυασμούς. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ενισχύεται 
σημαντική όταν ενσωματώνονται και οι ΤΕΠ στη μαθησιακή διαδικασία (Jones, 2003).  

Ενδιαφέροντα ερευνητικά ευρήματα παρουσιάζονται και σχετικά με την επίδραση που 
έχει κάθε ένα από τα στάδια της εφαρμογής του μοντέλου 4ΜΑΤ. Συγκεκριμένα, στην 
έρευνα του Silva (2009), εφαρμόστηκαν οι φάσεις της άμεσης εμπειρίας, της αντανα-
κλαστικής παρατήρησης, της αφηρημένης εννοιολογικοποίησης και την ενεργητικής 
εμπειρίας. Όσο οι μαθητές/τριες προχωρούσαν από τη μια φάση στην άλλη, παρατη-
ρούνταν αλλαγές στη συμπεριφορά τους, με περισσότερο ενεργή εμπλοκή σε δραστη-
ριότητες, σε ερωτήσεις συμμετοχής, στη συνεργατική συζήτηση και στον συνεργατικό 
σχεδιασμό . Επίσης, στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι μέσα από τον κύκλο μάθησης 
του μοντέλου 4ΜΑΤ, οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν νέες συνήθειες στο πλαίσιο της μα-
θησιακής διαδικασίας, στην οποία συμπεριλήφθηκαν η δεκτικότητα και ο σεβασμός 
της διαφορετικής γνώμης των υπόλοιπων μελών, η δημιουργικότητα και η κινητοποί-
ηση για την εύρεση λύσεων, καθώς και η δέσμευση και η υπευθυνότητα στη μάθηση 
(Silva, 2009). 
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Παρουσίαση του μοντέλου 4ΜΑΤ  

Το μοντέλο 4MAT, το οποίο βασίζεται στα διαφορετικά στυλ μάθησης και τη σχέση 
που έχουν με τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, αναπτύχθηκε από τον McCarthy (1985). 
Έτσι η μάθηση των ατόμων διακρίνεται σε τέσσερα στυλ, ανάλογα με τις διαφορές 
τους στην αντίληψη και την επεξεργασία των πληροφοριών και των μαθησιακών ε-
μπειριών. Η μέθοδος 4ΜΑΤ έχει τη θεωρητική της βάση στις θεωρίες του David Kolb 
(1976) σχετικά με τις μορφές μάθησης. 

 Κάθε στυλ μάθησης αντιπροσωπεύει ένα τεταρτημόριο κα σχηματίζεται ο κύκλος μά-
θησης του μοντέλου 4MAT των οχτώ σταδίων, με τέσσερα τεταρτημόρια. Ο σκοπός 
του πρώτου τεταρτημόριου είναι η σύνδεση με τη νέα ιδέα μέσω της εμπειρίας και η 
δημιουργία μαθησιακών κινήτρων. Το δεύτερο τεταρτημόριο συνίσταται στη σύγκριση 
των παλαιών και των νέων εμπειριών με την κατασκευή εννοιών. Το τρίτο τεταρτημό-
ριο δίνει την ευκαιρία εξατομίκευσης της μάθησης και της εξάσκησης. Το τέταρτο ε-
πιτρέπει στους μαθητές/τριες να μοιράζονται αυτά που έχουν να μάθουν με άλλους και 
να απολαμβάνουν τη μάθηση (McCarthy, 1997). 

Η μέθοδος 4ΜΑΤ αποτελεί έναν διδακτικό κύκλο οχτώ βημάτων, που στηρίζεται στα 
ατομικά στυλ μάθησης και στις βασικές εγκεφαλικές γνωστικές προτιμήσεις 
(McCarthy, 1997). Σύμφωνα με τον Scott (1994), ο McCarthy (1997) κατέληξε ότι ο 
κύκλος ενός μαθήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει οκτώ δραστηριότητες /βήματα 
(Σχήμα & Πίνακας),οι οποίες προκύπτουν από την προσαρμογή των τεσσάρων μαθη-
σιακών τύπων που χρησιμοποιούν τη δεξιά και την αριστερή υπεροχή του εγκεφαλικού 
ημισφαιρίου σε κάθε τεταρτοκύκλιο. Η εναλλαγή μεταξύ αριστερών και δεξιών δρα-
στηριοτήτων του εγκεφάλου καθορίζει διαφορετικά τους προσανατολισμούς και οδη-
γεί στην καθολική εγκεφαλική λειτουργία. 

 

Σχήμα : Τα οκτώ βήματα της διδασκαλίας κατά τη McCarthy 
(Πηγή: Polhemus, Danchac, Swan, 2004, σ. 7) 
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Τα οκτώ βήματα της διδασκαλίας κατά τη McCarthy 

1. Συνδέω (Connect): Δημιουργώ συγκεκριμένη εμπειρία  
2. Προσέχω (Attend): Σκέφτομαι/Στοχάζομαι πάνω στην εμπειρία και την ανάλυση. 
3. Απεικονίζω (Image): Ενοποιώ την εμπειρία και το στοχασμό σε έννοιες 
4. Πληροφορώ (Inform): Καθορίζω θεωρίες και έννοιες  
5. Εξασκούμαι (Practice): Επενεργώ στις καθορισμένες έννοιες  
6. Επεκτείνω (Extend): Πειραματίζομαι και προσθέτω κάτι από τον εαυτό μου 
7. Βελτιώνω (Refine): Αναλύω την εφαρμογή, κρίνω τα αποτελέσματα του πειραματι-

σμού  
8. Εκτελώ (Perform): Εφαρμόζω τη μάθηση σε προσωπικό επίπεδο και τη μοιράζομαι 

με άλλους  

Πίνακας: Τα οκτώ βήματα της διδασκαλίας κατά τη McCarthy (Πηγή: Polhemus, 
Danchac, Swan, 2004, σ. 7) 

Ο σχεδιασμός της μεθόδου βασίστηκε σε έρευνες από τα πεδία της εκπαίδευσης, της 
ψυχολογίας, της νευρολογίας και του μάνατζμεντ, ώστε να διασφαλιστεί ότι το θεωρη-
τικό μοντέλο ανταποκρίνεται στις πραγματικές εφαρμογές της μαθησιακής διαδικασίας 
(McCarthy,2006).  

Το μοντέλο στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές. Η πρώτη αφορά την αντίληψη ότι 
κάθε άνθρωπος διαθέτει το δικό του μαθησιακό στυλ και έχει περισσότερο αναπτύξει 
τις λειτουργίες που σχετίζονται με το αριστερό ή το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Η 
δεύτερη παραδοχή συνίσταται στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η χρήση πολλαπλών 
διδακτικών στρατηγικών σε ένα συστηματικό πλαίσιο εκπαίδευσης με βάση αυτές τις 
προτιμήσεις, μπορεί να βελτιώσει και τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία 
(McCarthy, 1997).  

Η θεωρία του Kolb (1976;1984;1985), η οποία αποτελεί και τη θεωρητική βάση της 
μεθόδου 4ΜΑΤ, υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές στον τρόπο μάθησης. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται περισσότερο για δύο βασικές διεργασίες που εμπλέκονται 
στη μαθησιακή διαδικασία, και η διαφοροποίηση των οποίων ανά τα άτομα φέρνει και 
τις αντίστοιχες διαφορές στα προτιμώμενα μαθησιακά στυλ. Οι διεργασίες αυτές είναι 
η αντίληψη και η επεξεργασία. Έτσι το μοντέλο 4ΜΑΤ, λαμβάνει υπόψιν ως βασικούς 
παράγοντες διαφοροποίησης, τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται και 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες και κατ' επέκταση οι μαθητές/τριες στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη, το μοντέλο υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα "νοητό συ-
νεχές", όπου στο ένα άκρο βρίσκεται η αντίληψη μέσω της αίσθησης και η αντίληψη 
μέσω της σκέψης. Τα άτομα που αντιλαμβάνονται μέσω της αίσθησης, μαθαίνουν μέσα 
από την ίδια την εμπειρία της μάθησης και αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες μέσα από 
τις αισθήσεις τους. Από την άλλη, οι άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη 
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την αντίληψη μέσα από τη σκέψη, αντιλαμβάνονται τις μαθησιακές εμπειρίες μέσα από 
περισσότερο αφηρημένες διαστάσεις της πραγματικότητας, από ότι αντιλαμβάνονται 
μέσα από την αναλυτική σκέψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσεγγίζουν τις εμπει-
ρίες με ορθολογιστικό τρόπο και να μαθαίνουν μέσω της διανόησής τους και να ανα-
λύουν αυτό που συμβαίνει. Όμως παρά τις έντονες διαφορές των δύο στυλ αντίληψης, 
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δύο δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά αντίθετα αλ-
ληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να συντελέσουν στην κατάκτηση μίας άρτιας μα-
θησιακής εμπειρίας.  

Ωστόσο, η αντίληψη δεν είναι επαρκής συνθήκη για τη μάθηση, αλλά χρειάζεται και 
την επεξεργασία για την επίτευξη του μαθησιακού αποτελέσματος. Πρόκειται για τη 
δεύτερη διάσταση, στην οποία αποδίδονται οι ατομικές διαφορές και αφορά των τρόπο 
που τα άτομα επεξεργάζονται τις πληροφορίες και τις εμπειρίες και πώς αφομοιώνουν 
τη νεοεισερχόμενη γνώση στην ήδη προϋπάρχουσα. Η αντίληψη, σύμφωνα με την ίδια 
θεωρία, αποτελεί επίσης ένα νοητό συνεχές, στο ένα άκρο του οποίου τοποθετούνται 
τα άτομα που προτιμούν να παρακολουθούν πρώτα, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται τα 
άτομα που θέλουν να δρουν, μέσα στη μαθησιακή διαδικασία (McCarthy, 1997).  

Μαθησιακά στυλ 4ΜΑΤ  

Από το συνδυασμό των δύο παραπάνω διαστάσεων, της αντίληψης και της επεξεργα-
σίας, προκύπτουν τα τέσσερα βασικά στυλ μάθησης, δημιουργώντας έτσι ένα μοντέλο 
τεσσάρων τεταρτημόριων.  

Ο/η πρώτος/η τύπος μαθητή/τρια είναι ο/η "επινοητικός, όπου αντιλαμβάνεται και αι-
σθάνεται τις πληροφορίες με ρεαλιστικό, βιωματικό τρόπο και ρωτάει "γιατί;". Τις ε-
πεξεργάζεται μέσα από την εσωτερίκευση και την αντανάκλαση της εμπειρίας, ενσω-
ματώνει τη μαθησιακή εμπειρία και προτιμά τη προσωπική εμπλοκή στη διαδικασία 
της μάθησης. Στην προκειμένη περίπτωση η διδασκαλία είναι αποτελεσματική, όταν 
πραγματοποιείται μέσω της συνεργατικής μάθησης και του καταιγισμού ιδεών. Αντι-
λαμβάνεται τη σχολική εκπαίδευση ως αποσυνδεδεμένη και αποσπασματική από τα 
ουσιαστικά ζητήματα, ενώ δυσκολεύεται να συνδέσει το περιεχόμενο της σχολικής εκ-
παίδευσης με την ανάγκη να κατανοήσει τον κόσμο.  

Ο/η δεύτερος/η τύπος μαθητή/τριας είναι ο/η αναλυτικός/ή,ο/η οποίος/α αντιλαμβάνε-
ται τις πληροφορίες με αφηρημένο και ορθολογιστικό τρόπο, παρακολουθεί και ρωτάει 
"τι;". Διαχωρίζει τις θεωρητικές πληροφορίες ενσωματώνοντάς τες στην προϋπάρ-
χουσα γνώση, αναζητά όλες τις λεπτομέρειες κατά τη μαθησιακή διαδικασία και μα-
θαίνει μέσα από τις διαλέξεις καθώς και από τη σκέψη ιδεών. Αυτή η κατηγορία των 
μαθητών/τριών συνδέει με ευκολία την παραδοσιακή σχολική διδασκαλία, γιατί οι αυ-
τές οι διδακτικές μέθοδοι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες του.  

Ο/η τρίτος/η τύπος μαθητή/τριας είναι της κοινής λογικής, που αντιλαμβάνεται τις πλη-
ροφορίες με αφηρημένο και λογικό τρόπο, τις επεξεργάζεται ενεργητικά, σκέφτεται και 
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ρωτάει "πώς γίνεται;". Έχει «πραγματιστικές» πεποιθήσεις, ανταποκρίνεται με επιτυχία 
στην επίλυση προβλημάτων και προτιμά τη στρατηγική σκέψη. Δεν ακολουθεί τις πα-
ραδοσιακές διδακτικές μεθόδους γιατί δεν του επιτρέπει να διαπιστώσει την άμεση ε-
φαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, που του παρέχονται στην πρακτική εφαρμογή. 
Μαθαίνει εύκολα μέσα από την κιναισθητική και χειρονακτική εμπειρία.  

Ο/η τέταρτος/η τύπος μαθητή/τριας είναι ο/η δυναμικός/ή,όπου αντιλαμβάνεται τις 
πληροφορίες διαισθητικά και τις επεξεργάζεται ενεργητικά, αισθάνεται και ρωτάει "τί 
μπορεί να γίνει αν;". Εσωτερικεύει και εφαρμόζει τη μαθησιακή εμπειρία, ενώ θέλει να 
μαθαίνει μέσα από τα λάθη και τις δοκιμές. Η αυστηρή δομή της παραδοσιακής σχολι-
κής εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του, γιατί αυτή η προβλεπόμενη 
διδακτική διαδικασία δεν του προκαλεί κάποιο μαθησιακό ενδιαφέρον. 

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

Η ενσωμάτωση του μοντέλου 4ΜΑΤ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει ότι 
πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψιν τις προτιμήσεις και τις αδυναμίες που 
υπάρχουν σε κάθε ένα από μαθησιακά στυλ, και να δομήσει τη δομή και το περιεχόμενο 
της μαθησιακής πρακτικής με αντίστοιχο τρόπο (Ojure, 1997). Επίσης, είναι απαραί-
τητο να έχει προηγηθεί εκπαίδευση στην εφαρμογή του μοντέλου 4ΜΑΤ. Η εισαγω-
γική εκπαίδευση στο μοντέλο 4ΜΑΤ, αποτελείται από μία σειρά μαθημάτων θεωρίας 
και πρακτικής, που διαρκούν συνήθως 15-18 ώρες, από εξειδικευμένους και πιστοποι-
ημένους/ες επιμορφωτές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει κάθε χρόνο να επαναπι-
στοποιούν και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους (McCarthy, 2006). 

Η εφαρμογή του στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια ισορροπημένη μέθοδο 
παροχής νέων πληροφοριών σε ομάδες μαθητών/τριών που έχουν διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά και διαφορετικά στυλ μάθησης. Επιπλέον, η μη φυσική παρουσία του/της 
εκπαιδευτικού και η συνακόλουθη απουσία άμεσης επαφής του σχεδόν εξισορροπού-
νται. Ενώ στη συμβατική εκπαίδευση οι δάσκαλοι μπορούν να απαντήσουν στις ερω-
τήσεις των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, στην εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευση είναι το διδακτικό υλικό που αντικαθιστά το δάσκαλο (Jones, 
2003).  

Συνεπώς, το μοντέλο 4ΜΑΤ μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε εκ-
παιδευτικές εφαρμογές κατά την διαδικτυακή – εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Βασική 
παράμετρος κατά την εφαρμογή του μοντέλου 4 ΜΑΤ είναι η προσαρμογή του και στις 
τέσσερις μορφές μάθησης, με σκοπό να προσφέρει διάφορους και διαφορετικούς τρό-
πους/μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης για το σύνολο των εκπαιδευομένων, ελαχι-
στοποιώντας την ανάγκη να πραγματοποιούνται οι ερωτήσεις και να ζητούνται πληρο-
φορίες από τον/την εκπαιδευτικό.  
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Επίλογος 

Οι εμπεριστατωμένες έρευνες έχουν αποδείξει ότι το μοντέλο 4MAT είναι ένα εξαιρε-
τικά επικυρωμένο και παγκοσμίως γνωστό εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, που 
αναπτύσσεται από ολιστική άποψη και βασίζεται σε βασικές ανθρώπινες διαφορές ως 
προς τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται, κατανοεί και διαβιβάζει 
πληροφορίες. Έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς χώρους για δεκαετίες 
και η αποτελεσματικότητά του ως προς την μαθησιακή διαδικασία εδράζεται στο ότι 
λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

Ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των μαθησιακών στυλ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
ενεργοποίηση και πιο αποτελεσματική επαφή των μαθητών/τριών με το εκπαιδευτικό 
υλικό. Επιπλέον αλληλεπιδρούν, αναζητούν στοιχεία και χαρακτηριστικά του δικού 
τους μαθησιακού στυλ και ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν και τα 
υπόλοιπα μαθησιακά στυλ με τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ή και καθόλου εξοικειωμέ-
νοι. 

 Αυτό το μοντέλο έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικό από την παραδοσιακή 
μέθοδο μάθησης, αφού ελκύει όλους τους τύπους μαθητών/τριών, εμπλέκει, ενημερώ-
νει και επιτρέπει την εξάσκηση και τη δημιουργική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.  
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Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και η διαμόρφωση της παιδαγωγικής 
πρακτικής 

Θεοφανοπούλου Μαριανθούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60, Φοιτήτρια Msc: Πολιτισμική ανάλυση και Εκπαίδευση 

mari.anthi1995@hotmail.com 

Περίληψη 

Κρίνεται ευρέως αναγνωρισμένη η ανάγκη της σύγχρονης παιδαγωγικής να αναγνωρί-
σει την παιδική ηλικία, τα βασικά γνωρίσματα και τις ανάγκες της. Σε αναπτυξιακό 
επίπεδο, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητα του 
κάθε μαθητή και του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης που αυτή συνεπάγεται. Έτσι, 
και σύμφωνα με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, υποστηρίζεται πως το παιδί 
χρειάζεται να εκφράζει αυτό που αισθάνεται, καθώς με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει 
την προσωπικότητα του, αναζητώντας τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές και τις 
προτιμήσεις που εκφράζει και συνειδητοποιώντας τόσο τα συναισθήματα του, όσο και 
τα στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει από τους άλλους. Κατ’ επέκταση όλων αυτών 
σημειώνεται πως η σύγχρονη εποχή μας, χρήζει αναγνώρισης και σεβασμού των δια-
φορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο μέσα από τη διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγού, ικανού να επιτύχει την κατάλ-
ληλη παιδαγωγική αλληλεπίδραση και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού που κα-
λείται σύγχρονη παιδαγωγική, όπως επίσης και στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συναισθηματική Ανάπτυξη, διαπολι-
τισμικότητα, παιδοκεντρισμός. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, αισθητοποιείται η σπουδαιότητα της συγκεκριμενοποίησης, από εκπαι-
δευτικής σκοπιάς, της φύση του ανθρώπου, προς τον οποίο προσανατολίζεται η αγωγή, 
αλλά και της διευκρίνησης των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την πραγματική αλ-
ληλεπίδραση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο αλλά και με ό, τι υπάρχει γύρω του. 
Έτσι, οι σκοποί της «νέας» αγωγής, ως σύγχρονο κεντρικό θέμα της Παιδαγωγικής, 
περιλαμβάνουν τις παιδοκεντρικές και κοινωνιολογικές τάσεις, την εξερεύνηση της α-
νάπτυξης του παιδιού σε σχέση με την εξωτερική συμπεριφορά, καθώς, επίσης, και τα 
επίπεδα των επιδιώξεων της παιδαγωγικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση των δια-
φορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων, οι οποίες αντί να κρύβονται κάτω από το χαλί, 
θα κατανοούνται και θα αξιοποιούνται στα πλαίσια κατανόησης και σεβασμού του «ξέ-
νου» 

Η ανάπτυξη του μαθητή 

Όπως έχει ορισθεί, ανάμεσα στους σύγχρονους στόχους της ελληνικής πολιτείας βρί-
σκεται η δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών αυριανών πολιτών, οι 
οποίοι θα εμπνέονται από αγάπη για τον άνθρωπο και τη ζωή. Έτσι, οι στόχοι που τί-
θενται είναι γνωστικοί, που αφορούν την μεταβίβαση γνώσεων και πνευματικών 

174/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



ικανοτήτων, θυμικοί όταν καλλιεργούν νέες αξίες και εμπλουτίζουν τον συναισθημα-
τικό κόσμο των μαθητών και τέλος, ψυχοκινητικοί, όταν μεριμνάται η ανάπτυξη των 
φυσικών τους ικανοτήτων (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Όσον αφορά τα παιδιά, το φά-
σμα της ανάπτυξης τους περιλαμβάνει την φυσική ανάπτυξη, την κοινωνικοσυναισθη-
ματική, τη γνωστική και την επικοινωνιακή ή γλωσσική ανάπτυξη. Αφορά, λοιπόν, σε 
ένα πρόσωπο, το οποίο θα είναι ικανό να στέκεται στα πόδια του, να μπορεί να τρέξει, 
να κινηθεί και να εκφραστεί, αλλά να αναπτύξει την προσωπικότητα του (Goehlich, 
2003). Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η αναφορά στη διαφορετικότητα του 
κάθε μαθητή, η οποία  σχετίζεται με παράγοντες, όπως ο διαφορετικός ρυθμός μαθη-
σιακής ετοιμότητας, κατανόησης, όπως επίσης και οι διαφορετικές εμπειρίες και γνώ-
σεις (Παντελιάδου, & Φιλιππάτου, 2013).  

Συναισθηματική ανάπτυξη 

Το συναίσθημα είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της συνείδησής του κάθε ανθρώ-
που. Έτσι, και το παιδί με τα λόγια και τη συμπεριφορά του εκφράζει αυτό που νιώθει, 
δείχνει την εσωτερική του ύπαρξη και λέει στον εαυτό του και στον ενήλικα ποιος είναι 
και τι βιώνει (Φιλιόζα, 2000). Το παιδί, λοιπόν, χρειάζεται να εκμεταλλευτεί το δικαί-
ωμα του να εκφράζει αυτό που αισθάνεται, να υπάρχει κάποιος που θα το ακούει όταν 
κλαίει, όταν θυμώνει ή όταν φοβάται. Χρειάζεται ανθρώπους που θα εκτιμούν τα συ-
ναισθήματα του, που θα το διαβεβαιώνουν ότι αυτό που αισθάνεται είναι σωστό και 
πως έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ακριβώς αυτό που νιώθει. Χωρίς να του επιβάλλε-
ται ένα «επιτρεπτό» συναίσθημα, στη θέση της δικής του αλήθειας.  Το παιδί διαμορ-
φώνει την ταυτότητα του, αναζητώντας τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές και τις 
προτιμήσεις που εκφράζει και συνειδητοποιώντας τα στοιχεία που τον κάνουν να δια-
φέρει από τους άλλους (Φιλιόζα, 2000). Έτσι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις βασικές αν-
θρώπινες ανάγκες για ασφάλεια, αγάπη, την ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος του 
ανήκειν, καθώς επίσης και την ανάγκη για εκτίμηση, σημειώνεται η σπουδαιότητα της 
προτεραιότητας να καλυφτούν επαρκώς, ώστε να ξεκινήσουν να εντείνονται, στη συ-
νέχεια, οι εξελικτικές ανάγκες του ανθρώπου, εκείνες που αφορούν την αυτοπραγμά-
τωση και την γνωστική κατανόηση, οι οποίες σχετίζονται με το έντονο ενδιαφέρον  και 
την περιέργεια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, την κατανόηση του 
εαυτού και των δυνατοτήτων του   (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού, επιστήμονες έχουν εντοπίσει πως, όταν ένα 
παιδί θυμώνει επειδή δεν μπορεί να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί, το συναίσθημα του 
το προτρέπει να ανασυγκροτηθεί και να αποδεχτεί την απογοήτευση που το διακατέχει. 
Πρόκειται για την έκφραση μιας ανάγκης, ενός αιτήματος προς τον άλλον, ώστε να 
αποκατασταθεί η ισορροπία. Ακόμα και στην περίπτωση πένθους, αποτελεί ένα απα-
ραίτητο, φυσιολογικό και κανονικό στάδιο, ώστε το παιδί να αποδεχτεί τη νέα κατά-
σταση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ό, τι το να αφήνει κανείς ένα παιδί να 
κλαίει μόνο του, είναι σα να το βυθίζει σε τρομακτικά συναισθήματα. Ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν μπορεί ο ενήλικας να ικανοποιήσει τα αιτήματα του, είναι σημα-
ντικό να κατανοεί το θυμό του. Από την άλλη πλευρά, μία άλλη, οπτική βλέπει το θυμό, 
ως την διευκρίνιση ορίων που δεν πρέπει να ξεπεραστούν στη σχέση του εαυτού με τον 
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άλλο, ή την άρνηση αυτού που το κάνει να υποφέρει. Έτσι, σύμφωνα με όσα έχουν 
προαναφερθεί, ο θυμός, αποτελεί το εργαλείο που χειρίζεται, όπως ο ενήλικας, έτσι και 
το παιδί, την απογοήτευση του. Έτσι, και τα παιδιά πρέπει να τον βιώνουν, να τον αι-
σθάνονται και να είναι σεβαστός, καθώς σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει μία ανάγκη 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Παράλληλα, όσον αφορά τη χαρά, πρόκειται για το συναίσθημα εκείνο που συνδέεται 
με την επιτυχία και την αγάπη. Έτσι, σημειώνεται πως στην περίπτωση που τα παιδιά 
επιφορτίζονται της θλίψης, των στερήσεων, ή των ανικανοποίητων στερήσεων των με-
γάλων, δεν είναι ελεύθερα να ευτυχίσουν.  Γι’ αυτό ιδιαίτερα οι γονείς, είναι υπεύθυνοι 
να μην αλλοιώνουν την όρεξη για ζωή στο μικρό παιδί, καθώς τα απωθημένα συναι-
σθήματα και οι αγιάτρευτες πληγές, είναι εκείνα που εμποδίζουν την πρόσβαση στη 
χαρά. Αυτό που οφείλει να επισημανθεί σε κάθε περίπτωση είναι πως τα σωστά συναι-
σθήματα είναι αυτά που μας δίνουν πίσω τη δύναμη μας και πως  τα παιδιά αποτελούν 
τους φορείς και τους δημιουργούς των προσωπικών τους πολιτισμών, οπότε όλα τα 
παραπάνω, οφείλουν να λαμβάνονται υπ’ όψιν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011).  

Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στην προσχολική τάξη 

Σύμφωνα με έρευνες, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στην προσωπική 
εξέλιξη των μαθητών, το καλύτερο συναισθηματικό κλίμα, αλλά και στην αποτελεσμα-
τικότερη διδασκαλία και μάθηση στην τάξη, καθώς προϋποθέτουν την ύπαρξη ενδια-
φέροντος και αμοιβαίας κατανόησης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Αυτές, δημιουργού-
νται από την ανάγκη των ατόμων να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι προ-
ϋποθέτουν τη συμμετοχή και τη σύμπραξη άλλων ατόμων. Έτσι, μπορεί να υποστηρι-
χθεί η θέση πως οι ανθρώπινες σχέσεις στηρίζονται στην αλληλεξάρτηση. Ωστόσο, 
τόσο η δημιουργία και η ανάπτυξη, όσο και η διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέ-
σεων δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, καθώς οι δεξιότητες διαπροσωπικής αλληλεπίδρα-
σης δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους ανθρώπους.  Για το λόγο αυτό, βασική προϋ-
πόθεση  της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους άλλους είναι η γνώση του εαυτού, η 
αυτογνωσία., η οποία ενισχύεται και από την εμπειρία που έχει κανείς σχετικά με τον 
τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι απέναντι του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011).  

Ιδιαίτερα σημαντικός καθίσταται και ο ρόλος του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία, κα-
θώς το ίδιο αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σωματικοπνευματική εξέ-
λιξη. Υποστηρίζεται πως το παιχνίδι αποτελεί τη δραστηριότητα του ατόμου, η οποία 
αποσκοπεί στην στιγμιαία ικανοποίηση των αναγκών του παιδιού για ψυχαγωγία, όπως 
επίσης και σε ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα, κατά την περίπτωση που το παιχνίδι γί-
νεται εργασία, μέσω της οποίας το παιδί μαθαίνει. Η ορμή του παιδιού για το παιχνίδι 
είναι που παρέχει στον άνθρωπο φυσική και ηθική ελευθερία, καθώς και επίσης ευκαι-
ρίες για έκφραση των ιδεών και αλληλεπίδρασης με τους γύρω του. Αυτή η ασχολία 
των παιδιών μπορεί να εξαλείψει κάθε στοιχείο αγωνίας και φόβου, αλλά και να προ-
σφέρει την κατάλληλη τροφή στη φαντασία τους (Βιζυηνός, 2009). 

Βασικές κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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Στη σύγχρονη εποχή μας, το αίτημα της δίκαιης πολυπολιτισμικής συγκρότησης της 
κοινωνίας, περιλαμβάνει το αίτημα για ισότιμη αναγνώριση των διαφορετικών πολιτι-
σμικών ταυτοτήτων των ομάδων που ζουν εντός μιας εθνικής κοινωνίας. αυτό, μπορεί 
να ικανοποιηθεί διαμέσου των πρακτικών προστασίας της διαφορετικότητας των με-
ταναστών. Έτσι, με τα δεδομένα αυτά, η παιδαγωγική πρακτική θέτει ως στόχο την 
υπέρβαση των πολιτισμικών διαφορών, αλλά και την αναζήτηση και ανάδειξη των κοι-
νών πολιτισμικών σημείων, όντας προσανατολισμένη στην εφαρμογή των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων (Γκόβαρης, 2013).  

Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να διευκολύνει την απόκτηση και την εμπέδωση της 
ξένης γλώσσας, από πλευράς των μεταναστών, όταν αυτή στηρίζεται στα ήδη γνωστά 
γλωσσικά δεδομένα του μαθητή (Mackey, 2006, στο Γκόβαρης, 2013). Συνεπώς, ένα 
κατάλληλο πλαίσιο για να στηριχθεί αποτελεσματικότερα η αφομοίωση των στοιχείων 
ξένης γλώσσας είναι οι δομικές και λεξιλογικές ομοιότητες μεταξύ της μητρικής και 
της ξένης, αντίστοιχα, γλώσσας (Πετρούνιας, 2001, στο Γκόβαρης, 2013). Έτσι, με τη 
συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων της ελληνικής με τις βαλκανικές και τις άλλες ευρω-
παϊκές γλώσσες, μπορεί να αισθητοποιηθούν οι αξίες της συνεργασίας, της πολιτισμι-
κής διάχυσης, των σχέσεων και των ανταλλαγών ανάμεσα στους διαφορετικούς λαούς 
και πολιτισμούς. Ωστόσο, οφείλει να σημειωθεί πως, η απόκτηση διαπολιτισμικής ικα-
νότητας, από πλευράς των εκπαιδευτικών, δε μπορεί να δημιουργηθεί, μόνο, μέσα από 
την επαφή με την ετερότητα, αλλά απαιτεί ουσιαστική επιμόρφωση και βαθιά καλλιέρ-
γεια των προσωπικών αντιλήψεων και στάσεων τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι 
ίδιοι τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, που μπορεί να μεταφέρουν ασυνείδητα 
(Γκόβαρης, 2013). 

Ο Σύγχρονες μεταρρυθμιστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις αντιλαμβάνονται την προ-
έλευση των παιδιών από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με τις ιδιαιτερότητες που 
αυτή συνεπάγεται, ως ένα δυναμικό αμοιβαίου εμπλουτισμού, καθώς πρόκειται για την 
έλευση ατόμων από διαφορετική προέλευση, διαφορετική γλώσσα, χρώμα δέρματος, 
καθώς επίσης και σωματικές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινω-
νικές ικανότητες και αδυναμίες.  Θα πρέπει, λοιπόν, κανείς να μπορεί να τα ακούσει, 
να πλησιάσει τα ενδιαφέροντα, τα προβλήματα και τις επιθυμίες τους, όπως, επίσης, 
και τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης του καθενός από αυτά (Goehlich, 2003). Ο ίδιος, 
λοιπόν, ο εκπαιδευτικός κατέχει έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο, ο οποίος αφορά το συ-
ντονισμό, τη συμβουλευτική, την εμψύχωση, την διακριτική καθοδήγηση, την παρατή-
ρηση, αλλά και την γνώση του πως να διαχειρίζεται καταστάσεις που απαιτούν την 
διαπολιτισμική του ικανότητα (Γκόβαρης, 2013). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη προσχολική τάξη 

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική η σημείωση στο γεγονός ό, τι η ομάδα της προσχολικής 
τάξης δεν αφορά ένα συμπαγές σύνολο καθορισμένο από τα ψυχολογικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, αλλά οφείλει να ειδωθεί ως ένα ψηφιδωτό, αποτε-
λούμενο από τόσες ψηφίδες, όσες και τα παιδιά που την απαρτίζουν, καθώς το κάθε 
παιδί φέρει τη δική του βιογραφία, τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες, κι αυτοί είναι 

177/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



όροι που δεν ταυτίζονται με τους αντίστοιχους όρους των άλλων. Έτσι, η προσχολική 
τάξη αποτελεί μία πολύμορφη πρόκληση, η οποία χρήζει διαφοροποιημένων προσεγ-
γίσεων κατά περίπτωση: ελεύθερο χώρο και προτεραιότητα στις προσωπικές ανάγκες 
του καθενός παιδιού (Goehlich, 2003). Για το λόγο αυτό, στις μέρες μας επισημαίνεται 
πως ο νέος παιδαγωγός έχει συνδεθεί με τον νέο τρόπο αντιμετώπισης της εκπαίδευσης, 
ο οποίος αφορά στα Ανοιχτά Αναλυτικά Προγράμματα, την ενεργό συμμετοχή των 
παιδιών, την ενίσχυση της ισότιμης επικοινωνιακής σχέσης, καθώς επίσης και τη σύν-
δεση της σχολικής ζωής με την καθημερινότητα (Goehlich, 2003). 

Έτσι, η σύγχρονη παιδοκεντρική μορφή διδασκαλίας συνεπάγεται την απαλλαγή του 
εκπαιδευτικού από μία σειρά στρεβλών αντιλήψεων για την σημασία της με αυστηρή 
λεπτομέρεια προσχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης, καθώς πρόκειται για μία βιω-
ματική κι επικοινωνιακή διδασκαλία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή 
δίνοντας του το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη 
διεξαγωγή και την αξιολόγηση της μορφωτικής του πορείας. Γίνεται, δηλαδή, λόγος 
για μια παιδαγωγική που κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προχωρήσει δημιουργικά και 
φιλικά προς την παιδική ηλικία, αποβλέποντας σε μια εποικοδομητική παρέμβαση, η 
οποία θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Υπό τους παραπάνω όρους, ο εκπαιδευτικός 
θα πρέπει, αντί να αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο των επιθυμιών και της λογικής 
του κόσμου των ενηλίκων, να στραφεί στο ρόλο του ως συμπαραστάτης των παιδιών 
στο ταξίδι ανακάλυψης και αξιοποίησης των ικανοτήτων τους. Επομένως, το μάθημα 
πρόκειται για μια ευκαιρία, κατά την οποία κάθε μαθητής θα πετύχει  κατά το βέλτιστο 
τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, η οποία θα αναδεικνύει τόσο τη σημασία του 
ατόμου, την ομορφιά της ιδιαιτερότητας όσο και την αξία της διαφορετικότητας 
(Goehlich, 2003). Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός, θα πρέπει να εμπιστεύεται τους μαθητές 
του και να τους ενθαρρύνει να παίρνουν αποφάσεις, να στέκεται με σοβαρότητα και 
ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες και τα συναισθήματα τους, να ενισχύσει την προ-
σπάθεια τους για διερεύνηση των συναισθημάτων τους και να χρησιμοποίει  μεθόδους 
που θα τους ενθαρρύνουν να ταυτίζονται με τους άλλους, κατανοώντας τα συναισθή-
ματα τους και συσχετίζοντας τα με εκείνα των άλλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εκπαι-
δευτικοί θα σταθούν ικανοί να λειτουργήσουν ως διευκολυντές της μάθησης, διαθέτο-
ντας ποικίλες δεξιότητες επικοινωνίας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ο σύγ-
χρονος παιδαγωγός, αφορά στην κατανόηση των αναγκών και των αξιών των μαθητών 
του και την προσπάθεια του να δει τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια, αποσκο-
πώντας στη δημιουργία μίας ενσυναίσθητης επικοινωνίας, κατά την οποία ο μαθητής 
ενθαρρύνεται να αναπτυχθεί και να ανακαλύψει τη γνώση του εαυτού του (Μαλικιώση-
Λοΐζου, 2011, & Παντελιάδου, & Φιλιππάτου, 2013).  Για την επίτευξη αυτού του σκο-
πού, κρίνεται αναγκαίο ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην αποσαφήνιση των εν-
διαφερόντων, την εύρεση τρόπων ικανοποίησης των παιδιών, και του ενεργού διαλό-
γου με τους ανθρώπους του πραγματικού κοινωνικού περιβάλλοντος (Goehlich, 2003). 
Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως η παιδαγωγική αλληλεπίδραση, λόγω του ό, τι 
τίθεται ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία συνεπάγεται την 
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αμοιβαία επιρροή στάσεων συναισθημάτων και συμπεριφορών, μέσω της επικοινω-
νίας, η σχολική τάξη, αποτελεί την μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς αποτελεί η ίδια 
μια κοινωνική ομάδα. Έτσι, ο δάσκαλος με δημοκρατική παιδαγωγική συμπεριφορά, 
συζητά με τους μαθητές του, προτείνει τεχνικές που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές, 
κάνει παρατηρήσεις ή επαινεί συλλογικά και όχι ατομικά, συμπεριφέρεται στους μα-
θητές του ως μέλη ισότιμα της τάξης, δείχνοντας τους εμπιστοσύνη σε αυτούς και τις 
ικανότητες, τις δεξιότητες και την ηθική τους υπόσταση, ενώ από την άλλη, παρεμβαί-
νει μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας, όποτε και είναι ανάγκη για κατάλληλη παρέμβαση 
(Μπασέτας, 2007). 

Επομένως, αυτό που έχει αξία είναι όχι οι προπαρασκευασμένες αλήθειες, η έτοιμη 
γνώση και αναμονή για συγκεκριμένες αντιδράσεις των παιδιών, αλλά η προσφορά ε-
ρεθισμάτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων εμπειριών και την ανακάλυψη της 
γνώσης (Goehlich, 2003). Κάθε παιδαγωγική πράξη, λοιπόν, έχει νόημα για τον μαθητή 
όταν εμφανίζεται ως δική του ανάγκη, όταν είναι ανάλογη με το επίπεδο των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων του και όταν προγραμματίζεται με ευέλικτο τρόπο, ώστε να απο-
τελεί μια αντανακλαστική διαδικασία που προσαρμόζεται και εξελίσσεται δυναμικά 
και ανταποκρίνεται στις αντιδράσεις των μαθητών (Παντελιάδου, & Φιλιππάτου, 
2013). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
να δώσουν ερεθίσματα στον εκπαιδευτικό για την οργάνωση της διδασκαλίας, να συ-
νεργάζονται μεταξύ τους και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, δείχνοντας εμπι-
στοσύνη στον εκπαιδευτικό τους. Έτσι, αναπτύσσονται ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις 
όσον αφορά την συναισθηματική και κοινωνική τους ωριμότητα, τις συναισθηματικές 
τους εμπειρίες, αλλά και την ανάπτυξη θετικών προσδοκιών και κινήτρων για μάθηση 
(Μπασέτας, 2007). Αν, λοιπόν, ο παιδαγωγός περιμένει πολλά από τα παιδιά, πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να τους δώσει και πολλά  (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011, & Παντελιάδου, 
& Φιλιππάτου, 2013). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός αναφορικά με τον στιγματισμό των 
μαθητών. Το φαινόμενο αυτό, παρουσιάζεται σε μία αποκλίνουσα ή προβληματική συ-
μπεριφορά του παιδιού. (Μπασέτας, 2007).  Ο κίνδυνος, λοιπόν, που υπάρχει για τον 
ατυπικό μαθητή βασίζεται στην δυνατότητα να χαρακτηρίζεται ως μειωτικά διαφορε-
τικός από τους άλλους (Γκότοβος, 2002). Ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως τα στιγματι-
σμένα αυτά παιδιά, απομονώνονται από την ομάδα στην οποία εντάσσονται και απο-
κτούν προβλήματα. Έτσι, εν συνεχεία, παρατηρείται συσσώρευση των προβλημάτων 
του και έτσι διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος για το στιγματισμένο άτομο, καθώς 
και οι συμμαθητές του, του φέρονται ανάλογα, και το ίδιο συμπεριφέρεται διαφορε-
τικά, ώστε οδηγείται στην πλήρη απομόνωση και περιθωριοποίηση του. Συνεπώς, ο 
στιγματισμός ενός μαθητή διαφαίνεται ως ένα οδυνηρό γεγονός, τόσο για το ίδιο, όσο 
και για το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής ομάδας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ανα-
γκαίος ο προσεχτικός χειρισμός, από πλευράς του παιδαγωγού, τόσο των χαρακτηρι-
σμών του, όσο και της συμπεριφοράς του απέναντι στους μαθητές (Μπασέτας, 2007). 

Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ό, τι στο ρόλο του εκπαιδευτικού 
συγκαταλέγεται και η ευθύνη της μεταβίβασης και εσωτερίκευσης από τους μαθητές 
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των ηθικών αξιών και των στάσεων και πεποιθήσεων της κοινωνίας (Μαλικιώση-Λοΐ-
ζου, 2011). Σύμφωνα με αυτήν την τοποθέτηση, το σύγχρονο σχολείο στοχεύει στο να 
αποτελέσει ένα ενεργό μέτωπο, το οποίο θα έχει κριτική στάση απέναντι στην κοινω-
νία, να μετατραπεί, δηλαδή, σε έναν κοινωνικό χώρο, αντί για έναν προστατευτικό 
χώρο παιδαγωγικής επαρχίας κι απομονωμένο (Goehlich, 2003). Παράλληλα, ένας χα-
ρακτηριστικός παράγοντας που συμβάλει στην καλή συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών, αλλά και τη διαφύλαξη της ψυχικής τους υγείας, κρίνεται η καλή συνεργασία 
των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Το γεγονός της καλής σχέσης συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικού και γονέα, συνεπάγεται την εμπιστοσύνη αλλά και την αίσθηση ασφά-
λειας γύρω του, ενώ συγχρόνως αισθάνεται πιο άνετα στον εκπαιδευτικό χώρο (Μπα-
σέτας, 2007).   

Κλείνοντας, υπό τους παραπάνω όρους σκιαγραφείται ο σύγχρονος παιδαγωγός, ο άν-
θρωπος που « διαπαιδαγωγεί και διδάσκει σωστά, παρωθεί και βοηθά κάθε μαθητή∙ 
προκαλεί την αγάπη, το δέος και το σεβασμό στους μαθητές του, την αναγνώριση και 
την εκτίμηση των γονέων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα» (Μπασέτας, 2007, σελ. 
243). Έτσι, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να α-
ξιολογηθεί με βάση τις γνώσεις και την προετοιμασία του για κάθε διδασκαλία, και 
για την ικανότητα του για εποικοδομητική επικοινωνία με τους μαθητές του (Μαλι-
κιώση-Λοΐζου, 2011). 
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Συναισθηματική νοημοσύνη και εκπαίδευση. 

Ανυφαντή Μαρία, M.Sc, maryan0902@gmail.com 
Αρβανιτάκη-Καμμένου Αικατερίνη, M.Sc, kaitik90@gmail.com 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία ως στόχο της έχει να επισημάνει τη συνεισφορά της ανάπτυξης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση. Προκειμένου να τελε-
στεί αυτό θα υπάρξει αναφορά σε έρευνες, αλλά και σε βιβλιογραφία αναφορικά με 
ζητήματα που αφορούν τη νοημοσύνη, ιστορική αναδρομή στη συναισθηματική νοη-
μοσύνη ως ορολογία , τη σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης και το πώς 
μπορεί να καλλιεργηθεί στο σχολικό περιβάλλον . Η Συναισθηματική Νοημοσύνη 
(Emotional Intelligence, Emotional Quotient) είναι μια σχετικά νέα έννοια, η οποία έχει 
προταθεί από τους επιστήμονες, προκείμενου να περιγράψει χαρακτηριστικά που φαί-
νεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ατόμων στη ζωή τους και την ερ-
γασία τους. Δεξιότητες που χαρακτηρίζονται ως συναισθηματικές και είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι : η αυτοεπίγνωση (self-
awareness , ο αυτοέλεγχος (self-regulatio) τα κίνητρα συμπεριφοράς (motivation), η 
ενσυναίσθηση (empathy) και οι κοινωνικές δεξιότητες (social skills). 

Λέξεις -Κλειδιά: συναισθηματικές δεξιότητες, επιτυχία, σπουδαιότητα, ορολογία  

Ιστορική αναδρομή στη συναισθηματική νοημοσύνη 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ή EQ (Emotional Intelligence, Emotional Quotient) εί-
ναι μια σχετικά νέα έννοια με μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη της. Το ενδιαφέρον για 
τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ξεκίνησε το 1973 με μία εργασία του McClelland, ο 
οποίος θεώρησε πως μια ομάδα ειδικών ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων η ενσυναί-
σθηση, η αυτοπειθαρχία και η πρωτοβουλία, έκαναν τους πιο επιτυχημένους εργαζό-
μενους να ξεχωρίζουν, από αυτούς που τα πήγαιναν απλά, βάσει των αναμενόμενων 
προσδοκιών απόδοσης. 

Το 1990 δημοσιεύτηκε η πρώτη ολοκληρωμένη εργασία στη Συναισθηματική Νοημο-
σύνη από τους Salovey & Mayer βάσει της οποίας η Συναισθηματική Νοημοσύνη ορί-
ζεται ως «η ικανότητα να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του 
συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη 
και δράση». Υποστήριξαν ότι υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης, διαφορετικό από τη γνω-
σιακή ευφυία , που μπορεί να μετρηθεί με αξιόπιστο τρόπο. Προσδιόρισαν λοιπόν αρ-
χικά τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και ρύθμισης 
του συναισθήματος και πρότειναν ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν υψηλή Συναισθημα-
τική Νοημοσύνη διακρίνονται από πέντε κύριες δεξιότητες: έχουν γνώση των δικών 
τους συναισθημάτων, έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθή-
ματα, επιδεικνύουν ευαισθησία προς τα συναισθήματα των άλλων, έχουν την ικανό-
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τητα να ανταποκριθούν και να διαπραγματευτούν με τους άλλους ανθρώπους συναι-
σθηματικά, είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους συναισθήματα για να υπο-
κινήσουν τον εαυτό τους. Η αρχική αυτή προσέγγιση των Salovey & Mayer έμεινε 
σχετικά αφανής για μερικά χρόνια. Αυτός που έκανε ευρέως γνωστή τη Συναισθημα-
τική Νοημοσύνη ήταν ο Goleman.  

Ο Goleman μιλά για τη «νοημοσύνη της καρδιάς» και ορίζει τη Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη ως «την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα 
συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα 
για τον εαυτό του». 

Στην εισαγωγή του βιβλίου του για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ο Goleman (1995) 
αναφέρεται στο παρακάτω απόφθεγμα από τον Αριστοτέλη για να ορίσει την ουσία της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης: «Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργι-
στείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, 
για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο». 

Πόσο απαραίτητη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; 

Ο Gardner στη θεωρία του για την πολλαπλότητα της νοημοσύνης έδωσε ορισμούς για 
δυο είδη προσωπικής νοημοσύνης τονίζοντας πως διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η 
ικανότητα να καταλαβαίνουμε τους άλλους ανθρώπους και ενδοπροσωπική είναι η ι-
κανότητα να σχηματίσουμε ένα γνήσιο πρότυπο του εαυτού μας και να μπορούμε με 
αυτό να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά στη ζωή μας. Σημείωσε επίσης, πως πυρήνας 
της διαπροσωπικής νοημοσύνης είναι η ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται κα-
τάλληλα στις διαθέσεις, στη ψυχοσύνθεση ,στα κίνητρα και στις επιθυμίες των άλλων 
και της ενδοπροσωπικής την πρόσβαση όπως επεσήμανε του ανθρώπου στα προσωπικά 
του αισθήματα και την ικανότητα να τα διακρίνει και να αντλεί από αυτά στοιχεία κα-
θοδήγησης της συμπεριφοράς του.  

 Η λεγόμενη και νοημοσύνη της καρδιάς, που θεωρείται προαπαιτούμενο μιας πετυχη-
μένης ζωής, επεκτείνεται σύμφωνα με τον Σάλοβι στις εξής ικανότητες: 

• Αυτοεπίγνωση/ Γνώση των συναισθημάτων μας (self-awareness): οδηγεί σε αυτοκα-
τανόηση, επίγνωση αποφάσεων, καλύτερη δευθέτηση στη ζωή, προσγειωμένη αί-
σθηση σε αποφάσεις. 

• Έλεγχος συναισθηματικός (self-regulation): το άτομο έχει τη δεξιότητα να ηρεμεί 
και να απαλλάσσεται από το θυμό, το ανεξέλεγκτο άγχος και να ξεπερνά απογοη-
τεύσεις. 

• Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας (motivation): η εξυπηρέτηση ενός σημαντικού 
για μας στόχου, προσήλωση της προσοχής, αυτοκυριαρχία και δημιουργικότητα.  

• Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, με άλλα λόγια ενσυναίσθηση 
(empathy).  
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• Χειρισμός των σχέσεων (social skills): η τέχνη των διαπροσωπικών σχέσεων. Η δη-
μοτικότητα, η ηγετική δεινότητα και η διαπροσωπική επιτυχία είναι δείγματα ομα-
λής αλληλεπίδρασης και λάμψης στο κοινωνικό στερέωμα. 

 Οι Bradberry & Greaves στο βιβλίο τους «Συναισθηματική Νοημοσύνη: Το απλό βι-
βλίο» (2006) παρουσιάζουν την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με έναν πιο 
κατανοητό και πρακτικό τρόπο μιλώντας για τη «συναισθηματική διάσταση της λογι-
κής». Τονίζουν ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφερόμαστε, χειριζόμαστε την πολυπλοκότητα των κοινωνικών μας σχέσεων, 
παίρνουμε προσωπικές αποφάσεις που καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα. 

 Προτείνουν τέσσερις συναισθηματικές δεξιότητες οι οποίες συγκροτούν την έννοια 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην πράξη: 

1. Αυτεπίγνωση: αναφέρεται στην ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε με ακρίβεια τα συ-
ναισθήματά μας, τις τάσεις μας και την προδιάθεση που έχουμε προς μία συγκεκριμένη 
συμπεριφορά.  

2. Αυτοδιαχείριση: να χρησιμοποιούμε την επίγνωση των συναισθημάτων μας για να 
είμαστε ευέλικτοι και να κατευθύνουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση τη συμπερι-
φορά μας.  

3. Κοινωνική επίγνωση: αναφέρεται στην ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τι σκέφτο-
νται και τι αισθάνονται οι άλλοι, ακόμη και αν εμείς δεν αισθανόμαστε το ίδιο.  

4. Διαχείριση σχέσεων: αναφέρεται στην ικανότητα να χειριζόμαστε με επιτυχία και σε 
βάθος χρόνου τις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. 

Ένας άνθρωπος με τις παραπάνω συναισθηματικές δεξιότητες μπορεί εύκολα να: 

• κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων  
• θέτει κίνητρα στον εαυτό του  
• προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον  
• ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο λειτουργικό  
• είναι αισιόδοξος  
• είναι ικανός στην επικοινωνία και τη δημιουργία μακροχρόνιων προσωπικών και 

επαγγελματικών σχέσεων 
• έχει πίστη στις ικανότητές του  
•  μπορεί να εργάζεται υπό πίεση  
•  μπορεί να συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου  

Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη; 
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Βάσει της βιβλιογραφίας οι τρόποι ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 
οι ακόλουθοι: 

• Να εξασκηθούμε στο να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ σκέψεων και συναισθη-
μάτων.  

• Να εξασκηθούμε στο να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας.  
• Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των συναισθημάτων μας.  
• Να μάθουμε να «ακούμε» τα συναισθήματά μας προκειμένου να φτάσουμε σε συ-

μπεράσματα και για να λάβουμε αποφάσεις.  
• Να κάνουμε εξάσκηση στο να ξεπερνάμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, αλλάζο-

ντας τον τρόπο σκέψης και δράσης μας.  
• Στις αναποδιές που μας τυχαίνουν να εντοπίζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε και να 

διοχετεύουμε την ενέργειά μας στην παραπέρα δράση.  
• Να δείχνουμε σεβασμό και κατανόηση στα συναισθήματα των άλλων.  

Η διαφορά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τον Δείκτη Νοημοσύνης 

Οι άνθρωποι όμως που έχουν υψηλό IQ δεν έχουν απαραίτητα και την ικανότητα να 
ελέγχουν τη συμπεριφορά τους ή να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους. Ίσως μάλιστα 
να ισχύει και το αντίθετο. Έρευνες που αναφέρει ο Goleman τονίζουν ότι ο δείκτης IQ 
συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργεί α-
ποτελεσματικά και επιτυχημένα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 80% καλύ-
πτεται από δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Τα άτομα που εξασκούν τη Συ-
ναισθηματική Νοημοσύνη έχουν τη μοναδική ικανότητα να επιτυγχάνουν σε καταστά-
σεις στις οποίες άλλοι πασχίζουν να τα καταφέρουν. Σε αντίθεση με τη γνωστική νοη-
μοσύνη (IQ) που αναπτύσσεται τα πρώτα χρόνια της ηλικίας μας, η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. 

 Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια στοιχείων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ξεκινάει 
στα πρώτα στάδια της ζωής μας και συνεχίζει να διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της 
σχολικής μας ηλικίας. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, η οικοδόμηση συνεχίζεται πάνω στις 
αρχικές συναισθηματικές δεξιότητες. 

 Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι αυτή που διαμορφώνει στο μεγαλύτερο βαθμό 
τις συναισθηματικές δεξιότητες. Επομένως, ακόμη και ένα στέλεχος που δεν έχει ανα-
πτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό κάποιες συναισθηματικές δεξιότητες με την κατάλληλη 
εκπαίδευση μπορεί ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία να επανεκπαιδευτεί σε αυτές. Άλ-
λωστε, η συναισθηματική μας νοημοσύνη αναπτύσσεται μέχρι και τα βαθιά μας γερά-
ματα! 

Τα Θεωρητικά Μοντέλα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Τρείς είναι οι κύριες κατηγορίες των μοντέλων αυτών: 
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• Ικανότητας: αναφερόμενοι στη συναισθηματική νοημοσύνη ως ικανότητα ανάλογα 
με τις γνωστικές ικανότητες σε δομή και οργάνωση (Salovey, Mayer, Caruso). 

• Προσωπικότητας: νοώντας τη συναισθηματική νοημοσύνη σαν ένα αποτέλεσμα ι-
κανοτήτων προσαρμογής, χαρακτηριστικών και προδιαθέσεων (Bar-On). 

• Επίδοσης: με την άποψη πως η συναισθηματική νοημοσύνη συντελεί σε εξήγηση 
και πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας σ' εργασία βάσει προσωπικότητας 
(Goleman) 

Παρομοίως, μπορεί να γίνει η διάκριση και σε ικανοτήτων ή μεικτά που σχετίζονται 
αντιστοίχως είτε στην αλληλεπίδραση γνωστικών-συναισθηματικών ικανοτήτων είτε 
γνωστικών, συναισθηματικών, αλλά μαζί και κοινωνικών -δεξιοτήτων προσαρμογής.  

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να μετρηθεί : 

• με εργαλεία αυτο-αναφοράς  
• αναφορές άλλων (τεστ 360μοιρών) 
• αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων 

Το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso (θεωρία ικανότητας) προσδιορίζει τη συ-
ναισθηματική νοημοσύνη σαν μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης , το πώς δηλαδή κά-
ποιος μπορεί να παρακολουθεί τα δικά του συναισθήματα και των άλλων και να καθο-
δηγεί ορθά τις ενέργειες και τις σκέψεις του. Σχετίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη 
με την κοινωνική του Thorndike και τις διαπροσωπική και ενδοπροσωπική του 
Gardner. Τέσσερις κατηγορίες -διαστάσεις έχει η συναισθηματική νοημοσύνη σαν θε-
ωρία ικανότητας: 1. αντίληψη-αξιολόγηση, έκφραση συναισθημάτων, 2. αξιολόγη-
σηκαι αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, 3. συναισθηματική διευκόλυνση 
και 4. διαχείριση συναισθημάτων. 

Το μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης του Reuven Bar-On αναφέρεται στην κοι-
νωνική διάσταση της και στη σημασία που έχουνε οι διαπροσωπικές, ενδοπροσωπικές 
ικανότητες , προσαρμογής , διαχείρισης άγχους και άλλοι γενικοί παράγοντες ενεργο-
ποίησης π.χ. αισιοδοξία.  

Το μοντέλο του Goleman (συναισθηματική επάρκεια) αναφέρεται στη συναισθηματική 
νοημοσύνη στο ότι επηρεάζει όλους τους τομείς (υγεία, μάθηση, συμπεριφορά) και 
είναι σημαντική για την επιτυχία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η συναι-
σθηματική νοημοσύνη είναι προσωπική ικανότητα σαν εσωτερική επίγνωση , διαχεί-
ριση και κίνητρα και κοινωνική με την έννοια της ικανότητας κατανόησης , κοινωνικών 
δεξιοτήτων και σύσφιξης συνεργασίας . 

Μερικά πρόσθετα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η Κλί-
μακα Αλεξυθυμίας TAS-20 ,το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης του 
Schutte και η κλίμακα επιπέδων συναισθηματικής συνειδητοποίησης LEAS με 20 κοι-
νωνικές ιστορίες τεσσάρων συναισθημάτων . 
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Εφαρμογή σε σχολικές θεματικές ενότητες 

Οι ασκήσεις που θα προταθούν αφορούν στην αυτοεπίγνωση (γνώσεις/ δεξιότητες για 
να διαμορφώσουν το πλαίσιό τους), την αυτορρύθμιση (γνώσεις/ μεταγνώσεις για α-
ντιμετώπιση αβεβαιότητας και για ανθεκτικότητα), κοινωνική επίγνωση (για ενσυναί-
σθηση) και διαχείριση διαπροσωπικών ζητημάτων (για συνεργατικότητα / αλληλένδε-
τες δράσεις) 

Ενδεικτικά, με αφορμή την ενότητα 11 της Πολιτείας του Πλάτωνα (Γ’ Λυκείου), στην 
οποία ο τελευταίος παραλληλίζει τους δεσμώτες ενός σπηλαίου με τους ανθρώπους, 
μια δράση για κοινωνική επίγνωση θα μπορούσε να είναι: «Ποια συνήθεια της καθη-
μερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου προσομοιάζει με την κατάσταση των πλατω-
νικών δεσμωτών;», «Κρίνοντας από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο νόμος για να πετύχει 
την υπακοή των πολιτών σ’ αυτόν διαγράψτε το χαρακτήρα του. Πώς θα χαρακτηρίζατε 
το πολίτευμα που λειτουργεί μ’ αυτόν τον τρόπο;», «Μπορούμε να υποστηρίξουμε πως 
οι απόψεις του Πλάτωνα για την λειτουργία και τη δομή της πολιτείας , όπως φαίνονται 
και μέσα από την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου, θεμελιώνουν μια πολιτεία που 
φροντίζει για την ευτυχία του συνόλου; Μήπως θα έρεπε σε ολοκληρωτισμό;» 

Μια επιπλέον δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι η δραματοποίηση αποσπάσματος 
του κειμένου «Αντιγόνη» της Β’ Λυκείου, στίχοι 69-99, όπου διαφαίνονται οι αντίθετες 
απόψεις μεταξύ Αντιγόνης και Ισμήνης καθώς και ο διαφορετικός χαρακτήρας τους. Η 
πρώτη παρουσιάζεται από τον Σοφοκλή γενναία και έτοιμη να αψηφήσει τον θάνατο, 
ενώ η δεύτερη παρουσιάζεται δειλή και φοβισμένη στην ιδέα να θάψουν τον νεκρό 
αδελφό τους Πολυνίκη. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι οι μαθητές καλεστούν να δρα-
ματοποιήσουν το σχετικό απόσπασμα, θα καταφέρουν να αισθανθούν τα συναισθή-
ματα και των δύο πρωταγωνιστών και να τις κατανοήσουν. 

Όσον αφορά στο μάθημα της Έκφρασης/ Έκθεσης, και στην ενότητα «ρατσισμός» της 
Β’ Λυκείου, ασκήσεις «με συναισθήματα» θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: Οι 
μαθητές θα μπορούσαν να συνθέσουν ένα τραγούδι ή ένα ποίημα κατά του ρατσισμού, 
να ζωγραφίσουν εικόνες που τους έρχονταν στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης ρατσι-
σμός καθώς και να συζητήσουν μέσα στην τάξη σχετικά με τα συναισθήματα που τους 
προκαλεί το σχετικό θέμα ή να μοιραστούν εμπειρίες τους. 

Τέλος, ένα ακόμη παράδειγμα από το μάθημα της Έκφρασης/ Έκθεσης, της Ά Λυκείου 
αυτή τη φορά, θα μπορούσε να ήταν στη θεματική: «χάσμα γενεών». Οι μαθητές προ-
κειμένου να καλλιεργήσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις θα μπορούσαν να εργα-
στούν σε ομάδες. Μια ομάδα θα εργαζόταν σε ό,τι αφορά στις γλωσσικές ασκήσεις, 
μια άλλη θα κατέγραφε τα διαφορετικά συναισθήματα που θα μπορούσε να νιώσει ένας 
νέος καθώς και ένας ενήλικας κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την ομαδοσυνερ-
γατική διδασκαλία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, να 
αλληλοεπιδράσουν, να κατανοήσουν τη σκέψη των συμμαθητών τους καθώς και να 
μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.  
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Συνήθη λάθη στην εκτέλεση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων  
της Αριθμητικής 

Μπαραλής Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, gmparalis@primedu.uoa.gr 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι αρκετοί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου πα-
ρουσιάζουν μια επιρρέπεια στη διάπραξη λαθών, κατά την εκτέλεση των τυπικών 
γραπτών αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής. Τα λάθη μπορεί να 
οφείλονται σε διαφόρους λόγους, αλλά ενοχοποιούνται περισσότερο η έλλειψη κατα-
νόησης των συναρτώμενων μηχανισμών και βημάτων, η πλημμελής απόκτηση της 
αίσθησης των αριθμών, η άγνοια της θεσιακότητας, την οποία πρεσβεύει το οικείο 
δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, καθώς και οι πολλές σχετικές αναδυόμενες παρανοή-
σεις. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει πολλά παραδείγματα λαθών, που συνδέονται 
με τις τέσσερις πράξεις της Αριθμητικής, τα οποία αντιμάχονται τη συμφιλίωση των 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με τους στοιχειώδεις υπολογισμούς. Τέλος, προ-
τείνονται κάποιοι τρόποι για άρση των παρερμηνειών και εξάλειψη των λαθών, όπως 
είναι, για παράδειγμα, η ενίσχυση της κατανόησης αλλά και η ενθάρρυνση των μαθη-
τών για επινόηση δικών τους, προσωπικών μεθόδων υπολογισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμοι, λάθη, παρανοήσεις, πράξεις, Αριθμητική  

Εισαγωγή- Μια θεώρηση των λαθών  

Οι τυπικοί-παραδοσιακοί αλγόριθμοι των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής προ-
σφέρουν, οπωσδήποτε, άνεση στους μαθητές, βοηθώντας τους να εκτελούν υπολογι-
σμούς, (πιθανόν) μηχανιστικά μεν αλλά αποτελεσματικά δε. Ωστόσο, πολλές φορές, 
οι αλγόριθμοι ακολουθούνται τυφλά, με συγκαλυμμένο και απροσπέλαστο το εννοιο-
λογικό τους περιεχόμενο. Αναμφισβήτητα, αυτή η στείρα αποστήθιση των αλγοριθ-
μικών μεθόδων όχι μόνο αποδυναμώνει την κατανόηση, αλλά και δημιουργεί εύ-
θραυστη γνώση, επιρρεπή σε λάθη και σφάλματα, όπως έχει αποδειχθεί από πληθώρα 
σχετικών ερευνών (βλ. Lemonidis, 2016; Bass, 2003), αν και κάποιες έρευνες (π.χ. 
βλ. Ellerton & Clarkson, 1996) είχαν δείξει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν περισσό-
τερες δυσκολίες με τις σημασιολογικές δομές, το λεξιλόγιο και τον συμβολισμό των 
Μαθηματικών παρά με τους τυπικούς αλγόριθμους.  

Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος και των απαραίτητων υπολογισμών, 
εμφιλοχωρούν πολλές περιπτώσεις λάθους, όπως, για παράδειγμα (Skovsmose & 
Penteado, 2016), η λανθασμένη εκτέλεση ενός αλγόριθμου, η λανθασμένη εφαρμογή 
ενός αλγόριθμου, η λανθασμένη εκτέλεση μιας πράξης, λόγω πλημμελούς αναγνώρι-
σης ή παρερμηνείας του συμβόλου της, η λανθασμένη αντιγραφή μιας άσκησης από 
τον πίνακα ή το βιβλίο κ.λπ. Ακόμη, το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε απροσεξία, 
σε βιαστικό συλλογισμό, σε υπερφόρτωση της μνήμης, σε παρερμηνεία του κειμένου, 
σε έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσης που σχετίζεται με το μελετώμενο μαθηματι-
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κό θέμα, σε αδυναμία παρατήρησης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μιας κατά-
στασης αλλά και σε έλλειψη αδυναμίας για έλεγχο της απάντησης που δόθηκε 
(Hansen et al., 2017; Herholdt & Sapire, 2014; Swan, 2002; Booth, 1986). Βέβαια, τα 
λάθη των μαθητών στα Μαθηματικά δεν είναι, απλώς, αποτέλεσμα άγνοιας και ούτε 
γίνονται τυχαία (Radatz, 1980), όπως εύκολα θα πρότεινε η συμπεριφοριστική θεωρί-
α, αλλά είναι αιτιώδη και γίνονται πολλές φορές συστηματικά.  

Εδώ και μια εικοσαετία, τουλάχιστον, είναι παραδεκτό, ως αποτέλεσμα πολλών ερευ-
νών και μελετών (π.χ. Suurtamm & Vézina, 2010; Verschaffel & De Corte, 1996), ότι 
μέχρι το τέλος του Δημοτικού πολλοί μαθητές δεν εξοικειώνονται με τις διάφορες 
αλγοριθμικές διαδικασίες και αδυνατούν να τις εφαρμόζουν σε προβλήματα. Στις τά-
ξεις του Δημοτικού, οι μαθητές αντιμετωπίζουν αδυναμίες αποτελεσματικής κατανό-
ησης και χρήσης των αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων (Mundia, 2012; Back, 
2005). Αυτή, δε, η ελλιπής γνώση εκτέλεσης πράξεων και οι σχετικές παρερμηνείες 
των μαθητών δημιουργούν ανυπέρβλητα προσκόμματα κατά την επίλυση προβλημά-
των (Prediger, 2011), δεδομένου ότι η χρήση αλγοριθμικών διαδικασιών, η κατανόη-
ση και η αυτοματοποίησή τους, που ανάγονται σε ύψιστης προτεραιότητας στόχευση 
του Σχολείου, συναρτώνται άμεσα με τις επιτυχείς επιλύσεις προβλημάτων. 

Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις (βλ. Small, 2013) ότι η χρήση των τυπικών αλγόριθ-
μων δημιουργεί σύγχυση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να οδηγούνται σε λάθη, εξαιτί-
ας, ίσως, των τυπικών ρουτίνων, που συνυπάρχουν στους κλασικούς-παραδοσιακούς 
αλγόριθμους, οι οποίες μαθαίνονται (με συμπεριφοριστικό τρόπο) από τους μαθητές 
(Kamii & Lewis, 1993). Εξάλλου, και η περίπλοκη φύση των τυπικών αλγόριθμων 
έχει μερίδιο ευθύνης για τη σύγχυση των μαθητών (Philipp, 2007). Κατά τον 
Lemonidis (2016) και τη Russell (2000), οι μαθητές κάνουν πολλά λάθη στην εφαρ-
μογή των αλγοριθμικών βηματισμών για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, εξαιτί-
ας της έλλειψης κατανόησης, με αποτέλεσμα να ξεχνούν και να συγχέουν τους αλγο-
ριθμικούς κανόνες. Αναντίρρητα, η εκτέλεση των αλγοριθμικών διαδικασιών των α-
ριθμητικών πράξεων δίχως κατανόηση είναι ευνοϊκός παράγοντας διάπραξης λαθών 
από τους μαθητές. Οπωσδήποτε, κομβικό ρόλο παίζει και η αδυναμία ανάκλησης των 
αριθμητικών γεγονότων (αποτελέσματα πράξεων με μονοψήφιους αριθμούς).  

Αποτελεί, ασφαλώς, υψηλή σχολική προτεραιότητα η εξοικείωση των μαθητών με 
τους αλγόριθμους των διάφορων πράξεων, καθώς και η μείωση ή και, ει δυνατό, η 
εξάλειψη των λαθών κατά τους υπολογισμούς. Αυτή η επιζητούμενη εξάλειψη των 
λαθών είναι άκρως απαραίτητη στα Μαθηματικά, επειδή (Skovsmose & Penteado, 
2016) «το να κάνω τα πράγματα σωστά», κατά μια έννοια, ισοδυναμεί με το «μαθαί-
νω Μαθηματικά». Σημειωτέον, έχει βρεθεί (Lemonidis, 2016; Nunes, Schliemann & 
Carraher, 1993) ότι παιδιά που εργάζονται στον δρόμο (πωλητές κ.λπ.), τα οποία 
χρησιμοποιούν νοερούς υπολογισμούς (δικής τους, πιθανόν, επινόησης), διαπράττουν 
λιγότερα λάθη. Τα ίδια παιδιά, ως μαθητές στο σχολείο, όταν προβαίνουν σε αντί-
στοιχους υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας γραπτούς αλγόριθμους, κάνουν περισσότε-
ρα και σοβαρότερα λάθη.  
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Από τη μελέτη κάποιων λαθών, κατά την εκτέλεση πράξεων με τους κλασικούς αλ-
γόριθμους (Ashlock, 2010; Kamii & Dominick, 1998; 1997), φαίνεται ότι οι μαθητές 
εξαντλούν την προσπάθειά τους στην ανάκληση και επακριβή εφαρμογή των βημά-
των του αλγόριθμου και όχι στην απόκτηση της αίσθησης των αριθμών. Επίσης, έ-
χουν παρουσιαστεί καλά τεκμηριωμένες έρευνες (π.χ. Verschaffel, Greer & DeCorte, 
2007; Kamii & Dominick, 1998; Vakali, 1985) σχετικές με τα πολλά είδη λαθών 
(bugs), που κάνουν οι μαθητές, όταν εκτελούν αλγόριθμους για πολυψήφιους (κυρί-
ως) αριθμούς, οι οποίοι δεν είναι συναρτημένοι με την αξία της θέσης, αυτή, δηλαδή, 
τη θεμελιώδη ιδιότητα του αριθμητικού μας συστήματος. Πράγματι, οι μαθητές δια-
πράττουν μια ποικιλία από λάθη, ειδικά σε πράξεις πολυψήφιων αριθμών, αφού, για 
παράδειγμα, τους τοποθετούν δίπλα δίπλα και ερμηνεύουν τα ψηφία τους, ως μονο-
ψήφιους αριθμούς, αγνοώντας, έτσι, την αξία της θέσης (Barmby et al., 2009). Παρο-
μοίως, η κάθετη τοποθέτηση των αριθμών, που συμμετέχουν στις πράξεις της Αριθ-
μητικής, παρασέρνει τους μαθητές σε λάθη (Haylock & Thangata, 2007), καθώς αντι-
λαμβάνονται τους αριθμούς ως μονοψήφιους, μολονότι μπορούν να κατανοούν τη 
θεσιακότητα που χαρακτηρίζει το αριθμητικό σύστημα (Clements & Sarama, 2014).  

Ένα από τα πλέον αδικαιολόγητα λάθη, στο οποίο υποπίπτουν και εκπαιδευτικοί, εί-
ναι η καταστρατήγηση του συμβόλου της ισότητας. Το σύμβολο αυτό είναι δυο θέ-
σεων, όπου οι εκατέρωθεν αυτού ποσότητες είναι μεταξύ τους ίσες. Ωστόσο, δεν εί-
ναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες στις σχολικές τάξεις, σε τετράδια αλλά και στον 
μαυροπίνακα, παρατηρούνται αριθμητικές «αρρυθμίες», όπως στο παρακάτω σχετικό 
παράδειγμα: 77+49 = 70+40 = 110+7 = 117+ 9 = 128.  

Άλλα παραδείγματα κοινών λαθών των μαθητών (Hansen et al., 2017; Clements & 
Sarama, 2014; Ashlock, 2010; Haylock & Thangata, 2007; Russell, 2000; Kamii & 
Dominick, 1998; 1997; Nagel & Swingen, 1998; Burns, 1994; Vakali, 1985; Radatz, 
1979), όσον αφορά στις τέσσερις πράξεις της Αριθμητικής, θα περιγραφούν για κάθε 
αριθμητική πράξη παρακάτω. Η καταγραφή και η ανάλυση των λαθών, ανέκαθεν, 
υπήρξε ισχυρή πρόκληση για τη διδακτική των Μαθηματικών (Radatz, 1979).  

Λάθη στην πρόσθεση και την αφαίρεση 

Στην πρόσθεση, πολλές φορές, τα ψηφία κάθε στήλης αθροίζονται σαν ξεχωριστές 
οντότητες, οι οποίες, ως τέτοιες, δεν υπακούουν στον σημασιολογικό κανόνα του α-
ριθμητικού συστήματος. Έτσι, η πρόσθεση π.χ. 456+378 μπορεί να δώσει, λανθασμέ-
να, το αποτέλεσμα 71.214, ενώ και 48+5 μπορεί να ισούται με 17 (όπου αθροίζονται 
όλα τα ψηφία). Παρομοίως, τα ψηφία των προσθετέων απλώς παρατίθενται, σχηματί-
ζοντας πολυψήφιους αριθμούς, όπως στην περίπτωση 14+5+9 = 1.459. Ακόμη, κά-
ποιες φορές, δεν τοποθετούνται στην ίδια στήλη οι μονάδες της ίδιας τάξης, οπότε η 
εκτέλεση της πρόσθεσης 2.565+402 μπορεί να δώσει ως αποτέλεσμα 6.585. Παρατη-
ρούνται, δηλαδή, λάθη και όταν οι προσθετέοι δεν είναι σωστά τοποθετημένοι και 
ευθυγραμμισμένοι, κατά την εκτέλεση μιας «κάθετης πρόσθεσης».  

Επίσης, η πρόσθεση, κατά στήλες, μπορεί να γίνεται και διαγώνια, να αφορά, δηλαδή, 
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σε πρόσθεση μονάδων διαφορετικής τάξης μεταξύ τους (π.χ. 86 + 54 = 1.211). Άλλο 
σύνηθες λάθος είναι π.χ. στην πρόσθεση 56+9 = 155, όπου ο δεύτερος προσθετέος (το 
9) λογαριάστηκε, λανθασμένα, δύο φορές. Γενικά, η άγνοια της θεσιακής αξίας των 
ψηφίων αριθμών, ως προσθετέων, είναι υπεύθυνη για μια σειρά από λάθη. Υπάρχουν 
φορές που το κρατούμενο συγχέεται με το ψηφίο, που πρέπει να γραφτεί στο άθροι-
σμα, με αποτελέσματα, όπως το 55+9 = 91 ή το 945+476 = 4.121 αντί για 1.421, όπου 
αντιστρέφεται το άθροισμα σε μια στήλη. 

Στην κάθετη αφαίρεση, οι μαθητές, κάποιες φορές, αφαιρούν, βολικά, το μικρότερο 
ψηφίο από το μεγαλύτερο σε οποιαδήποτε περίπτωση (π.χ. 158-79 = 121). Επίσης, 
παρατηρείται και αδυναμία αφαίρεσης από το 0, το οποίο έχει θέση ως ψηφίο του 
μειωτέου. Ο δανεισμός και τα κρατούμενα φαίνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, 
δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν. «Δεν μπορώ να το κάνω, κύριε, αφού δεν μπορώ να 
πάρω τίποτε από το τίποτε» είναι η απάντηση κάποιων μαθητών (Hansen et al., 
2017). 

Ακόμη, τα κρατούμενα (που παρεισφρέουν και εκεί που δεν χρειάζεται) παίζουν, κά-
ποιες φορές, και τον ρόλο του ψηφίου της δεκάδας, και η αφαίρεση πραγματοποιείται 
σαν σε ξεχωριστές ανεξάρτητες στήλες, όπως, για παράδειγμα, στην αφαίρεση 388-65 
(18-5 = 13 και 37-6 = 31): 

 

 

Άλλες φορές, τα κρατούμενα ξεχνιούνται π.χ. 56-39 = 516-39 = 27. Στις παρακάτω 
αφαιρέσεις 59-28 και 434-276, γίνονται, επίσης, υπεργενικεύσεις και παραπλήσια λά-
θη, ως προς τον ρόλο και τη λειτουργία των κρατούμενων. Στην πρώτη περίπτωση, 
γίνονται οι στοιχειώδεις αφαιρέσεις 9-8 = 1, 1-2 = 1 και 4-2 = 2, ενώ, στη δεύτερη, οι 
αφαιρέσεις 14-6=8, 13-7 = 6 και 2-2 = 0, όπως αποτυπώνονται στις παρακάτω κάθε-
τες αφαιρέσεις: 

 

      

Λάθη στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 

Στον πολλαπλασιασμό, ένα σύνηθες λάθος προέρχεται από την αντιμετώπιση του μη-
δενός ως ουδέτερου στοιχείου και όχι ως απορροφητικού (π.χ. 7∙0 = 7). Πολλά άλλα 
λάθη οφείλονται στην απουσία κατανόησης της αξίας της θέσης, που διέπει το οικείο 
δεκαδικό αριθμητικό σύστημα αλλά και στη λανθασμένη διαχείριση των κρατούμε-
νων. Κάποια τέτοια λάθη απεικονίζονται παρακάτω. Έτσι, 35∙3 = 125, επειδή το κρα-
τούμενο (1) προστίθεται στο ψηφίο των δεκάδων (3) και όχι στο γινόμενο 3∙3 = 9 με 
αποτέλεσμα, αντί για το 3∙3+1 = 10, το (3+1)∙3 = 12. Ομοίως, 56∙8 = 728 για τον ίδιο 
λόγο. 
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Επίσης, ένα κρατούμενο μπορεί να παραμένει και να προστίθεται δυο φορές, όπως 
στην παρακάτω περίπτωση του πολλαπλασιασμού 53∙48, όπου το πρώτο κρατούμενο 
(2), από το στοιχειώδες γινόμενο 3∙8 = 24, παρέμεινε και χρησιμοποιήθηκε και στο 
γινόμενο 4∙5 = 20, ώστε να προκύψει 20+2 = 22 αντί για το σωστό 4∙5 = 20 → 20+1 
= 21, αφού το προηγούμενο γινόμενο 3∙4 = 12 δίνει ως κρατούμενο το 1.  

 

 

 

 

Σε άλλο, πλημμελώς εκτελεσμένο πολλαπλασιασμό, τα αριθμητικά δεδομένα, όπως 
συμβαίνει στην πρόσθεση, υπολογίζονται κατά στήλη (τα κρατούμενα, κάποιες φο-
ρές, μπορεί να ενεργοποιούνται), με αποτέλεσμα ο πολλαπλασιασμός 824∙647 να δί-
νει τελικό εξαγόμενο 4.908 αντί του σωστού 533.128. Ακόμη, για τον ίδιο λόγο, η 
εκτέλεση του απλού πολλαπλασιασμού 53∙6 μπορεί να δώσει ως εσφαλμένο αποτέ-
λεσμα το 3.018. 

 

 

Κάποιες φορές, πάλι, οι μαθητές αντιστοιχίζουν το κρατούμενο με τις μονάδες του 
εξαγόμενου ενός διψήφιου αριθμητικού δεδομένου και όχι με τις δεκάδες του. Έτσι, η 
εκτέλεση του πολλαπλασιασμού 284∙6 μπορεί να δώσει το λανθασμένο αποτέλεσμα 
1.452.  

 

 

Φυσικά, πολλά λάθη στον πολλαπλασιασμό οφείλονται στη λανθασμένη τοποθέτηση 
των μερικών γινομένων, δεδομένου ότι κάθε επόμενη φορά τα μερικά γινόμενα μετα-
κινούνται, κατά μια θέση, αριστερά. Έτσι, ο πολλαπλασιασμός 246∙37 μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα 2.460 αντί για το σωστό 9.102.  
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Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί και μια υπεργενίκευση αυτής της μετατόπισης προς 
τα αριστερά (ή ισοδύναμα η τοποθέτηση μηδενικών στο τέλος κάθε μερικού γινομέ-
νου με βήμα 1 κάθε φορά, αρχής γενομένης από το δεύτερο μερικό γινόμενο). Έτσι, 
και στο πρώτο μερικό γινόμενο μπορεί να τοποθετηθεί «ένα μηδέν στο τέλος του». 
Για παράδειγμα, 57∙26 = 14.820, επειδή, λανθασμένα, η μετατόπιση ξεκινά από το 
πρώτο μερικό γινόμενο.  

 

 

 

Τέλος, στη διαίρεση, που εμπεριέχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και θεωρείται η πλέον 
απαιτητική αριθμητική πράξη, παρατηρούνται πολλά λάθη. Καταρχάς, αρκετά λάθη 
συνδέονται με την αδύνατη διαίρεση με το μηδέν ως διαιρέτη αλλά και με το μηδέν 
ως διαιρετέο, καθώς το μηδέν εκλαμβάνεται ως ουδέτερο στοιχείο (π.χ. 7:0 = 7 ή 0:7 
= 7). Επιπλέον, πολλές φορές, δεν τοποθετείται «μηδέν στο πηλίκο», όταν, μετά από 
μια μερική αφαίρεση και το κατοπινό κατέβασμα του επόμενου ψηφίου του διαιρετέ-
ου, ο διαιρέτης δε «χωράει» στον σχηματισμένο αριθμό (τον «νέο διαιρέτη»). Για πα-
ράδειγμα, η διαίρεση 3645: 9 μπορεί να δώσει το εσφαλμένο πηλίκο 45 αντί για το 
σωστό 405.  

Άλλες φορές, θεωρείται, εσφαλμένα, ότι η διαίρεση είναι αντιμεταθετική πράξη (π.χ. 
8:5 = 5:8), ενώ, σε περιπτώσεις, όπως και στην αφαίρεση, οι μαθητές διαιρούν, βολι-
κά, πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό από τον μικρότερο. Όντως, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, στις οποίες ο διαιρέτης είναι μονοψήφιος αριθμός, η διαίρεση εκτελείται ξεχω-
ριστά με κάθε ψηφίο του διαιρετέου, με το μεγαλύτερο από τα δύο ψηφία (είτε είναι 
στον διαιρέτη είτε στον διαιρετέο) να διαιρείται από το μικρότερο, και το αποτέλε-
σμα, κάθε φορά, να καταχωρίζεται στο πηλίκο. Το υπόλοιπο αγνοείται. Έτσι, 924:8 
μπορεί να δώσει ως αποτέλεσμα 142.  

Η κλασική μετακίνηση από δεξιά προς αριστερά, που μετέρχονται οι αλγόριθμοι της 
πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, είναι υπεύθυνη, επίσης, για μια 
σειρά από λάθη, αφού παρασέρνει αρκετούς μαθητές να πράττουν το ίδιο και κατά 
την εκτέλεση του αλγόριθμου της διαίρεσης. Για παράδειγμα, η διαίρεση 3945: 68, 
ενδεχομένως, να εκτελεστεί λανθασμένα, δίνοντας πηλίκο 85 αντί για το σωστό 58, 
ως εξής: 
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Τέλος, οι αλγόριθμοι της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού που 
μαθαίνονται πρώτοι, παρασέρνουν, πάλι, τους μαθητές, ώστε να ενεργοποιούν και να 
εφαρμόζουν μεθόδους με κρατούμενα, αλλά και να ανταλλάσσουν από δεξιά. Η διαί-
ρεση, για παράδειγμα, 697:7 μπορεί να εκτελεστεί, λανθασμένα, και ως εξής (αφού το 
7 δεν χωράει στο 6 λήφθηκε μια μονάδα τάξης από δεξιά, με αποτέλεσμα το 6 και το 
9 του διαιρετέου να γίνουν 16 και 8 αντίστοιχα): 

 

 

 

 

 

Άρση παρερμηνειών, εξάλειψη σφαλμάτων 

Η σημαντικότητα των αλγόριθμων αντιπαραβάλλεται αναλογικά, με τις πολλές παρα-
νοήσεις και εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα 
(Kharrazi, Kudo, & Allasiw, 2018; Sadi, 2007; Cockburn, 2005; Stepans, Beiswenger, 
& Dyche, 1986), οι περισσότερες παρανοήσεις ξεπερνιούνται δύσκολα. Οι μαθητικές 
παρανοήσεις-παρερμηνείες είναι πολύ πιο βαθιά ριζωμένες από τα λάθη και χρειάζε-
ται χρόνος από τους μαθητές για να τις άρουν. Απαιτείται, δε, συνεχής διάγνωση και 
διάλογος, για να διαπιστωθεί η εσφαλμένη αντίληψη (Hansen et al., 2017). Αυτή η 
διαδικασία ανίχνευσης μπορεί να είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, «ουδέν κακόν αμιγές κα-
λού», καθότι οι παρανοήσεις, ως φυσικό επακόλουθο της μαθηματικής ανάπτυξης, 
μπορεί να αξιοποιηθούν στην κατανόηση περισσότερο περίπλοκων εννοιών (Ryan & 
Williams, 2007). 

Είναι, προφανώς, καθοριστική και απαραίτητη εκπαιδευτική δράση από την αρχή του 
σχολείου, μέσω κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων, να τίθενται οι βάσεις για μια 
εσαεί αντιμετώπιση και καταστολή ή και εξάλειψη των εσφαλμένων αντιλήψεων των 
μαθητών. Βέβαια, δε θα πρέπει να αγνοηθεί και το γεγονός ότι 5% έως 8% των παι-
διών σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κάποια σύμφυτα προβλήματα μνήμης ή νοητι-
κά ελλείμματα, τα οποία αντιστρατεύονται και αναχαιτίζουν την κατανόηση της εν-
νοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης, σε έναν ή και περισσότερους μαθηματικούς 
τομείς (Geary, 2004). 

Η τακτικότητα που παρατηρείται στα σφάλματα των μαθητών, κατά την εκτέλεση 
των αλγόριθμων, είναι σαφής μάρτυρας της προσοχής που επιδεικνύουν οι μαθητές 
στην απομνημόνευση των βημάτων του αλγορίθμου και όχι στην κατανόηση και την 
ανάπτυξη της αίσθηση των αριθμών (Lemonidis, 2016). Επίσης, και υποψήφιοι δά-
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σκαλοι, όπως καταγράφηκε σε έρευνα των Isiksal & Cakiroglu (2011), δήλωσαν ότι 
οι μαθητές πιθανόν να εκτελούν, κάποιες φορές, τις αριθμητικές πράξεις λανθασμένα, 
επειδή αντιλαμβάνονται τους σχετικούς αλγόριθμους, σαν σειρές βημάτων χωρίς νό-
ημα και, ενδεχομένως, να ξεχνούν ή να αλλάζουν αυτά τα βήματα, με αποτέλεσμα να 
κάνουν λάθη. Αυτή, δε, η (βεβαιωμένη) έλλειψη της κατανόησης στα Μαθηματικά 
και η σημασία της ανάπτυξής της, ως αποτέλεσμα μια συνεχούς διαδικασίας, ώστε να 
γεφυρωθεί το παρατηρημένο γνωστικό χάσμα, απασχολεί πολλά εκπαιδευτικά συ-
στήματα, ανά τον κόσμο (Barmby, Harries, & Higgins, 2010).  

Ο Ashlock (2010) θεωρεί ότι είναι παιδαγωγικά ορθό οι μαθητές να μαθαίνουν να 
επιλέγουν πότε απαιτείται εκτίμηση και πότε απαιτείται ακριβής απάντηση. Πολλές 
φορές, βέβαια, η πιο κατάλληλη διαδικασία είναι μια διαδικασία χαρτιού και μολυ-
βιού. Επιπλέον, κατά τον Ashlock (2010), απαιτείται εστίαση στις έννοιες και την αί-
σθηση του αριθμού αλλά και έμφαση στην εκτίμηση και στη μεταγνωστική ικανότη-
τα των μαθητών. Σημαντική συμβολή στη μείωση και αποτίναξη αυτών των μαθη-
σιακών προσκομμάτων, κατά την εκτέλεση των αλγόριθμων και την αποσαφήνισή 
τους, μπορούν να παράσχουν σχετικές ψηφιακές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν κα-
θαρά εποικοδομιστικό χαρακτήρα (π.χ. βλ. Μαστρογιάννης & Μπουκομάνη, 2015). Η 
θεωρία του εποικοδομισμού (κονστρουκτιβισμού) δέχεται ότι τα σφάλματα αποτε-
λούν φυσική συνιστώσα της μάθησης, ενώ εξηγεί και αυτή την επιρρέπεια των μαθη-
τών στα λάθη (Hansen et al., 2017).  

Επιπλέον, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές κάνουν περισσότερα λάθη, κα-
τά την εκτέλεση των τυπικών αλγόριθμων παρά, όταν αφήνονται να εφεύρουν τους 
δικούς τους αλγόριθμους (Lemonidis, 2016; Clements & Sarama, 2014; Clarke, 2005; 
Kamii & Joseph, 2004; Kamii & Dominick, 1998; 1997; Nunes, Schliemann & 
Carraher, 1993). Οι ερευνητές έχουν συγκρίνει την απόδοση και τη συμπεριφορά των 
μαθητών που δε διδάχθηκαν τους παραδοσιακούς αλγορίθμους με τους μαθητές που 
τους διδάχθηκαν, με την πλάστιγγα, τελικά, να γέρνει υπέρ της πρώτης περίπτωσης 
(Lemonidis, 2016). Μάλιστα, υπάρχει απόδειξη ύπαρξης της ποικιλίας των στρατηγι-
κών και της σταδιακής εξέλιξής τους, όταν ενθαρρύνονται οι μαθητές να εφευρίσκουν 
και να χρησιμοποιούν τις δικές τους υπολογιστικές μεθόδους (Verschaffel, Greer & 
DeCorte, 2007; Russell, 2000). Σήμερα, θεωρείται από πολλούς ότι ο ρόλος των επι-
νοημένων αλγοριθμικών διαδικασιών και στρατηγικών από τον μαθητή είναι κρίσι-
μος και κομβικός στην απομείωση των λαθών. Φυσικά, αυτή η έμφαση στις επινοη-
μένες στρατηγικές των μαθητών, οι οποίες, ενδεχομένως, μπορούν να οδηγήσουν στη 
μείωση των υπολογιστών, αλγοριθμικών λαθών, είναι ξεκάθαρη κεντρική αρχή και 
επιταγή του εποικοδομισμού. Η σύγχρονη αυτή παιδαγωγική θεωρία, που βασίζεται 
σε έργα του Piaget, θεωρεί ότι οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδι-
κασία απόκτησης γνώσης, την οποία πρέπει να κατασκευάζουν μόνοι τους, υπό του 
διευκολυντικού-συντονιστικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Παλαιότερα, επειδή οι αλγόριθμοι εκτελούνταν μόνο από τους σκεπτόμενους και νο-
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ήμονες ανθρώπους δεν απαιτούνταν να είναι ούτε πολύ ακριβείς ούτε και πλήρεις 
(Backhouse, 2011). Προφανώς, αυτό δεν ισχύει σήμερα, στην εποχή της τεχνολογικής 
ευωχίας. Οι άνθρωποι, ωστόσο, μαθαίνουν μάλλον εύκολα και αποκτούν ευχέρεια 
στην εκτέλεση αλγόριθμων, αλλά είναι επιρρεπείς στα λάθη. Χωρίς αμφιβολία, πολ-
λοί μαθητές, ακόμη και αυτοί που εφευρίσκουν τους δικούς τους αλγόριθμους, κά-
νουν λάθη. Εξάλλου, και οι υπολογιστές, και, δη, αυτοί της τσέπης, δεν είναι πλήρως 
αξιόπιστοι και ακριβείς, σε περιπτώσεις χρονοβόρων και εξεζητημένων «κρίσιμων» 
υπολογισμών. Πάντως, και κεντρικοί υπολογιστές, όπως ο Univac 1108, που βρισκό-
ταν σε λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 1980, υπέπιπταν σε λάθη (Rump, 2005). Αυ-
τό το γεγονός, μπορεί, ενδεχομένως, να δικαιολογήσει και να προσδώσει παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά στην αδυναμία αποφυγής του λάθους από τον άνθρωπο. Πράγματι, 
τα λάθη μπορούν να αποβούν μαθησιακώς ωφέλιμα. Ακόμη και σήμερα, πολλή παι-
δαγωγική μελάνη χύνεται και πολλά γόνιμα, διαμειβόμενα προκύπτουν, σχετικά με 
την παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε πολ-
λούς πολιτισμούς, τα λάθη θεωρούνται ως ευκαιρία για προβληματισμό και κίνητρο 
για μάθηση, αλλά και ως μέρος της αναπόφευκτης «ακαταστασίας», που «παράγε-
ται», κατά τη μελέτη των Μαθηματικών (Ashlock, 2010).  

Τα Μαθηματικά, γράφει ο Freudenthal (2002), από θέμα παράδοσης, διδάσκονται ως 
έτοιμο-κλειστό γνωστικό αντικείμενο. Στους μαθητές δίνονται ορισμοί, κανόνες και 
αλγόριθμοι, με την εφαρμογή των οποίων αναμένεται οι μαθητές να προχωρήσουν. 
Βέβαια, η δομή και η διάρθρωση των Μαθηματικών, οι οποίες, σε αντίθεση με ο-
ποιαδήποτε άλλη τέχνη ή επιστήμη, μπορούν να τοποθετηθούν σε κανόνες και αλγό-
ριθμους. Αλλά και, αν δεχτεί κανείς ότι η εξάσκηση στους αλγόριθμους έχει μια σκο-
πιμότητα, η επινόηση προβλημάτων με σκοπό την εφαρμογή και πρακτική των αλγό-
ριθμων είναι απορριπτέα εκπαιδευτική παρέμβαση, καθότι μόνο μια μικρή μερίδα 
μαθητών μαθαίνει Μαθηματικά με αυτόν τον τρόπο. Η Lamon (2007) θεωρεί και αυ-
τή ότι η διδασκαλία ορισμών, αλγόριθμων και διάφορων εφαρμογών δε διευκολύνει 
π.χ. την ανάπτυξη της αίσθησης του ρητού αριθμού, καθώς και την ικανότητα να συ-
μπεραίνει κανείς αναλογικά. Ο Freudenthal (2002) πιστεύει ότι τέτοιες άμεσες διδα-
κτικές παρεμβάσεις είναι παιδαγωγικά κατακριτέες, αφού ακόμη και οι μαθηματικοί, 
όταν διαβάζουν κάποιο άρθρο, πάντα προσπαθούν να επανεφευρίσκουν το περιεχό-
μενό του. Άρα, καταλήγει ο Freudenthal, και στους μαθητές δεν πρέπει να στερείται 
αυτό το δικαίωμα και αξίζει να διεκδικούν το ίδιο προνόμιο.  

Γενικά, οι αντιδράσεις στη μηχανιστική εκμάθηση των τυπικών αλγόριθμων, μέσω 
άμεσης διδασκαλίας, είναι, κατά βάση, απόρροια των κεντρικών, θεμελιωδών θέσεων 
του εποικοδομισμού. Ο Freudenthal (1973) κατακεραυνώνει μια τέτοια προοπτική 
αποστήθισης, αφού οι μαθητές, υποστηρίζει, θα πέφτουν σε ανόητα λάθη και θα 
μπερδεύονται από την ανάμειξη πολλών και διαφορετικών αλγόριθμων. Υποστηρίζε-
ται (Treffers, 1987) ότι, εάν δεν προωθούνται και δεν πριμοδοτούνται διαφορετικές 
προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία των αλγόριθμων (την οποία πολλοί εκπαιδευτικοί 
τη θεωρούν ως τον πυρήνα της δουλειάς τους), τότε δεν υπάρχει αλλαγή και βελτίω-
ση στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης στο μάθημα των Μαθηματικών.  
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Πάντως, ανεξάρτητα από τον τρόπο διδασκαλίας και παρουσίασης των αλγόριθμων 
από τους δασκάλους, οι μαθητές, σύμφωνα με τον εποικοδομισμό, θα επεξεργαστούν 
τη μάθησή τους με τον δικό τους προσωπικό τρόπο. Υπό αυτή την έννοια, είναι απα-
ραίτητο και σαφώς ενδεικνυόμενο οι μαθητές να διερευνούν, να προσαρμόζουν και 
να επινοούν αλγόριθμους.  

Τέλος, όσον αφορά στα λάθη (τα οποία αναπόφευκτα συμβαίνουν στα Μαθηματικά), 
ο Αμερικανός συγγραφέας Walter Lippmann (1889-1974) προσέδωσε γενική, χρηστι-
κή διάσταση σε αυτά, αφού επεσήμανε (Thomsett & Thomsett, 2015) ότι «η μελέτη 
των λαθών δεν είναι μόνο στον υψηλότερο βαθμό προστατευτική, αλλά χρησιμεύει 
και ως μια παροτρυντική εισαγωγή στη μελέτη της αλήθειας». Σε κάθε περίπτωση, 
αυτή η σχετική τάση προς τα λάθη, που περικλείουν τα Μαθηματικά και οι υπολογι-
στικοί αλγόριθμοι, επ’ ουδενί δεν μπορεί να σκιάσει την ανεκτίμητη αξία των Μαθη-
ματικών, ως σχολικού μαθήματος. Ο James Caballero, αυτή την αδιαπραγμάτευτη 
ανάγκη για μελέτη των Μαθηματικών, την ανέδειξε, περίτεχνα, μέσα από τα παρακά-
τω λόγια του (στο McQuarrie, 2008): «Συμβουλεύω τους μαθητές μου να αφουγκρα-
στούν προσεκτικά τη στιγμή εκείνη, που θα αποφασίσουν να μην κάνουν άλλα μαθή-
ματα Μαθηματικών. Τότε, μάλλον, θα ακούσουν έναν ήχο από πόρτες που κλείνουν». 
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Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση μεταπτυχιακών 
σπουδών 

Φορτούνη Ισμήνη, Εκπαιδευτικός, Π.Ε.11, M.Ed , fortisath@yahoο.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει μέσω της έρευνας την διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα κίνητρα που τους ωθούν να κάνουν μεταπτυχιακές 
σπουδές. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 12 μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της 
Αθήνας και για τη συλλογή των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε 
η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται ως βασικό 
συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όχι 
για ένα αλλά για αρκετούς και διαφορετικούς μεταξύ τους λόγους. Κυρίως όμως έχουν 
εγγενή κίνητρα μάθησης, που απορρέουν από το ενδιαφέρον με το οποίο 
αντιμετωπίζουν το σύνθετο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, Δια βίου μάθηση, κίνητρα, μεταπτυχιακές σπουδές. 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων με ειδική 
συμβολή στην αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης, χωρίς όμως να είναι μια 
ομοιογενής επαγγελματική ομάδα. Η προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,2009). 

Κίνητρα μάθησης και συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Οι περισσότεροι από τους στόχους των ατόμων βασίζονται στα κίνητρα. Ο όρος 
«κίνητρο» παράγεται από το ρήμα κινώ (-ούμαι) και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
«καθετί που είναι ικανό να «κινήσει» το άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει 
σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σ.17). 
Παρουσιάζονται και αρχίζουν να διαμορφώνονται κατά την πρώιμη εξέλιξη και 
επηρεάζουν καθοριστικά τον ενήλικο στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης. Στις 
οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διακρίνουμε δύο ειδών κίνητρα: τα 
«κίνητρα μάθησης» και τα « κίνητρα συμμετοχής ». Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ τους 
δεν είναι αρκετά σαφής, η διαφορά τους έγκειται στο ότι τα « κίνητρα μάθησης » 
σχετίζονται με το στόχο και την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης μαθησιακής 
ανάγκης, ενώ τα « κίνητρα συμμετοχής » με το μέσο με το οποίο θα επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος, δηλαδή την οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (Ζαρίφης, 2014). 

Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για τον εκπαιδευόμενο. 
Το κίνητρο για τη μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν συνδυασμό 
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εξωτερικής και εσωτερικής παρακίνησης. Εξωτερικά είναι τα κίνητρα τα οποία 
συνήθως, παρέχονται από άλλους και δραστηριοποιούν το άτομο, εξαιτίας εξωτερικών 
συνεπειών όπως χρήματα, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ. 
Αντίθετα τα Εσωτερικά κίνητρα τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά, προέρχονται από τις 
εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, τα 
συναισθήματα και δραστηριοποιούν το άτομο χωρίς να υπάρχει εξωτερική αμοιβή 
παρά μόνο αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από το γεγονός ότι κάνει 
κάτι που αξίζει τον κόπο (Κωσταρίδου -Ευκλείδη, 1999). 

Το πρωταρχικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να μετατρέψει τα 
εξωτερικά κίνητρα σε εσωτερικά, ώστε τα άτομα να επιδιώκουν αυτόβουλα τη μάθηση 
(Καψάλης, 1996). 

Σύμφωνα με την τυπολογία του Houle (1961) οι ομάδες (clusters) ή οι τύποι 
συμμετεχόντων σε σχέση με τον προσανατολισμό τους στη μάθηση είναι οι εξής:  

• Προσανατολισμένοι στο στόχο ή στο τελικό αποτέλεσμα (goal-oriented). 
• Προσανατολισμένοι στη μαθησιακή διαδικασία ( learning-oriented). 
• Προσανατολισμένοι στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (activity-oriented). 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις έρευνες 
και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, προσδιορίζεται από τέσσερες βασικές έννοιες: 

• Αλληλεπίδραση (interaction): Θεωρείται πως η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ορισμένων 

θετικών και αρνητικών πιέσεων ή δυνάμεων (Cross, 1981, Darkenwald & 

Merriam, 1982). 

• Αυτοπεποίθηση (self-esteem): Εκφράζεται η άποψη πως μερικοί ενήλικοι 

δύσκολα μπορούν να ενδιαφερθούν για κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διότι 

έχουν χαμηλό αυτοσυναίσθημα. και άλλοι αποτυγχάνουν εύκολα, γιατί έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση( Cross, 1981). 

• Μετάβαση (Transition): Η μετάβαση είναι μια περίοδος αλλαγής που επιδρά 

πολλαπλά στον κύκλο της ζωής των συμμετεχόντων. Έτσι οδηγούμαστε στην 

ανάγκη να περιμένουμε, να χειριζόμαστε και να αναδιοργανώνουμε τα στοιχεία 

της αλλαγής (Cross, 1981, Aslanian & Brickell, 1980). 

• Προσδοκία (expectation):Θεωρείται ότι η προσδοκία ενός ατόμου αφορά την 

επιβράβευση ή την ενσωμάτωση σε μια συγκριτική ομάδα αναφοράς ( Ζαρίφης, 

2014).  
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Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κίνητρα για την μάθηση- συμμετοχή από τη 
στιγμή που ενεργοποιούνται μεταβάλλονται ανάλογα: 

• Με τις συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, διάθεσης κλπ.)  

• Με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων  

• Με τις προηγούμενες εμπειρίες τους (μαθησιακές, εκπαιδευτικές κλπ.)  

Η ερμηνεία των κινήτρων συμμετοχής είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στο 
χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (Ζαρίφης, 2014). 

Σύνοψη των κεντρικών τάσεων της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στο ότι τα ισχυρότερα κίνητρα που εκφράζουν οι 
εκπαιδευτικοί για την Δια βίου μάθηση-εκπαίδευση είναι τα εσωτερικά. Δεδομένου ότι 
ο κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευτικός, είναι σαφές 
ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου το εκπαιδευτικό δυναμικό χαρακτηρίζεται 
από ισχυρά κίνητρα και υψηλό βαθμό εμπλοκής διαθέτει την πιο ευνοϊκή προϋπόθεση 
εκπαιδευτικής παραγωγικότητας (Παπαοικονόμου, 2015).Η επιθυμία για υψηλή 
αυτοεκτίμηση,( Σαρβανάκη, Βιτσιλάκη και Φώκιαλη, 2014), οι προσδοκίες για 
ανοδική κοινωνική κινητικότητα και περαιτέρω εξέλιξη (Arar, 2017), η ανάγκη για 
συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, (Sağır,2014) και η επιθυμία να ενισχυθούν οι 
γνώσεις τους με νέες ωφέλιμες μεθόδους και στρατηγικές (Rzejak et al, 2014) ώστε να 
γίνουν καλύτεροι εκπαιδευτικοί με ανανεωμένο ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους 
(Tucker&Fushell,2013) οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην εθελοντική συμμετοχή σε 
προγράμματα σπουδών, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Gorozidis & 
Papaioannou, 2014).Επιπλέον, σύμφωνα με τις παραπάνω ελληνικές έρευνες φαίνεται 
ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός επέλεξε το επάγγελμα από ενδιαφέρον για αυτό και έχει 
κατά κανόνα την πρόθεση και τη διάθεση να συμμετάσχει σε προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα αναβαθμίσει το ρόλο 
του στο σχολείο και θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας του, με στόχο τη βελτίωση του 
κύρους του επαγγέλματός του και τη συμβολή του στην οργάνωση και στην 
καλυτέρευση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών σχετικά με τα 
κίνητρα για τη συμμετοχή και τις ανάγκες που επιδίωξαν να καλύψουν μέσα από 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι: Ποια 
είναι τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων 
σχολείων της περιφέρειας Αθήνας για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 
Πανεπιστημιακών σπουδών;  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, πάνω στις μεταπτυχιακές 
σπουδές των εκπαιδευτικών, της οποίας το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία ,έγκειται στο 
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γεγονός ότι, προσπαθεί να ανιχνεύσει τους παράγοντες που ωθούν τη συγκεκριμένη 
επαγγελματική ομάδα (εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης), να 
συμμετάσχει σε μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς, παρά τη σημαντικότητα και την 
αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε πως 
η εκπαιδευτική πολιτική δεν προβλέπει ούτε προσβλέπει στην κινητοποίηση των 
εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Επιπλέον, είναι ένα πεδίο που 
δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα σε αντίθεση με τα κίνητρα συμμετοχής σε υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά βραχύχρονα επιμορφωτικά προγράμματα. Στην συγκεκριμένη εμπειρική 
έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση (ποιοτική έρευνα) και ο τρόπος επιλογής του 
δείγματος έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (snowball sampling). Το δείγμα Ν 
αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί,6 γυναίκες και 6 άντρες, από 46-61 ετών κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο νομό Αττικής. Από αυτούς, οι 4 είναι άγαμοι, ένας 
διαζευγμένος, μία χήρα ,οι 6 έγγαμοι και οι οκτώ έχουν και παιδιά. Οι τρεις έχουν 
αποκτήσει δυο μεταπτυχιακά, ένας τρία και οι υπόλοιποι οκτώ από ένα. Οι έξι επέλεξαν 
σπουδές από απόσταση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και οι άλλοι έξι δια ζώσης. 
Ως προς το ερευνητικό εργαλείο, στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος 
της ημιδομημένης συνέντευξης και για την ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε ποιοτική θεματική ανάλυση όπου και προήρθαν οι κατηγορίες οι 
οποίες συσχετίστηκαν με το θεωρητικό μέρος και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Συμπεράσματα έρευνας -συζήτηση αποτελεσμάτων 

Τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν ένα 
ζήτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της 
Δια βίου μάθησης. Οι εννιά(9) εκπαιδευτικοί από τους δώδεκα(12) που ερωτήθηκαν 
θεωρούν απαραίτητο το να κάνουν οι εκπαιδευτικοί μεταπτυχιακές σπουδές ενώ οι 
υπόλοιποι τρεις(3) το θεωρούν σημαντικό αλλά όχι εντελώς απαραίτητο. Οι 
δέκα(10).εκπαιδευτικοί του δείγματος φοίτησαν και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 
στην Πανεπιστημιακή σχολή της πρώτης τους προτίμησης ενώ μόνο δύο (2) στη 
δεύτερη τους επιλογή, με στόχο να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το 
οποίο επέλεξαν κυρίως από μεράκι και αγάπη, και δευτερευόντως για μελλοντική 
επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία. Από πολύ νωρίς, όπως φαίνεται και 
από την ερευνά μας, επιδιώκουν την επιστημονική, παιδαγωγική, διδακτική τους 
βελτίωση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ποικίλες απαιτήσεις 
που απορρέουν από τις πολλαπλές απαιτήσεις του επαγγελματικού τους ρόλου στοιχείο 
που συμφωνεί και με την έρευνα του Παπαοικονόμου( 2015) που συνδέει την επιλογή 
του επαγγέλματος με την εμπλοκή σε δράσεις που προωθούν την εκπαιδευτική 
παραγωγικότητα. Όλα τα υποκείμενα του δείγματος έχουν εγγενή κίνητρα μάθησης, 
που απορρέουν από το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζουν το σύνθετο επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού. Πριν αποφασίσουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, υπήρξαν 
ιδιαίτερα ενεργοποιημένοι σε θέματα επιμόρφωσης με αρκετές συμμετοχές σε 
επιμορφώσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.α. επιδιώκοντας συνεχώς και συστηματικά να 
αναπτύσσουν δεξιότητες, να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται χωρίς να υπάρχει 
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εξωτερική αμοιβή παρά μόνο αισθήματα ολοκλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης. Από τη 
στιγμή λοιπόν που υπάρχουν κίνητρα για μάθηση, δημιουργούνται και κίνητρα για 
συμμετοχή σε δραστηριότητες από τις οποίες θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη γνώση. 
Τα κίνητρα τα οποία καταγράφονται στις απαντήσεις των 12 εκπαιδευτικών και που 
αναφέρονται στην υλοποίηση 17 μεταπτυχιακών προγραμμάτων, διαφοροποιούνται 
μόνο στους δύο (2) από τους τέσσερις (4) κατέχοντες πάνω από έναν μεταπτυχιακό 
τίτλο. Παρατηρείται ότι το πρώτο μεταπτυχιακό το έκαναν για να μάθουν και είναι 
συναφές με το γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ το δεύτερο και το τρίτο- σε μια 
περίπτωση -το επέλεξαν σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ταξινομήσουμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε τρείς 
κατηγορίες, ανάλογα με το τι υπερισχύει περισσότερο ως κίνητρο στις αποφάσεις τους 
να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, τονίζοντας όμως ότι περιπλέκονται και 
εμπεριέχονται όλα τα παραπάνω κίνητρα σε όλες τις κατηγορίες. 

Προσωπικά κίνητρα 

Η θέληση να κάνουν κάτι δημιουργικό σε κάποιες φάσεις της προσωπικής τους ζωής 
από το οποίο θέλουν να πάρουν προσωπική ικανοποίηση, είναι το σημαντικότερο 
κίνητρο για πέντε(5) εκπαιδευτικούς του δείγματος (6 μεταπτυχιακά). Το γεγονός ότι 
εργάζονται πολλά χρόνια στην εκπαίδευση τους κάνει να επιθυμούν να κάνουν κάτι 
που θα τους ανανεώσει και θα τους βάλει πάλι στο παιχνίδι της μάθησης. Γοητεύονται 
με την ιδέα να ξαναγίνουν μαθητές και να επιστρέψουν στα φοιτητικά έδρανα μετά από 
αρκετά χρόνια. Αισθάνονται ότι η επαγγελματική ρουτίνα και επανάληψη φέρνει 
τυποποίηση και η δύσκολη καθημερινότητα φέρνει μιζέρια. Έτσι, μέσω της 
πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών, αποφασίζουν να αναστρέψουν αυτό το 
δυσάρεστο κλίμα. Όταν οι συνθήκες είναι πρόσφορες γι’ αυτούς, αποφασίζουν να 
πραγματοποιήσουν ακαδημαϊκές σπουδές.. Ενδεικτικά αναφέρουν ως στοιχεία 
παρωθητικά στην απόφασή τους για μεταπτυχιακές σπουδές την επαγγελματική 
σταθερότητα, τη διευθέτηση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, την εξασφάλιση 
των οικονομικών πόρων, την εύρεση κατάλληλου φορέα σπουδών καθώς και της 
κατάλληλης θεματολογίας και του προγράμματος σπουδών. Επιλέγουν να εκπονήσουν 
μεταπτυχιακά που η θεματολογία τους δεν άπτεται του γνωστικού τους αντικειμένου, 
αλλά είτε αφορά την εκπαίδευση στη γενική της έννοια είτε αφορά τομείς που τους 
ενδιαφέρουν και που δεν φαίνεται να έχουν άμεση συνάφεια με το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της ομάδας επενδύουν στο κεφάλαιο μάθηση, 
χωρίς να προσδοκούν στην επαγγελματική και στην οικονομική τους εξέλιξη. 
Επιδιώκουν στόχους που ικανοποιούν τα προσωπικά κίνητρα, τα οποία δεν εξαρτώνται 
από την απήχηση που θα έχει η επιτυχία τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα 
παραπάνω συμπεράσματα συμφωνούν και με τα ευρήματα της έρευνας των 
Σαρβανάκη, Βιτσιλάκη και Φώκιαλη (2014).  

Γνωστικά κίνητρα 
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Η ανάγκη να μάθουν την καινούρια γνώση, που αφορά είτε γενικά τη διαδικασία της 
μάθησης λόγος είτε ειδικά το γνωστικό τους αντικείμενο, ώστε να γίνουν καλύτεροι 
στη δουλειά τους, είναι το βασικό κίνητρο για πέντε(5) εκπαιδευτικούς που εκπόνησαν 
πέντε(5) μεταπτυχιακά. Καταλαβαίνουν από πολύ νωρίς ότι οι προπτυχιακές σπουδές 
παρουσιάζουν αδυναμίες καθώς και ότι είναι ανεδαφικό η αρχική εκπαίδευση να 
παρέχει στον εκπαιδευτικό όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστεί 
στην υπόλοιπη σταδιοδρομία του. Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους, προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και κατ’ 
επέκταση να προσφέρουν αναβαθμισμένες ποιοτικά εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους 
μαθητές τους. Επιλέγουν μεταπτυχιακά είτε που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό 
τους αντικείμενο είτε γενικά με την εκπαίδευση. Θεωρούν ότι πρέπει να εντρυφήσουν 
στο γνωστικό τους αντικείμενό, ώστε να νοιώθουν σίγουροι για τις γνώσεις τους στις 
αυξημένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, να αυξήσουν τους γνωστικούς τους πόρους, να 
μάθουν να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και να γνωρίσουν τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά ότι προκύπτει στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται επίσης ότι 
σήμερα, εξαιτίας των αλλαγών και μετασχηματισμών που συμβαίνουν στο χώρο της 
εκπαίδευσης και του σχολείου και της εντατικοποίησης της εκπαίδευσης, υπάρχει 
επιπλέον ανάγκη για εγρήγορση και αναζήτηση των πηγών της γνώσης μέσω της 
εκπαιδευτικής έρευνας. Θεωρούν ότι μόνο οι μεταπτυχιακές σπουδές δείχνουν πώς να 
προσλαμβάνει κανείς αλλά και πώς να διαχειρίζεται την καινούρια γνώση. Επιπλέον, 
πιστεύουν ότι μόνον η γνώση δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει και ότι, αν κάθε 
εκπαιδευτικός το συνειδητοποιήσει και ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, 
μπορεί να βελτιωθεί και η παιδεία. Τα παραπάνω συμφωνούν και με τα ευρήματα των 
ερευνών των Sağır (2014), Tucker&Fushell (2013) και Rzejak et all (2014) που 
αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Κίνητρα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη 

Η πρόθεση για αναβάθμιση των τυπικών κυρίως προσόντων, στοιχείο που θα τους 
βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη διεκδίκηση μελλοντικά μιας θέσης 
ευθύνης, οδηγεί τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν έξι (6) μεταπτυχιακά. Η 
απόκτηση επιπλέον προσόντων συνδέεται στο μυαλό τους άμεσα με την καριέρα και 
την εξέλιξή στην εκπαιδευτική ιεραρχία όπως είδαμε και στις έρευνες των Arar (2017), 
Sağır (2014) και Gorozidis & Papaioannou (2014). Αυτή η αντίληψη δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται σε όλες τις διαδικασίες 
επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της αντίληψης 
επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές επικεντρωμένες κυρίως στο τομέα της 
εκπαιδευτικής διοίκησης (3 μεταπτυχιακά), στον οποίο σκοπεύουν να διεκδικήσουν 
μελλοντικά θέση. Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε και τους δύο (2) εκπαιδευτικούς 
που έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές είτε γιατί είναι προαπαιτούμενο για την είσοδό 
τους στην εκπαίδευση είτε για το διορισμό τους σε ειδικού τύπου σχολεία (π.χ. 
πειραματικά) καθώς και τη μοναδική περίπτωση του εκπαιδευτικού του δείγματός μας 
ο οποίος απέκτησε μεταπτυχιακό, προκειμένου να σταθεροποιήσει την επαγγελματική 
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του θέση ενόψει της αξιολόγησης, που φημολογείται ότι θα ισχύσει στο μέλλον. Τα 
κίνητρα σε αυτή την κατηγορία είναι προσανατολισμένα στους στόχους του 
εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζονται εξωτερικά. 

Παρότι τα κίνητρα είναι διαφορετικά για το σύνολο του δείγματος, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες 
Δια βίου μάθησης. Θεωρούν ότι είναι δείγμα είτε οκνηρίας είτε «δημοσιοϋπαλληλικής» 
νοοτροπίας, που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διακατέχονται από αντίστοιχες αντιλήψεις. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη αναφέρθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ως προϋπόθεση 
της επαγγελματικής ικανοποίησης και θεωρούν ότι, εάν ο εκπαιδευτικός δεν αισθανθεί 
ότι εξελίσσεται και ότι δεν προσφέρει, τότε αυτομάτως θα φτάσει και στην 
επαγγελματική εξουθένωση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι ένας τρόπος στην ουσία 
για να χειριστεί ο εκπαιδευτικός τη δουλειά του και να είναι ενεργός, ακόμα και αν 
βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία.  

Επίλογος 

Στα συμπεράσματα της έρευνας συναντάμε σχεδόν όλες τις θεωρίες των κινήτρων 
συμμετοχής που αναπτύξαμε στο θεωρητικό μας μέρος. Οι εκπαιδευτικοί κάτω από την 
αλληλεπίδραση συγκεκριμένων «ευνοϊκών» γεγονότων και συνθηκών (Cross, 1981, 
Darkenwald & Merriam, 1982) αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα τα οποία επιλέγουν ανάλογα με τον προσανατολισμό τους (Houle,1961), 
αναμένοντας συγκεκριμένα οφέλη. Η μετάβαση, που ερμηνεύεται ως μια διαρκής 
εξέλιξη μαθησιακών συμβάντων και γνωστικών και συναισθηματικών εναλλαγών( 
Cross, 1981, Aslanian & Brickell, 1980) οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην «ανάγκη» 
να μάθουν, ώστε να μπορέσουν να χειριστούν τις αλλαγές σε προσωπικό και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, πίσω από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται η 
ελπίδα και η προσδοκία (Ζαρίφης, 2014) για την αλλαγή μέσω της συμμετοχής του σε 
μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπλέον, τα εγγενή κίνητρα και η αυτοπεποίθηση 
(Cross, 1981) είναι τόσο δυνατά, που τους κάνουν να καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς προσπαθούν να 
ανταπεξέλθουν στους πολλούς ρόλους που καλούνται να παίξουν, δηλαδή του 
οικογενειάρχη, του εργαζόμενου και του μεταπτυχιακού φοιτητή ταυτόχρονα. 
Παρατηρείται τέλος, σύμφωνα με την έρευνά μας, ότι και τα εξωτερικά κίνητρα των 
εκπαιδευτικών στην πορεία μετατρέπονται σε εσωτερικά, και έτσι αυτοί συνεχίζουν να 
έχουν μια παρατεταμένη εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακόμα και μετά 
το τέλος των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Οι θετικές επιπτώσεις των εσωτερικών 
κινήτρων ώστε να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε προγράμματα επιμόρφωσης 
διαπιστώνονται άλλωστε και στην έρευνα των Gorozidis & Papaioannou (2014) και 
Αrar (2014), στην οποία επιπλέον τονίζεται ότι η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
η παρατεταμένη εμπλοκή σε διαδικασίες μάθησης εξαρτάται κυρίως από αυτήν την 
κατηγορία κινήτρων. 
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Υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
διαχείρισης συγκρούσεων σε μαθητές Στ’ Δημοτικού 

Μίχαλου Αιμιλία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 

Δημάκος Ιωάννης 
Επίκουρος καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέσο 
πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών στο πλαίσιο 
του σχολείου και ειδικότερα όταν αυτά άπτονται της κοινωνικής και συναισθηματι-
κής ανάπτυξής τους. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθη-
κε ένα ψυχοεκπαιδευτικό ομαδικό πρόγραμμα με άμεσους αποδέκτες- συμμετέχοντες 
μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Βασικός στόχος ήταν η καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων απαραίτητων για τη διαχείριση των μεταξύ τους συγκρούσεων. Στη συνέ-
χεια παρουσιάζεται η δομή του εν λόγω προγράμματος καθώς επίσης και η προσπά-
θεια αποτύπωσης στης αποτελεσματικότητάς του μέσα από την αξιοποίηση του Ερω-
τηματολόγιου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ). 

Λέξεις-Κλειδιά: ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαθητές, συγκρούσεις, δημοτικό 

Εισαγωγή 

Η σύγκρουση αποτελεί μια συχνή εμπειρία τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό 
ή επαγγελματικό επίπεδο. Συχνά θεωρείται ως μια αρνητική κατάσταση η οποία ω-
στόσο έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια οικοδομητική εμπειρία μέσα από την 
οποία το άτομο μπορεί να αποκομίσει νέες πληροφορίες τόσο για τον ίδιο του τον ε-
αυτό όσο και για το άλλο άτομο, τη ζωή και τη συμπεριφορά του. Η μετατροπή της 
σύγκρουσης σε θετική εμπειρία απαιτεί μια σειρά ειδικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι 
δυνατόν να διδαχθούν ή να καλλιεργηθούν στα άτομα (Κολιάδης, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να «εκθέσουν» τους μαθητές τους σε πληροφορίες τις ο-
ποίες οι μαθητές θα επεξεργαστούν για να δομήσουν (ο καθένας με το δικό του τρό-
πο) γνώσεις. Ακολούθως, οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε δεξιότητες εποικο-
δομητικής διαχείρισης συγκρούσεων. Τα σχολεία είναι σε θέση να διδάξουν τους μα-
θητές τους εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς αντί της βίας και να τους βοηθή-
σουν να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο ότι κάθε συμπεριφορά έχει και συνέπειες 
(Κολιάδης, 2010). Είναι σημαντικό να εξοπλιστούν τα παιδιά με τις δεξιότητες που 
χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να επιλύσουν ή να διαχειριστούν τις συγκρού-
σεις αποτελεσματικά διαφορετικά είναι ευάλωτα να καταφύγουν στη χρήση της βίας, 
είτε προς τον εαυτό τους είτε προς τους άλλους (Aνδρέου, Λαμπριανού, Ελευθερίου, 
Κωνσταντίνου, Αδάμου,Χατζησάββα & Χαρίτου, 2016). Οι Bodin & Crawford 

211/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



(1999) χαρακτηρίζουν ως επιτυχή την διαχείριση εκείνη που θα οδηγήσει σε μια ε-
πωφελή λύση για όλους τους εμπλεκομένους (win-win situation), η οποία θα είναι 
εξίσου αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους και μέσω της οποίας αυτοί θα επιτύ-
χουν στο βέλτιστο τις προσδοκίες τους (Davidson & Wood, 2004).  

Έρευνες σχετικά με το πώς διαχειρίζονται οι μαθητές τις συγκρούσεις που ανακύ-
πτουν στις καθημερινότητά τους και στις μεταξύ τους σχέσεις έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι συχνά καταφεύγουν σε μη εποικοδομητικές στρατηγικές όπως η α-
ποφυγή, η απόσυρση και ο εξαναγκασμός (Caplan, Bennetto & Weissberg, 1991; 
Johnson, Johnson & Dudley, 1992; Higgins & Priest, 1990; Krappmann & Oswald, 
1987; Optow, 1991). Οι Johnson & Johnson (1991) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές που 
δεν είχαν κάποια εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης/διαχείρισης συγκρούσεων εκ-
δήλωναν επιθετικές συμπεριφορές (σωματικές ή λεκτικές). Το 2004 Guneri & Coban 
μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης παιδιών σε στρατηγικές επίλυ-
σης συγκρούσεων και διαπίστωσαν πως ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αλλαγή των στρατηγικών που αξιοποίησαν οι μαθητές από καταστροφικές σε πε-
ρισσότερο αποτελεσματικές.  

Από την άλλη μεριά η ομάδα αποτελεί βασική πηγή κοινωνικοποίησης των παιδιών 
ήδη από τα πρώτα στάδια της ζωής του παρέχοντας τους ένα ασφαλές πλαίσιο μέσου 
του οποίου συμμετέχουν σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και την από-
κτηση χρησίμων δεξιοτήτων για την καθημερινότητά τους (Kulic, Horne & Dagkey, 
2004). Οι ομάδες αποτελούν ένα κοινωνικό δίκτυο υποστηρικτικό για τα παιδιά που 
τα βοηθά και τα ενδυναμώνει ώστε να μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται, να συσχε-
τίζονται και να μαθαίνουν από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα νιώ-
θουν λιγότερο απομονωμένα (Βασιλόπουλος, Μπρούζος & Μπαούρδα, 2016; DeLu-
cia-Waack, 2000).  

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και συχνότερα αξιοποιούνται και εφαρμόζονται ψυχοεκ-
παιδευτικά προγράμματα στα σχολεία καθώς τα θέματα που καλύπτουν μεγάλο εύ-
ρος, από συναισθηματικά- υπαρξιακά έως γνωστικά- συμπεριφορικά (Furr, 2000). 
Αξιοποιούνται επίσης τόσο για πρακτικούς όσο και θεωρητικούς λόγους, καθώς μέσα 
από την εφαρμογή τους μπορούν να εμπλακούν περισσότεροι μαθητές, αποφεύγεται 
οποιοσδήποτε στιγματισμός των συμμετεχόντων ενώ παράλληλα συνιστούν πρωτογε-
νή φορέα κοινωνικοποίησης (Βασιλόπουλος κ.α., 2016; DeLucia-Waack, 2000; Gerri-
ty & DeLucia-Waack, 2006;). Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες με αποδέκτες παιδιά έ-
χουν προληπτικό χαρακτήρα και δίνουν έμφαση στη διδασκαλία και εξάσκηση κοι-
νωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων όπως τη διαχείριση δύσκολων συναισθημά-
των, την ανάπτυξη ή ενίσχυση της αυτοεκτίμησης χρησιμοποιώντας διάφορες εκπαι-
δευτικές και αναπτυξιακές στρατηγικές κτλ. (Βασιλόπουλος κ.α., 2016; Gerrity & 
DeLucia-Waack, 2006;).  

Κατά τη διαχείριση των συγκρούσεων ως λέξη κλειδί- και κατά συνέπεια βασική δε-
ξιότητα- αποτελεί ή επικοινωνία, τόσο από την μεριά της ακρόασης όσο και από την 
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πλευρά της μετάδοσης κάποιου μηνύματος και της λήψης και ερμηνείας ενός άλλου. 
Εξίσου σημαντικό είναι η ύπαρξη πνεύματος ομαδικότητας , συνεργασίας και αποδο-
χής της διαφορετικότητας. Σε αυτές τις συνιστώσες- δεξιότητες εστιάστηκε και το 
περιεχόμενο του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε και παρουσιά-
ζεται παρακάτω.  

Περιεχόμενο και δομή του προγράμματος 

Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε είχε διάρκεια επτά συναντήσεων 
διάρκειας 90 λεπτών (1 διδακτικό δίωρο) η κάθε μια. Απώτερος σκοπός του προ-
γράμματος ήταν η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών των τρόπων που αντι-
δρούν σε διαφωνίες ή συγκρούσεις που ανακύπτουν μεταξύ τους αλλά και η υιοθέτη-
ση νέων πιο λειτουργικών τρόπων αντίδρασης και διαχείρισης παρόμοιων καταστά-
σεων. Βασικές συνιστώσες του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της αυτοέκφρασης 
και η καλλιέργεια της αυτοαντίληψης, η ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοι-
νωνίας, ο ορισμός και η ανάπτυξη εποικοδομητικών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων 
βασιζόμενοι στη μέθοδο Gordon (Gordon, 2011). Πιο συγκεκριμένα: 

• Συνάντηση πρώτη: Γνωριμία- Συμβόλαιο ομάδας- Εισαγωγή στη θεματική. Βασι-
κός στόχος ήταν η γνωριμία της ομάδας με τη συντονίστρια, η διαμόρφωση των 
κανόνων της ομάδας, αλλά και η πρώτη επαφή- διερεύνηση με την ευρύτερη θε-
ματική του προγράμματος καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μοιραστούν ε-
μπειρίες, να εκφράσουν απόψεις και ιδέες ώστε να ορίσουν τι είναι η σύγκρουση, 
αλλά και να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης. 

• Συνάντηση δεύτερη: Αυτοεκτίμηση- αποδοχή. Η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση 
επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, την συνει-
δητοποίηση της μοναδικότητας τους, την ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών με-
ταξύ των μελών της ομάδας. Επιδιώχτηκε η ανάπτυξη της αποδοχής των διαφορε-
τικών απόψεων και αντιλήψεων ενός περιστατικού αλλά και η βίωση της θετικής 
προσοχής από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Συνάντηση τρίτη: Αυτοεκφραση- Τρόποι αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η συγκε-
κριμένη συνάντηση στόχευε στην κατανόηση της σημαντικότητας της σωστής ε-
πικοινωνίας, την αναγνώριση και την επικοινωνία των συναισθημάτων, στην διε-
ρεύνηση των τρόπων επικοινωνίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους 
συνεργασίας 

• Συνάντηση τέταρτη: Ακρόαση- Λεκτική- Μη λεκτική επικοινωνία. Η τέταρτη συνά-
ντηση αποτέλεσε συνέχεια της προηγούμενης καθώς οι συμμετέχοντες μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες κλήθηκαν να ανακύψουν τα στοιχεία της λεκτικής και 
μη λεκτικής επικοινωνίας αλλά και την αναγκαιότητα της σωστής ακρόασης. 

• Συνάντηση πέμπτη: Πηγές σύγκρουσης και εναλλακτικές λύσεις. Μετά την προσέγ-
γιση βασικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση δύσκολων- συ-
γκρουσιακών καταστάσεων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν στην συνάντηση αυτή να 
εστιάσουν στις συγκρούσεις και ειδικότερα στις πηγές των μεταξύ τους συγκρού-

213/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



σεων, να διαπιστώσουν την ύπαρξη διαφορετικών λύσεων σε κάθε πρόβλημα ε-
ντοπίζοντας παράλληλα τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα τους. 

• Συνάντηση έκτη: διαπραγμάτευση- επίλυση. Η προτελευταία κατά σειρά συνάντη-
ση εστιάζει στον εντοπισμό/αναγνώριση των τρόπων που διαχειρίζεται ο καθένας 
τις συγκρουσιακές καταστάσεις, στην κατανόηση του σχήματος νίκη- νίκη, στην 
ανακάλυψη νέων τρόπων συνεργασίας, στην ανάδειξη της σημασίας της διαπραγ-
μάτευσης αλλά και στην εξάσκηση σε δεξιότητες επίλυσης προβλήματος 

• Συνάντηση έβδομη: κλείσιμο και αποχαιρετισμός ομάδας. Η τελευταία συνάντηση 
είχε ως βασικό στόχο τον αναστοχασμό πάνω στα όσα επεξεργάστηκαν οι συμμε-
τέχοντες στις προηγούμενες συναντήσεις, την συνειδητοποίηση ότι η ομάδα ολο-
κληρώνει την διεργασία της αλλά και να δώσει την ευκαιρία να εκφραστούν σκέ-
ψεις, συναισθήματα ή/ και προβληματισμοί. 

Διαδικασία - Συμμετέχοντες 

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο 
και Μάρτιο 2018 σε μια σχολική τάξη ενός τυχαία επιλεγμένου δημοτικού σχολείου 
της πόλης των Πατρών. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση των γονέων και δόθηκε η συγκατάθεση τους, ενώ η συμμετοχή στις δρα-
στηριότητες του προγράμματος ήταν εθελοντική. Για να αποτιμηθεί η αποτελεσματι-
κότητα της παρέμβασης πριν την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος αλλά και 
μετά την ολοκλήρωση της, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια σειρά ερωτηματολο-
γίων, μεταξύ των οποίων και το Ερωτηματολόγιου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών 
(SDQ). Το συντονισμό της ομάδας ανέλαβε η μια από τους συγγραφείς της εργασίας.  

Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν 18 μαθητές, 10 αγόρια και 8 κορίτσια 
που φοιτούσαν στην Στ’ ενός 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πατρέων. 
Από τους συμμετέχοντες δυο μεγάλωναν σε μονογονεϊκή οικογένεια και οι πλειοψη-
φία τους είχαν 1 έως 2 αδέρφια. Πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρη-
σε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ένας μαθητής. 

Εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος 

Για την αξιολόγηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος χορηγήθηκε πριν την έ-
ναρξη και μετά τη λήξη του, το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών 
(SDQ). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (Giannakopoulos, Tzavara, Dimitrakaki, 
Kolaitis, Rotsika, & Tountas, 2009; Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, Κιοσέογλου & 
Παπαγεωργίου, 2002; Goodman, 1997) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δυνατο-
τήτων και δυσκολιών των μαθητών. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφο-
ράς που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους 11-17 ετών. Αποτελείται από 25 προτά-
σεις δηλώσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν με τη βοήθεια 
κλίμακας τύπου Likert 3 σημείων στην οποία 0=Δεν ισχύει, 1=Ισχύει κάπως και 2= 
Ισχύει απόλυτα. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν εξετάζουν πέντε (5) τομείς δυνατο-
τήτων και δυσκολιών της συμπεριφοράς του ατόμου (Αντωνοπούλου & Μιλτσακάκη, 

214/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



2011). Οι 5 υποκλίμακες που εξετάζουν: α) συναισθηματικά προβλήματα πχ. Ανησυ-
χώ με το παραμικρό, Αισθάνομαι συχνά δυστυχισμένος/η, θλιμμένος/η ή κλαίω, β) 
Υπερκινητικότητα/ δυσκολία στην προσοχή π.χ. Είμαι συχνά αφηρημένος/η, δυσκο-
λεύομαι να συγκεντρωθώ, γ). Προβλήματα διαγωγής/συμπεριφοράς πχ. Θυμώνω πο-
λύ και συχνά χάνω την ψυχραιμία μου, δ). Προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομη-
λίκους π.χ. Έχω έναν/μία ή περισσότερους/ες καλούς/ες φίλους/ες, και ε). Φιλοκοινω-
νικές (prosocial) δεξιότητες – θετική κοινωνική συμπεριφορά π.χ. Συχνά προσφέρο-
μαι να βοηθήσω τους άλλους. Το ερωτηματολόγιο καθώς και οι οδηγίες βαθμολόγη-
σης του καθενός τομέα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή του 
(http://www.sdqinfo.org/). 

Αποτελέσματα 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει βασικά περιγραφικά στατιστικά (μέσοι όροι και τυπικές 
αποκλίσεις) για τις πέντε (5) υποκλίμακες του SDQ ξεχωριστά ανά φύλο (Αγόρια – 
Κορίτσια) και Χρονική Στιγμή (Πριν – Μετά την παρέμβαση). 

Ο έλεγχος μέσων όρων με το κριτήριο t-τεστ για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε στατι-
στικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων στις απαντήσεις των μαθητών στην υπο-
κλίμακα «Φιλοκοινωνικές δεξιότητες- θετική κοινωνική συμπεριφορά», τόσο πριν 
t(16) = 2.32, p < .05 την εφαρμογή όσο και μετά t(15) = 3.70, p <.05 την εφαρμογή 
του προγράμματος με τα κορίτσια να παρουσιάζουν μεγαλύτερα σκορ και στις δυο 
περιπτώσεις. 

 Για την υποκλίμακα «Υπερκινητικότητα- Δυσκολία στην προσοχή» ο παραπάνω έ-
λεγχος έδειξε επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων αγο-
ριών και κοριτσιών πριν t(16)=4.41, p<.05 την εφαρμογή ενώ μετά μετά την υλοποί-
ηση της παρέμβασης η διαφορά των μέσων όρων θα μπορούσε να θεωρηθεί οριακά 
στατιστικά σημαντική t(16)=2.02, p<.05. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν και κατά την εφαρμογή του κριτήριο t 
για ανεξάρτητα δείγματα για την υποκλίμακα «Προβλήματα διαγωγής/ συμπεριφο-
ράς» τόσο πριν t(16)=2.96, p<.05 όσο και μετά την υλοποίηση της παρέμβασης 
t(16)=3.31, p<.05 , όπου τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερους Μέσους όρους και 
στις δυο περιπτώσεις ενώ ο Μέσος Όρος των κοριτσιών παρέμεινε ίδιος. 

Στατιστικά σημαντική σχέση προέκυψε μετά τον έλεγχο των μέσων όρων αγοριών 
και κοριτσιών με το στατιστικό κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα και για την υπο-
κλίμακα που αφορούσε τα προβλήματα στις σχέσεις με του συνομηλίκους, ιδιαίτερα 
πριν την εφαρμογή του προγράμματος t(16)= 2.49, p<.05, με τα αγόρια να σημειώ-
νουν υψηλότερα σκορ σε σχέση με τα κορίτσια. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
παρουσίασαν μεγαλύτερους Μέσους Όρους μετά την παρέμβαση, ωστόσο η στατι-
στική τους σχέση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p=.075). 
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Τέλος στην υποκλίμακα «Συναισθηματικά προβλήματα» δεν παρουσιάστηκαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών πριν εφαρμο-
γή του προγράμματος. 

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων ανά υποκλίμακα του SDQ 

 Πριν την παρέμβαση Μετά την παρέμβαση 
 Μ SD Μ SD 
Υποκλίμακα: Φιλοκοινωνικές δεξιότητες-θετική κοινωνική συμπεριφορά 
Αγόρια 2.32 .37 2.38 .36 
Κορίτσια 2.73 .37 2.85 .15 
Υποκλίμακα: Υπερκινητικότητα- Δυσκολία στην προσοχή 
Αγόρια 2.20 .19 2.04 .36 
Κορίτσια 1.83 .17 2.78 .13 
Υποκλίμακα: Προβλήματα διαγωγής/ συμπεριφοράς 
Αγόρια 1.62 .33 1.76 .43 
Κορίτσια 1.23 .20 1.23 .17 
Υποκλίμακα: Προβλήματα στις σχέσεις με του συνομηλίκους 
Αγόρια 1.90 .27 1.96 .34 
Κορίτσια 1.63 .20 1.70 .07 
Υποκλίμακα: Συναισθηματικά προβλήματα 
Αγόρια 1.52 .34 1.60 .18 
Κορίτσια 1.43 .36 1.23 .08 
  

Συζήτηση 

Σκοπός της εφαρμογής του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας και της επιρροής της παρέμβασης στις επιμέρους υποκλίμακες 
του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών. Από τα αποτελέσματα φαίνεται 
ότι τα αγόρια επηρεάστηκαν περισσότερο ως προς τις απαντήσεις τους σε σχέση με 
τα κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις που περιελάμ-
βανε κάθε μια από τις υποκλίμακες είναι ενθαρρυντική η μείωση του μέσου όρου τό-
σο των αγοριών όσο και των κοριτσιών στην υποκλίμακα που αφορούσε τη δυσκολία 
προσοχής/υπερκινητικότητα καθώς αποτελεί ένδειξη θετικής αλλαγής. Στην υποκλί-
μακα που αφορούσε τα προβλήματα συμπεριφοράς ενώ αναμενόταν ότι οι συμμετέ-
χοντες θα παρουσίαζαν μείωση του μέσου όρου τους, ωστόσο ο μέσου όρου των κο-
ριτσιών παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ των αγοριών αυξήθηκε μετά την εφαρμογή. 
Παρόμοια ήταν και η εικόνα των απαντήσεων για την υποκλίμακα που αφορούσε τα 
συναισθηματικά προβλήματα, όπου τα κορίτσια φαίνεται να αντιμετωπίζουν λιγότερη 
δυσκολία μετά την υλοποίηση του προγράμματος ενώ τα αγόρια παρουσίασαν μεγα-
λύτερο μέσο όρο συγκριτικά με αυτόν των απαντήσεων τους πριν την εμπλοκή τους 
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στο πρόγραμμα. Μια πιθανή εξήγηση για την μη αναμενόμενη αύξηση των μέσων 
όρων των αγοριών μετά την παρέμβαση αποτελεί η παρατήρηση ότι κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος και την εμπλοκή στις βιωματικές δραστηριότητες τα αγόρια επη-
ρεαστήκαν περισσότερο ως προς την αντίληψη του εαυτού τους και αύξησαν το επί-
πεδο ειλικρίνειας κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα που αφορούν τα προβλήματα στις σχέσεις με 
τους συνομήλικους και τις φιλοκοινωνικές δεξιότητες, καθώς αποτελούν βασική στό-
χευση κατά το σχεδιασμό αλλά και στη στοχοθεσία του ενός προγράμματος που απο-
σκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων. Τόσο τα αγόρια όσο 
και τα κορίτσια σημείωσαν βελτίωση και υψηλότερα σκορ στις δυο αυτές υποκλίμα-
κες, γεγονός που υποδηλώνει την θετική συμβολή του προγράμματος προς την κα-
τεύθυνση αυτή.  

Κλείνοντας είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η έρευνα αυτή έχει υλοποιηθεί σε 
μικρό αριθμό δείγματος και μόνο σε ένα τμήμα, γεγονός που καθιστά μη γενικεύσιμα 
τα αποτελέσματά της. Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί σε περισσότερα τμήματα και με περισ-
σότερους συμμετέχοντες. 
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Αξιολόγηση αιτιολόγησης επιχειρημάτων Φυσικών Επιστημών 
από μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου 

Σκουμιός Μιχαήλ 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

skoumios@rhodes.aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία διερευνά τις ικανότητες των μαθητών της Β΄ τάξης του Γυμνασίου να αξιο-
λογούν την αιτιολόγηση που εμπεριέχεται σε γραπτά επιχειρήματα Φυσικών Επιστη-
μών. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 284 μαθητές 
της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισ-
σότεροι μαθητές δεν είχαν αναπτυγμένες τις ικανότητες να αξιολογούν την αιτιολό-
γηση που εμπεριέχεται σε γραπτά επιχειρήματα Φυσικών Επιστημών, αφού δεν ήταν 
ικανοί να εντοπίζουν την αιτιολόγηση στα επιχειρήματα, να αναγνωρίζουν το είδος της 
αιτιολόγησης που εμπεριέχεται σε αυτά και να συγκρίνουν δύο επιχειρήματα που έχουν 
τον ίδιο ισχυρισμό και διαφορετικά είδη αιτιολόγησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, επιχειρήματα, αιτιολόγηση 

Εισαγωγή 

Είναι σημαντική η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών να αξιολογούν επιχειρή-
ματα Φυσικών Επιστημών αφού αυτές οι ικανότητες είναι χρήσιμες όχι μόνο στους 
μαθητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με ένα επιστημονικό κλάδο των Φυσικών Επι-
στημών αλλά σε όλους τους μαθητές. Κρίνεται ότι είναι αναγκαίο οι πολίτες να είναι 
ικανοί να αξιολογούν επιστημονικές απόψεις που μελετούν ή τους παρουσιάζονται και 
να είναι ικανοί να εκφέρουν δικές τους επαρκώς αιτιολογημένες απόψεις για θέματα 
που άπτονται των Φυσικών Επιστημών (Krajcik & McNeill, 2009). Επιπρόσθετα, έχει 
υποστηριχθεί ότι η αξιολόγηση επιχειρημάτων μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση 
των ιδεών και των εννοιών των Φυσικών Επιστημών (Zohar & Nemet, 2002) και στην 
αλλαγή της εικόνας που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τις Φυσικές Επιστήμες (Bell 
& Linn, 2000).  

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σώμα των ερευνών που εξετάζουν τις 
ικανότητες των μαθητών να αξιολογούν επιχειρήματα. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στη 
μελέτη των ικανοτήτων των μαθητών να αξιολογούν την αιτιολόγηση που εμπεριέχεται 
σε επιχειρήματα Φυσικών Επιστημών. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την κατανόηση από τους μαθητές των ιδεών και των εννοιών των Φυσικών Επι-
στημών θεωρείται αναγκαία η εμπλοκή τους με πρακτικές των Φυσικών Επιστημών 
(NRC, 2012). Ο όρος πρακτικές των Φυσικών Επιστημών (scientific practices) αναφέ-
ρεται στις πρακτικές με τις οποίες εμπλέκονται οι επιστήμονες καθώς μελετούν και 
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κατασκευάζουν μοντέλα και θεωρίες για τον φυσικό κόσμο (NGSS Lead States, 2013). 
Ανάμεσα στις πρακτικές που έχουν προταθεί για την εκπαίδευση των μαθητών στις 
Φυσικές Επιστήμες συμπεριλαμβάνεται η εμπλοκή σε επιχειρηματολογία που εδράζε-
ται σε αποδεικτικά στοιχεία. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πρακτική της 
επιχειρηματολογίας και ειδικότερα στην αξιολόγηση από τους μαθητές επιχειρημάτων 
Φυσικών Επιστημών. 

Ένα επιχείρημα περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά στοιχεία: ισχυρισμό (claim), αποδει-
κτικά στοιχεία (evidence), συλλογισμό (reasoning) και αντίκρουση (rebuttal) (McNeill 
& Krajcik, 2012). Ο ισχυρισμός είναι ένα συμπέρασμα που απαντά σε μια ερώτηση ή 
ένα πρόβλημα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα δεδομένα που υποστηρίζουν τον ισχυ-
ρισμό. Ο συλλογισμός συνδέει τον ισχυρισμό με τα αποδεικτικά στοιχεία και φανερώ-
νει το λόγο για τον οποίο τα δεδομένα θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία που υπο-
στηρίζουν τον ισχυρισμό χρησιμοποιώντας επιστημονικές αρχές. Η αντίκρουση αιτιο-
λογεί πώς ή γιατί ένας εναλλακτικός ισχυρισμός είναι λανθασμένος.  

Υπάρχουν διαφορετικά είδη αιτιολογήσεων (justifications) που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί ένας ισχυρισμός. Ειδικότερα οι αιτιολογήσεις 
μπορεί να εμπλέκουν εμπειρικά δεδομένα (McNeill & Krajcik, 2012), ιδέες των Φυσι-
κών Επιστημών (Osborne et al., 2004), προσφυγή στην αυθεντία και προηγούμενες ε-
μπειρίες ατόμων (Sandoval & Cam, 2012). Ορισμένα είδη αιτιολόγησης είναι περισ-
σότερο αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με κάποια άλλα. Για πα-
ράδειγμα, η προσφυγή σε εμπειρικά δεδομένα είναι απόλυτα αποδεκτή από την επιστη-
μονική κοινότητα (Sandoval & Cam, 2011). Τα υπόλοιπα είδη αιτιολόγησης, όπως εί-
ναι οι ιδέες των Φυσικών Επιστημών ή η προσφυγή στην αυθεντία και οι εμπειρίες 
ατόμων, είναι λιγότερο αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Είναι εκτεταμένη η έρευνα που εξετάζει την ποιότητα των γραπτών επιχειρημάτων που 
παράγουν οι μαθητές. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές συνήθως προτείνουν 
ισχυρισμούς χωρίς να τους αιτιολογούν (Jiménez-Aleixandre et al., 2000). Στην περί-
πτωση που αιτιολογούν τους ισχυρισμούς τους, προτείνουν ανεπαρκή και ακατάλληλα 
αποδεικτικά στοιχεία για να τους υποστηρίξουν (Sandoval & Millwood, 2005). Επι-
πρόσθετα, συνήθως δεν προτείνουν συλλογισμούς οι οποίοι να συνδέουν τα αποδει-
κτικά στοιχεία με τους ισχυρισμούς μέσω επιστημονικών αρχών (McNeill, 2011; 
Songer & Gotwals, 2012).  

Μολονότι έχει διερευνηθεί η ποιότητα των επιχειρημάτων που παράγουν οι μαθητές, 
ωστόσο η έρευνα που εξετάζει τις ικανότητες των μαθητών να αξιολογούν την αιτιο-
λόγηση επιχειρημάτων Φυσικών Επιστημών που μελετούν είναι ιδιαίτερα περιορι-
σμένη (Knight et al., 2014). Προέκυψε ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν αναπτυγ-
μένες τις ικανότητες να αξιολογούν τα είδη αιτιολόγησης που περιλαμβάνονται σε γρα-
πτά επιχειρήματα που μελετούν για θέματα των Φυσικών Επιστημών. Η περιορισμένη 
έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για αυτό το ζήτημα εστιάζεται σε μαθητές των 
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τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού 
σχολείου, ενώ απουσιάζουν αντίστοιχες έρευνες με μαθητές του Γυμνασίου.  

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των ικανοτήτων των μαθητών της Β΄ 
τάξης του Γυμνασίου να αξιολογούν την αιτιολόγηση γραπτών επιχειρημάτων Φυσι-
κών Επιστημών. Ειδικότερα, η εργασία στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω ερευνη-
τικά ερωτήματα:  

(α) Είναι ικανοί οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου να διακρίνουν τον ισχυρισμό 
από την αιτιολόγηση σε ένα γραπτό επιχείρημα Φυσικών Επιστημών;  

(β) Είναι ικανοί οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου να αναγνωρίζουν το είδος της 
αιτιολόγησης σε ένα γραπτό επιχείρημα Φυσικών Επιστημών;  

(γ) Είναι ικανοί οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου να συγκρίνουν δύο επιχειρή-
ματα με βάση το είδος της αιτιολόγησης που εμπεριέχουν; 

Μεθοδολογία 

Ερευνητική διαδικασία και Δείγμα 

Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτή την έρευνα περιλάμβανε δύο φά-
σεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που διε-
ρευνούσε τις ικανότητες των μαθητών να αξιολογούν τις αιτιολογήσεις γραπτών επι-
χειρημάτων Φυσικών Επιστημών (πιλοτική έρευνα). Στη δεύτερη φάση, συμπληρώ-
θηκε το ερωτηματολόγιο από τους μαθητές, αναλύθηκαν τα δεδομένα και εξάχθηκαν 
τα συμπεράσματα (κύρια έρευνα). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 284 μαθη-
τές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. 

Το ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα βασίστηκε στο πλαί-
σιο αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των επιχειρημάτων των Knight et al. (2014). Το 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση εστιάζεται στη διά-
κριση αιτιολόγησης και ισχυρισμού σε ένα επιχείρημα. Η δεύτερη διάσταση επικε-
ντρώνεται στην αναγνώριση του είδους της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται σε επι-
χειρήματα. Η τρίτη διάσταση αφορά στη σύγκριση δύο επιχειρημάτων που έχουν ακρι-
βώς τον ίδιο ισχυρισμό αλλά διαφορετικά είδη αιτιολόγησης.  

Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε περιλάμβανε δύο μέρη με συνολικά έξι ερω-
τήσεις. Κάθε μέρος περιλάμβανε αρχικά ένα ερευνητικό ερώτημα, ένα επιχείρημα και 
στη συνέχεια τρεις ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε τις 
ερωτήσεις 1, 2 και 3 και το δεύτερό του  μέρος τις ερωτήσεις 4, 5 και 6. Οι ερωτήσεις 
1 και 4 ήταν πολλαπλής επιλογής και στόχευαν στη διερεύνηση της ικανότητας των 
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μαθητών να διακρίνουν την αιτιολόγηση από τον ισχυρισμό σε ένα επιχείρημα. Οι ε-
ρωτήσεις 2 και 5 ήταν επίσης ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στόχευαν στη διερεύ-
νηση της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν το είδος της αιτιολόγησης που 
περιλαμβάνεται σε ένα επιχείρημα. Οι ερωτήσεις 3 και 6 ήταν ερωτήσεις ανοικτού τύ-
που και στόχευαν στη διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών να συγκρίνουν δύο 
επιχειρήματα με βάση τις αιτιολογήσεις τους. Ειδικότερα, ζητούσαν από τους μαθητές 
να συγκρίνουν δύο δοσμένα επιχειρήματα Φυσικών Επιστημών που έχουν ίδιο ισχυρι-
σμό αλλά διαφορετικά είδη αιτιολόγησης. Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται το πρώτο 
μέρος του ερωτηματολογίου. 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα της έρευνας ήταν οι απαντήσεις των μαθητών στις έξι ερωτήσεις του ε-
ρωτηματολογίου. Οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις 1, 2, 4 και 5 (που ήταν πολλαπλής 
επιλογής) ταξινομήθηκαν σε δυο επίπεδα: επίπεδα 0 και 1. Στο επίπεδο 0 εντάχθηκαν 
οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών. Στο επίπεδο 1 εντάχθηκαν οι ορθές απαντή-
σεις των μαθητών στις ερωτήσεις 1 και 4 (οι μαθητές εντόπισαν ορθά την πρόταση που 
αιτιολογεί τον ισχυρισμό του επιχειρήματος) ή στις ερωτήσεις 2 και 5 (οι μαθητές α-
ναγνώρισαν ορθά το είδος της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται στο επιχείρημα). Για 
την αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις (ερω-
τήσεις 3 και 6) χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων που έχει προ-
ταθεί από τους Knight et al. (2014), η οποία ταξινομεί τις απαντήσεις των μαθητών σε 
τέσσερα επίπεδα: επίπεδα 0, 1, 2 και 3. Στο επίπεδο 0 εντάχθηκαν οι απαντήσεις των 
μαθητών που δεν επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα. Στο επίπεδο 1 εντάχθηκαν 
οι απαντήσεις των μαθητών που επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα χωρίς αιτιο-
λόγηση ή χρησιμοποίησαν ανεπαρκή αιτιολόγηση. Στο επίπεδο 2 εντάχθηκαν οι απα-
ντήσεις των μαθητών που επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα και έκριναν την 
αιτιολόγηση μόνο του ενός επιχειρήματος. Στο επίπεδο 3 εντάχθηκαν οι απαντήσεις 
των μαθητών που επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα και έκριναν τις αιτιολογή-
σεις που περιλαμβάνονταν και στα δύο επιχειρήματα. Αφού κατηγοριοποιήθηκαν σε 
επίπεδα οι απαντήσεις των μαθητών υπολογίστηκαν οι συχνότητες και οι εκατοστιαίες 
συχνότητες των επιπέδων των απαντήσεων των μαθητών.  

Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτή-
σεις 1 και 4 που διερευνούσαν τη ικανότητά τους να διακρίνουν την αιτιολόγηση από 
τον ισχυρισμό σε επιχειρήματα. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι σχεδόν έξι στους δέκα 
μαθητές (60,39%) δεν διέκριναν τις αιτιολογήσεις από τους ισχυρισμούς στα επιχειρή-
ματα που τους δόθηκαν, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα μαθητές (39,61%) μπόρεσαν 
να διακρίνουν τις αιτιολογήσεις από τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στα επι-
χειρήματα. 

Πίνακας 1: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών που αφορούν στη διάκριση αι-
τιολόγησης και ισχυρισμού σε επιχειρήματα: συχνότητες και ποσοστά. 
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Επίπεδα f f% 

Επίπεδο 0 343 60,39 

Επίπεδο 1 225 39,61 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτή-
σεις 2 και 5 που διερευνούσαν τη ικανότητά τους να αναγνωρίζουν το είδος της αιτιο-
λόγησης που περιλαμβάνεται σε επιχειρήματα. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι οι πε-
ρισσότεροι μαθητές (64,08%), δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το είδος της αιτιολόγη-
σης που περιλαμβάνεται στα επιχειρήματα που τους δόθηκαν, ενώ το 32,92% των μα-
θητών αναγνώρισαν το είδος της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται στα επιχειρήματα 
που τους δόθηκαν. 

Πίνακας 2: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών που αφορούν στην αναγνώριση 
του είδους της αιτιολόγησης που περιλαμβάνεται σε επιχειρήματα: συχνότητες και πο-

σοστά. 

Επίπεδα f f% 

Επίπεδο 0 364 64,08 

Επίπεδο 1 204 35,92 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτή-
σεις 3 και 6 που διερευνούσαν τη ικανότητά τους να συγκρίνουν δύο επιχειρήματα με 
βάση το είδος της αιτιολόγησης που περιλαμβάνουν.  

Πίνακας 3: Τα επίπεδα των απαντήσεων των μαθητών που αφορούν στη σύγκριση δύο 
επιχειρημάτων που έχουν ίδιο ισχυρισμό αλλά διαφορετικά είδη αιτιολόγησης: συχνότη-

τες και ποσοστά. 

Επίπεδα f f% 

Επίπεδο 0 270 47,54  

Επίπεδο 1 222 39,08 

Επίπεδο 2 54 9,51  

Επίπεδο 3 22 3,87 

Προκύπτει ότι οι περισσότεροι μαθητές (47,54%) δεν επέλεξαν ορθά (ανάμεσα σε δύο 
επιχειρήματα που είχαν ίδιο ισχυρισμό αλλά διαφορετικές αιτιολογήσεις) το ισχυρό-
τερο επιχείρημα (επίπεδο 0). Είναι μικρότερο το ποσοστό των μαθητών (39,08%) που 
επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα χωρίς αιτιολόγηση ή επέλεξαν ορθά το 
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ισχυρότερο επιχείρημα με μη επαρκή αιτιολόγηση (αναφέροντας για παράδειγμα ότι 
το ένα επιχείρημα περιλαμβάνει ισχυρότερα στοιχεία (επίπεδο 1). Είναι περαιτέρω μι-
κρότερο το ποσοστό των μαθητών (9,51%) που επέλεξαν ορθά το ισχυρότερο επιχεί-
ρημα και έκριναν το είδος της αιτιολόγησης μόνο του ενός επιχειρήματος (επίπεδο 2). 
Επιπρόσθετα, είναι περιορισμένο το ποσοστό των μαθητών (3,87%) που έκαναν ορθή 
επιλογή του ισχυρότερου επιχειρήματος και έκριναν το είδος της αιτιολόγησης και των 
δύο επιχειρημάτων (επίπεδο 3). 

Συμπεράσματα 

Από την εργασία αυτή διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές της Β΄ τάξης του 
Γυμνασίου δεν διέκριναν την αιτιολόγηση από τον ισχυρισμό σε επιχειρήματα Φυσι-
κών Επιστημών και δεν αναγνώρισαν το είδος της αιτιολόγησης που εμπεριέχεται στα 
επιχειρήματα που τους δόθηκαν. Προέκυψε, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι μαθητές της 
Β΄ τάξης του Γυμνασίου δεν έχουν αναπτυγμένες τις ικανότητες να διακρίνουν την 
αιτιολόγηση από τον ισχυρισμό και να αναγνωρίζουν το είδος της αιτιολόγησης που 
περιλαμβάνουν τα επιχειρήματα Φυσικών Επιστημών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ένα 
μικρό ποσοστό των μαθητών είναι ικανοί να επιλέγουν ορθά το ισχυρότερο επιχείρημα 
(ανάμεσα σε δύο επιχειρήματα που έχουν ίδιο ισχυρισμό και διαφορετικές αιτιολογή-
σεις) και να δικαιολογούν επαρκώς αυτή την επιλογή. Προέκυψε, λοιπόν ότι δεν είναι 
αναπτυγμένη η ικανότητα των μαθητών να συγκρίνουν επιχειρήματα με βάση το είδος 
της αιτιολόγησης που αυτά εμπεριέχουν. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να αποδοθούν στο ότι κατά τη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών συνήθως δεν παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να αξιολογούν 
επιχειρήματα που μελετούν με βάση την επάρκεια και την ακρίβεια των αποδεικτικών 
στοιχείων και των συλλογισμών που αυτά περιλαμβάνουν (Newton et al., 1999). Επι-
πρόσθετα, συνήθως δεν παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να μάθουν αναφορικά με 
τη δομή ενός επιχειρήματος και να εξοικειωθούν με τη παραγωγή επιχειρημάτων που 
να εμπεριέχουν επαρκείς ισχυρισμούς, αποδεικτικά στοιχεία και συλλογισμούς 
(McNeill & Krajcik, 2012).  

Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι ικανότητες των μαθητών της Β΄ τάξης του Γυ-
μνασίου να αξιολογούν την αιτιολόγηση που εμπεριέχεται σε γραπτά επιχειρήματα Φυ-
σικών Επιστημών, ζήτημα για το οποίο δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα. Ωστόσο, η 
εργασία αυτή υπόκειται σε περιορισμούς. Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή συμμετείχε 
περιορισμένος αριθμός μαθητών του Γυμνασίου και επομένως τα αποτελέσματά της 
υπόκεινται στους περιορισμούς του δείγματος. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα διεξά-
χθηκε αποκλειστικά με τη χρήση ερωτηματολογίου και αυτό συνιστά έναν επιπλέον 
περιορισμό.  

Κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι 
ικανότητες των μαθητών των άλλων τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου να αξιο-
λογούν την αιτιολόγηση που εμπεριέχεται σε γραπτά επιχειρήματα Φυσικών Επιστη-
μών. Επίσης, προτείνεται να διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι 
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ικανότητες των μαθητών να αξιολογούν γραπτά επιχειρήματα Φυσικών Επιστημών όχι 
μόνο με βάση τις αιτιολογήσεις τους αλλά με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, τους συλ-
λογισμούς και τις αντικρούσεις που αυτά εμπεριέχουν.  
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Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο (πρώτο μέρος) 

Όταν βγάλουμε από το ψυγείο ένα κρύο πλαστικό μπουκάλι με νερό και το αφήσουμε 
σε ένα τραπέζι μια καλοκαιρινή ημέρα, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Κάποιοι θέλουν 
να κάνουν τη θερμοκρασία του νερού να μην αυξάνεται γρήγορα. Ο κύριος Κώστας 
ζητά από τους μαθητές του να γράψουν και να υποστηρίξουν την άποψή τους για την 
ακόλουθη ερώτηση: Τι επηρεάζει την αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού που είναι 
στο μπουκάλι;  

Το κείμενο της Μαρίας 

[πρόταση 1] Ένα ύφασμα με μεγάλο πάχος κάνει τη θερμοκρασία του νερού να ανεβαίνει 
λίγο. [πρόταση 2] Όταν τυλίξαμε το μπουκάλι με το ύφασμα που είχε πάχος 5 χιλιοστά, 
μετά από 2 λεπτά η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε κατά 2οC, ενώ όταν το τυλίξαμε με 
το ύφασμα που είχε πάχος 10 χιλιοστά μετά πάλι από 2 λεπτά η θερμοκρασία του νερού 
αυξήθηκε κατά 1οC. [πρόταση 3] Το δεύτερο ύφασμα έχει μεγαλύτερο πάχος και αυτό 
κάνει τη θερμοκρασία του νερού να ανεβαίνει λιγότερο.  

 

Ερώτηση 1: Σε ποια πρόταση θεωρείς ότι η Μαρία υποστηρίζει την άποψή της; 

 Μόνο στην πρόταση 1 

 Μόνο στην πρόταση 2 

 Στις προτάσεις 1 και 2 

 Σε καμιά πρόταση. 

 

Ερώτηση 2: Η Μαρία υποστηρίζει την άποψή της με:  

 κάτι που λέει ένας ειδικός 

 δεδομένα από μια έρευνα 

 μια προσωπική εμπειρία 

 ιδέες των Φυσικών Επιστημών που έχει μάθει. 
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Ερώτηση 3: Ο Κυριάκος είναι επίσης μαθητής στη τάξη του κυρίου Κώστα. Ο κύριος 
Κώστας ζήτησε από τη Μαρία και τον Κυριάκο να συγκρίνουν τα κείμενά τους. 

Το κείμενο της Μαρίας 

Ένα ύφασμα με μεγάλο πάχος κάνει τη θερμοκρασία του νερού να ανεβαίνει λίγο. Όταν 
τυλίξαμε το μπουκάλι με το ύφασμα που είχε πάχος 5 χιλιοστά, μετά από 2 λεπτά η θερ-
μοκρασία του νερού αυξήθηκε κατά 2οC, ενώ όταν το τυλίξαμε με το ύφασμα που είχε 
πάχος 10 χιλιοστά μετά πάλι από 2 λεπτά η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε κατά 1οC. 
Το δεύτερο ύφασμα έχει μεγαλύτερο πάχος και αυτό κάνει τη θερμοκρασία του νερού να 
ανεβαίνει λιγότερο.  

Το κείμενο του Κυριάκου 

Ένα ύφασμα με μεγάλο πάχος κάνει τη θερμοκρασία του νερού να ανεβαίνει λίγο. Μια 
φορά το καλοκαίρι είχα τυλίξει το κρύο νερό μου με ένα ύφασμα μεγάλου πάχους και είχε 
μείνει κρύο για αρκετή ώρα. Θα πρέπει λοιπόν τα υφάσματα με μεγάλο πάχος να αλλά-
ζουν λίγο τη θερμοκρασία του νερού και να το διατηρούν κρύο.    

Ποιος από τους δύο, η Μαρία ή ο Κυριάκος υποστηρίζει καλύτερα την άποψη που 
προτείνει; Γιατί;  
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Γλωσσικά παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας νηπίων στους πολλαπλούς 
τύπους νοημοσύνης 

Τσιρίκος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,M.Ed., johntsir@gmail.com 
Ισπανοπούλου Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, sofiaispanopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τη συμβολή των γλωσσικών παιχνιδιών στη φωνολογική 
ενημερότητα των νηπίων, προσεγγίζουμε τη συνεισφορά και τη στήριξη κατά την 
εφαρμογή τους από τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης που όρισε ο Gardner. Με 
γνώμονα την ευρηματική και καινοτόμα εφαρμογή των όσων δεδομένων μας έχει 
προσφέρει η εν λόγω θεωρία, επιχειρούμε να αναδείξουμε τη συμβολή και τη σημασία 
που παρουσιάζουν και αναπτύσσουν στη μαθησιακή πορεία κάθε νηπίου. 
Συμπερασματικά επισημαίνουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες που αποκτούν τα νήπια για 
να επιτελέσουν με επιτυχία την φωνολογική τους ενημερότητα στην προσχολική αγωγή. 

Λέξεις- Κλειδιά: Φωνολογική ενημερότητα, πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης 

Εισαγωγή 

Η ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, όπως τονίζεται και στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, έχει ως προϋπόθεση την 
κατάκτηση από τα νήπια της φωνολογικής ενημερότητας (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2002). Στην προσέγγισή μας αυτή, επιχειρούμε να αναδείξουμε την 
διδακτική αξιοποίηση των γλωσσικών παιχνιδιών στη φωνολογική ενημερότητα των 
νηπίων, με την υποστήριξη και την διευκόλυνση που παρέχουν οι πολλαπλοί τύποι 
νοημοσύνης του Gardner (Gardner, 1983). Διακρίνουμε ότι στον ετήσιο 
προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου μπορούμε να επιλέγουμε, ανάμεσα σε ποικίλες 
δραστηριότητες, εκείνες που κάθε φορά αντιστοιχούνται στις επιμέρους ατομικές 
ανάγκες των νηπίων του κάθε Νηπιαγωγείου. Οπότε θα αναφερθούμε σε διάφορα 
παιχνίδια με φωνήματα συνδυαζόμενα και υποστηριζόμενα και τεκμηριωμένα 
αξιόπιστα από τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης του Gardner.  

Στόχος της παρούσας εισήγησής μας είναι η παρουσίαση τρόπων και επιλογών για τη 
διδακτική αξιοποίηση των γλωσσικών παιχνιδιών στη φωνολογική ενημερότητα των 
νηπίων με την ανάπτυξη των κατάλληλων, απαραίτητων και αναγκαίων δεξιοτήτων των 
νηπίων. Για την ενδεικτική επιλογή μας ανάμεσα στα ενδεχόμενα γλωσσικά παιχνίδια 
θέτουμε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τους, ώστε να ικανοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι διδακτικοί στόχοι για τη φωνολογική ενημερότητα των νηπίων από το 
ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Προσχολική Αγωγή (ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2002). Στη συνέχεια συνοπτικά παρουσιάζουμε ενδεικτικά γλωσσικά 
παιχνίδια που αξιοποιούνται λειτουργικά στη διδακτική πράξη και οροθετούνται 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μας. Ολοκληρώνοντας καταλήγουμε σε χρήσιμα 
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συμπεράσματα που συγκροτούν ένα διαδραστικό πλαίσιο εφαρμογών στη διδακτική 
πράξη στην Προσχολική Αγωγή, και εκτιμούμε ότι διευκολύνουν ουσιαστικά στην 
ενίσχυση της κατάκτησης της φωνολογικής ενημερότητας των νηπίων. 

Ορισμός της φωνολογικής ενημερότητας 

O Πρωτόπαπας υποστηρίζει ότι: «Η φωνολογική επίγνωση είναι μια πολύ σύνθετη 
μεταγλωσσική δεξιότητα. Την ονομάζουμε “μεταγλωσσική” και όχι απλώς “γλωσσική” 
επειδή δεν μεταχειριζόμαστε τη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε για αντικείμενα ή για 
μας, όπως συνήθως αλλά παίρνουμε έννοιες γλωσσικές, όπως είναι η έννοια της λέξης, 
και τις μεταχειριζόμαστε σαν να είναι αντικείμενα» (Πρωτόπαπας, 2008, σελ.209). 

Π.χ. όταν μιλάμε για τη λέξη «νερό», αναφερόμαστε στην έννοια του νερού (δηλαδή 
είναι κάτι π ου πίνουμε) ως στοιχείο της γλώσσας. Όταν ένα παιδί φτάσει στην ηλικία 
των τεσσάρων έως πέντε, δηλαδή στην προσχολική εκπαίδευση, θα μπορεί να 
αντιληφθεί ότι η λέξη μπορεί να διασπαστεί σε επιμέρους τμήματα “συλλαβές-
φωνήματα” (Πρωτόπαπας, Α., 2008). 

Για να κατανοηθεί και να αποκτηθεί ο τομέας της φωνολογικής ενημερότητας, είναι 
αναγκαία η εξοικείωση του παιδιού με τους ήχους μιας λέξης ή μίας ψευδολέξης. Για 
να ανταποκριθούν τα παιδιά στις διαδικασίες γραφής και ανάγνωσης, πρέπει να έχουν 
κατανοήσει ότι οι λέξεις συγκροτούνται από φωνήματα και ότι για το σχηματισμό 
λέξεων απαιτείται ένας αριθμός φωνημάτων (Πρωτόπαπας, Α., Νικολόπουλος, Δ., 
Σκαλούμπακας, Χ., 2003). 

Οι Wagner και Torgesen (1987) ισχυρίζονται πως η φωνολογική ενημερότητα είναι 
ένας από τους τρεις κύριους τομείς της έρευνας που γίνεται για τη μελέτη της 
φωνολογικής επεξεργασίας. Οι άλλοι δύο είναι η φωνολογική ανακωδικοποίηση στη 
λεξική πρόσβαση, όπου τα γραπτά σύμβολα μετατρέπονται σ΄ ένα φωνολογικό κώδικα 
με στόχο την οπτική αναγνώριση μιας λέξης και η φωνητική ανακωδικοποίηση για 
τη συγκράτηση των πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη. Από τους τρεις τομείς, μόνο 
η φωνολογική ενημερότητα σχετίζεται με τον προφορικό λόγο (Μ. Βλασσοπούλου 
et al., 2007). 

Τελικά η φωνολογική ενημερότητα δεν είναι μονολιθική γνωστική δεξιότητα, αλλά 
αποτελείται από επιμέρους δεξιότητες διαφορετικών επιπέδων επεξεργασίας και 
χειρισμού του λόγου και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Μέσω της φωνολογικής 
ενημερότητας αναδεικνύονται δεξιότητες με κύρια συστατικά την ανάλυση, σύνθεση, 
διάκριση απομόνωση, αφαίρεση και αντιστροφή των φωνολογικών μονάδων 
(Παντελιάδου, Σ., 2000). 
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Συνοπτική αναφορά στη θεωρία του Gardner 

Ο ψυχολόγος Howard Gardner (1983) αμφισβήτησε την άποψη ότι η νοημοσύνη είναι 
μόνο μία, αδιάσπαστη και ότι είναι μετρήσιμη απλά μέσω του δείκτη νοημοσύνης IQ. 
Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να είσαι και να 
χαρακτηρίζεσαι έξυπνος. Έτσι ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν 8 είδη ευφυΐας που 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, συντείνουν να αλληλοσυμπληρώνονται και δρουν 
αλληλεπιδραστικά και συνδυαστικά μεταξύ τους. 

Τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα δίνουν σημασία μόνο στις γλωσσικές και 
λογικομαθηματικές δεξιότητες των παιδιών και υποβαθμίζουν συνειδητά άλλες κλίσεις 
και δυνατότητες που ίσως να διαθέτουν. 

Η διαφορά, λοιπόν, με την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία που προϋπήρχε είναι 
ότι με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης το κάθε παιδί μαθαίνει με το δικό του 
ρυθμό και με βάση τις δικές του δυνατότητες. Επομένως, η αποδοτικότερη μάθηση 
είναι η προσωπική και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις που 
διαθέτει το κάθε παιδί. Σκοπός του σχολείου που υλοποιεί αυτή την εκπαιδευτική 
μέθοδο είναι να αναπτύξει ισότιμα και λειτουργικά όλους τους τύπους νοημοσύνης. 

Οπότε εάν ένα παιδί έχει ανεπτυγμένη τη Γλωσσική–Λεκτική νοημοσύνη, τότε μπορεί 
να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις λέξεις και τη γλώσσα. Επίσης παρουσιάζει τότε 
κλίση στις ξένες γλώσσες και χαίρεται τη μελέτη κειμένων, τα παιχνίδια λέξεων, τη 
σύνθεση ιστοριών. Συνήθως, αυτό το είδος νοημοσύνης αναπτύσσουν περισσότερο οι 
συγγραφείς, οι ποιητές, οι δικηγόροι, οι ομιλητές. 

Αν ένα παιδί αρέσκεται να λύνει προβλήματα και να πειραματίζεται, να σκέφτεται 
λογικά και να διερευνά ποικίλα θέματα με επιστημονικό τρόπο, τότε έχει ενισχυμένη 
τη Λογική–Μαθηματική νοημοσύνη. Οπότε κάνει εύκολα μαθηματικούς 
υπολογισμούς και με ευκολία ακολουθεί εντολές. Τέτοιο είδος νοημοσύνης διαθέτουν 
συνήθως οι επιστήμονες και οι μαθηματικοί. 

Η ικανότητα αντίληψης ενός παιδιού των παραλλαγών στο ρυθμό, στη μελωδία και στη 
σύνθεση μουσικής εκδηλώνει ότι διαθέτει αυξημένη Μουσική νοημοσύνη. Το παιδί 
αυτό διδάσκεται τα μαθήματά του καλύτερα μετατρέποντάς τα σε στίχους, μιλώντας 
ρυθμικά ή αποστηθίζοντας υπό τον ήχο μουσικής.  

Ίσως ένα άλλο παιδί να έχει αθλητικές ικανότητες ή χειρωνακτικές δεξιότητες. Αυτό 
μαθαίνει μέσα από τη σωματική δραστηριότητα και την πρακτική μάθηση και έχει σε 
μεγαλύτερο βαθμό Σωματική–Κιναισθητική Νοημοσύνη. 

Αν το παιδί έχει αναπτύξει περισσότερο την Οπτική – Χωρική νοημοσύνη, τότε 
μπορεί να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τις διαστάσεις ενός αντικειμένου στο χώρο. 
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Επίσης διδάσκεται ευκολότερα μέσα από εικόνες, σχέδια, βίντεο, τηλεόραση, κείμενα 
με εικόνες. Χαίρεται να σχεδιάζει, να κάνει παζλ και να διαβάζει χάρτες. 

Όταν ένα παιδί ευκολότερα κατανοεί και ευχερέστερα εκτιμά τα συναισθήματα των 
άλλων, διαθέτοντας αυξημένη ενσυναίσθηση και το ευχαριστεί να μαθαίνει μέσα από 
ομαδικές δραστηριότητες και διαλόγους, τότε έχει τη Διαπροσωπική νοημοσύνη. 
Αυτό το είδος νοημοσύνης συχνά το έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι πωλητές, οι 
θρησκευτικοί και οι πολιτικοί ηγέτες και οι σύμβουλοι. 

Υπάρχουν και παιδιά που έχουν περισσότερο την Ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Αυτά 
διακρίνονται από αυτογνωσία και ικανότητα να ξεχωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα 
σημεία του χαρακτήρα τους, σταδιακά και τα συναισθήματα τους. Στη μάθηση 
υποστηρίζονται από την ατομική μελέτη και την ενδοσκόπηση. 

Τέλος, η Φυσιογνωστική νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα ενός παιδιού να 
αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί χαρακτηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντος. 

Άρα σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης κάθε άτομο διαθέτει όλα τα 
είδη νοημοσύνης τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
είναι κάποιος έξυπνος (Gardner, 1983). 

Γλωσσικά παιχνίδια φωνολογικής εξάσκησης 

Συνδυάζοντας τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 1983) με την 
παιγνιώδη προσέγγιση για τη φωνολογική ενημερότητα των νηπίων, επιλέγουμε και 
παρουσιάζουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα γλωσσικά παιχνίδια φωνολογικής 
εξάσκησης, που αξιοποιούνται στην διδακτική πράξη αντιστοιχούμενα σε έναν ή 
περισσότερους εκ των τύπων της πολλαπλής νοημοσύνης. Ως κριτήριο επιλογής του 
κάθε γλωσσικού παιχνιδιού, θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νηπίων που 
απευθυνόμαστε και συγκεκριμένα τις επιμέρους ικανότητές τους και τις ιδιαίτερες 
κλίσεις τους. Οπότε επιλέγουμε και τις πιθανές δεξιότητες που θα αποκτήσουν 
ευκολότερα και αποδοτικότερα σύμφωνα με τον επικρατέστερο κατά περίπτωση τύπο 
πολλαπλής νοημοσύνης για την επίτευξη της φωνολογική ενημερότητά τους. 

 «Το τραγούδι του Χειμώνα» (Μουσική νοημοσύνη): Το συγκεκριμένο τραγούδι 
εμπεριέχει τα πέντε φωνήεντα/ι/,/ο/,/α/,/ε/,/ου/ αναφερόμενο σε ένα φωνήεν ανά 
στροφή. Καθώς τα παιδιά τραγουδάνε την κάθε στροφή, τους δείχνουμε καρτέλα με το 
αντίστοιχο φώνημα που αναφέρεται η στροφή και ζητάμε να μας πουν λέξεις που 
αρχίζουν από αυτό το φώνημα και να σχετίζονται με το Χειμώνα. Για παράδειγμα, 
δείχνοντας την καρτέλα με το φώνημα /α/, τα νήπια λένε: άσπρο, άνεμος, αέρας, 
αρκούδα. 

 «Κορίτσια-Αγόρια στη σειρά» (Διαπροσωπική νοημοσύνη) : Ενθαρρύνουμε τα νήπια να 
παρατηρήσουν τον πίνακα αναφοράς ονομάτων που υπάρχει στην αίθουσα 
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Νηπιαγωγείου και εντοπίζουν ότι το καταληκτικό γράμμα για τα αγόρια είναι το /σ/. 
Στη συνέχεια, σκορπίζουμε καρτέλες στο πάτωμα με εικόνες αθλητών από διάφορα 
αθλήματα και καρτέλες με εικόνες παιχνιδιών όπως μπάλα, κούκλα, τροχόσπιτο, 
αεροπλάνο. Χτυπάμε ρυθμικά το ντέφι και μόλις σταματήσει ο παραγόμενος ήχος, τα 
αγόρια επιλέγουν και μαζεύουν τις καρτέλες που απεικονίζουν αθλητές όπως 
ποδοσφαιριστής, παλαιστής ενώ τα κορίτσια μαζεύουν καρτέλες που απεικονίζουν 
εικόνες παιχνιδιών. Τέλος, το κάθε νήπιο ονομάζει δυνατά την καρτέλα που μάζεψε. 

 «Ταξιδεύοντας με τις φωνούλες» ( Οπτική-Χωρική νοημοσύνη): Δημιουργούμε χάρτινα 
τετράγωνα όπου αναγράφονται όλα τα φωνήματα της γλώσσας μας, τα απλώνουμε με 
κενούς χώρους ανάμεσα τους στο πάτωμα της αίθουσας δραστηριοτήτων και καλούμε 
τα νήπια ένα ένα, κατά σειρά και εκ περιτροπής ,να περπατήσουν ανάμεσα στα 
απλωμένα τετράγωνα και να σταματήσει το κάθε νήπιο στο φώνημα που αρχίζει το 
όνομά του. Επιπρόσθετα, ζητάμε από το κάθε νήπιο να λέει λέξεις που αρχίζουν από το 
ίδιο φώνημα του ονόματός του. 

 «Οι χαρταετοί» (Υπαρξιακή / Λογική-Mαθηματική νοημοσύνη): Το κάθε νήπιο έχει το 
δικό του χαρταετό μικρού μεγέθους στον οποίο απεικονίζεται στη μία πλευρά του το 
αρχικό φώνημα του ονόματός του και στην πίσω πλευρά του φωτογραφία με τον εαυτό 
του . Στη συνέχεια, τα νήπια βγαίνουν στην αυλή του Νηπιαγωγείου και με τη βοήθεια 
μας πετάνε τους χαρταετούς, με περιορισμένο το μήκος της καλούμπας τους, ώστε να 
είναι ορατές οι απεικονίσεις στις πλευρές των χαρταετών. Το κάθε νήπιο αναγνωρίζει 
το δικό του χαρταετό και των υπολοίπων και λέει δυνατά: ποιος χαρταετός προηγείται 
στο ύψος, φωνάζοντας το αναγραφόμενο φώνημά του, και ποιος είναι κατά σειρά 
χαμηλότερα. Όταν κατεβάζουν τα νήπια τους χαρταετούς, καλούνται να πουν τη σειρά 
καθόδου και προσγείωσης κάθε φωνήματος. 

 «Φωνηματικοί κρίκοι» (Σωματική-Κιναισθητική νοημοσύνη): Περιτυλίγουμε 
ελαφριούς πλαστικούς κρίκους με αυτοκόλλητο πλαστικό που καλύπτει όλη την 
επιφάνεια τους μετατρέποντας τους σε ιπτάμενους δίσκους. Σε κάθε δίσκο, 
αναγράφουμε και από ένα φώνημα. Τα νήπια καθισμένα σε κύκλο περιμένουν να 
δεχθούν ιπτάμενη δίσκο από εμάς που καθόμαστε στο κέντρο του κύκλου σε 
ελεγχόμενη απόσταση. Κάθε νήπιο, πιάνοντας τον ιπτάμενο δίσκο , λέει δυνατά το 
φώνημα που έχει γραμμένο και στις δύο πλευρές του ο δίσκος. Στη συνέχεια, ζητάμε 
από τα νήπια να μιμηθούν με κινήσεις και ήχους ένα ζωάκι που το όνομά του αρχίζει 
με το φώνημα που κρατάνε.  

 «Το δάσος με τα φωνήματα» (Γλωσσική-Λεκτική νοημοσύνη/ Φυσιογνωστική 
νοημοσύνη) : Τα νήπια καλούνται να αναπαριστούν τα δέντρα ενός δάσους όπου θα 
κρεμιέται μία καρτέλα με διαφορετικό φώνημα σε κάθε νήπιο. Εμείς αναπαριστάνοντας 
ένα σκίουρο, θα πλησιάζουμε το κάθε δέντρο/νήπιο και τότε το κάθε νήπιο θα λέει το 
φώνημα που έχει κρεμασμένο. Στη συνέχεια, κάθε δέντρο ζωντανεύει με τη σειρά του 
και ψάχνει στο χώμα του δάσους (πάτωμα της αίθουσας) την εικόνα που το αρχικό 
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φώνημα του αντικειμένου που δείχνει, να είναι ταυτόσημο με το δικό του, το 
αναγνωρίζει, το παίρνει στα χέρια του, το δείχνει σε όλα τα νήπια και τους το λέει. 

 «Αναγνωρίζουμε και λέμε αυτό που νιώθουμε» (Ενδοπροσωπική νοημοσύνη): 
Δείχνουμε στα νήπια καρτέλες με εικονομηνύματα προσώπων που απεικονίζουν 
συναισθήματα και ταυτόχρονα έχουν γραμμένα φωνήματα. Για παράδειγμα, το φώνημα 
/α/, έχει προφορική απόδοση διαφορετική σε κάθε περίπτωση, δηλαδή το λυπημένο 
πρόσωπο βοηθάει το νήπιο να εκφράσει προφορικά με συναισθηματική χροιά το 
φώνημα, στην προκειμένη περίπτωση με λύπη. Κατά ανάλογο τρόπο, τα πέντε 
φωνήεντα, μπορούν να αποδοθούν με διαφορετικούς τρόπους, αντίστοιχα με το 
συναίσθημα που αναγνωρίζουν τα νήπια στις ποικίλες απεικονίσεις. 

«Τα σύννεφα που δακρύζουν» (Λογική-Μαθηματική νοημοσύνη) : Τα νήπια καλούνται 
να αναγνωρίσουν και να πουν φωνήματα που πέφτουν σαν σταγόνες από σύννεφα που 
έχουν κρεμαστεί στην αίθουσα με ένα σκοινάκι και μετακινούνται με τροχαλία. Κάθε 
σύννεφο έχει διαφορετικό πλήθος από το ίδιο φώνημα. Τα νήπια διακρίνουν που 
βρίσκονται τα περισσότερα και λιγότερα ίδια φωνήματα ανάμεσα στα σύννεφα. 

 Συμπεράσματα  

Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό πως ένα πρόγραμμα φωνολογικής 
εξάσκησης για την ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ομαλή μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Είναι σαφές ότι 
επηρεάζει τη γενική ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών, καθώς τα βοηθάει 
να νιώθουν πιο έτοιμα και πιο ικανά να έρθουν αντιμέτωπα με τη δυσκολία της 
κατάκτησης γραμματισμού.  

Επιπρόσθετα, συμπεραίνουμε ότι τα γλωσσικά παιχνίδια κεντρίζουν το ενδιαφέρον, την 
ενεργό συμμετοχή και την αυθόρμητη προφορική έκφραση των νηπίων, λόγω του 
παιγνιώδη και ευχάριστου χαρακτήρα που διαθέτουν. Είναι φανερό ότι οι πολλαπλοί 
τύποι νοημοσύνης λειτουργούν συνδετικά, παραγωγικά και δημιουργικά για την 
επίτευξη της φωνολογικής ενημερότητας και καθιστούν εφικτή την αποτελεσματική 
εφαρμογή του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος της Προσχολικής Αγωγής. 
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Διδασκαλία λογοτεχνίας: Νέες οδηγίες, Νέοι καθηγητές; 

Τσακρής Παναγιώτης, Φιλόλογος, tsakrp@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει στόχο να αναλύσει τις νέες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, 
προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα, εάν μπορεί να πραγματωθούν από τους σημε-
ρινούς εκπαιδευτικούς άμεσα και τέλος προτείνονται τα βασικά γνωστικά εργαλεία που 
προκύπτουν από τις νέες οδηγίες, τα οποία οφείλει να διαθέτει ο φιλόλογος, ώστε να 
ανταποκριθεί επαρκώς στη διδασκαλία που του ζητείται, σε συνδυασμό με την πραγ-
ματικότητα των σχολείων σ’ αυτόν τον τομέα. Τέλος καταλήγει σε κάποια γενικά συ-
μπεράσματα από την πρώτη συνολική εκτίμηση των νέων οδηγιών. Η εργασία ακολού-
θησε τη μέθοδο της συγκριτικής μελέτης των δεδομένων των εγκυκλίων των σχετικών 
με τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας και της καθημερινής πρακτικής ό-
πως αποτυπώνεται από επί τόπου και βιωματικές παρατηρήσεις (εισαγωγή πειραματι-
κού μαθήματος-έρευνα στο ΠΠΓΕΛ Αγίων Αναργύρων2013-2014), με αναφορές τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. (Παρασκευόπουλος, 1993; Παππάς, 2002), ( 
Denzin,1994).  

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοτεχνία, νέες οδηγίες, πρόσθετες γνώσεις, επιμόρφωση, μέθοδος. 

Εισαγωγή 

Εάν ρωτούσαμε έναν μη Έλληνα, άνθρωπο που σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά πράγ-
ματα, ποιο διδακτικό αντικείμενο έχει προνομιούχο θέση στο ΑΠΣ του ελληνικού σχο-
λείου, αυτός, αναλογιζόμενος την παράδοση της χώρας στα λογοτεχνικά πράγματα, θα 
απαντούσε «Η λογοτεχνία βεβαίως!». Θα έδινε -δυστυχώς- λανθασμένη απάντηση, α-
φού η Πολιτεία, οι δάσκαλοι και οι μαθητές έχουν έως τώρα, εξοβελίσει το μάθημα 
εκόντες- άκοντες, στον εκπαιδευτικό Καιάδα. Κανείς δεν επιθυμεί, ειδικά στην Γ Λυ-
κείου, να διδαχθεί αυτό το μάθημα. Υπάρχει ως συμπλήρωμα του προγράμματος και 
μόνον. Και όμως: Πρέπει να διδαχθεί- έστω και για τον φόβο των Ιουδαίων. Τώρα 
μάλιστα πρέπει να διδαχθεί με βάση αναμορφωμένο πρόγραμμα που ευελπιστούμε ότι 
θα οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες το μάθημα, μια και το καθιστά πλέον υποχρεωτικής 
διδασκαλίας. Αλλά αυτό το αναμορφωμένο πρόγραμμα σχετίζεται με τις δυνατότητες 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα; Αυτό μάλιστα και μέσα σε μια περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα αποστροφής του βιβλίου και της ανάγνωσης λογοτεχνίας ειδικότερα. 
40% των Ελλήνων, ίσως και περισσότεροι, (έρευνα ΟΣΔΕΛ 2011κε.) δεν διαβάζουν 
κανένα απολύτως βιβλίο τον χρόνο! 

ΑΠΣ -Εγκύλιοι για τη διδασκαλία-σκοπούς του μαθήματος 

Στα σχολεία μας λοιπόν ισχύει το ΠΣ που έχει καταρτιστεί από το παλαιότερο Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο τα έτη 2008-9 και όπως αναμορφώθηκε με την προσπάθεια για το 
Νέο Σχολείο το 2011. Από το Σεπτέμβριο όμως του 2018, ισχύουν οι νέες οδηγίες του 
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ΙΕΠ, περί διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων σε Α και Β λυκείου, οι οποίες 
εμφανίζουν και τη νέα φιλοσοφία που διέπει το μάθημα. Μπορούμε να συγκρατήσουμε 
από τις σχετικές οδηγίες, με μια αρχική ματιά, τη μεγάλη αλλαγή περί μη ύπαρξης συ-
γκεκριμένης ύλης, παροχή ελευθερίας στο διδάσκοντα να επιλέξει μέχρι και ολόκληρο 
έργο προς διδασκαλία και βέβαια τον τονισμό της παρουσίασης από τους μαθητές ερ-
γασιών με έμφαση στον προφορικό λόγο, την παραγωγή κειμένων-«δημιουργική 
γραφή», ανακάλυψη των κειμενικών λειτουργιών και αναστοχασμός πάνω σε αυτό, 
μετασχηματισμό κειμένων, ανακάλυψη στοιχείων αφηγηματολογίας, καθώς και δυνα-
τότητα «εκφραστικής ανάγνωσης». 

Αρχικά, αν εστιάσουμε στη μη ύπαρξη διδακτέας ύλης, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος 
της μεταβολής, κάτι αυτονόητο σε πολλές χώρες αλλού εδώ και δεκαετίες, αλλά κάτι 
το εντελώς «επαναστατικό», για όλους εμάς εδώ. Χαρακτηριστικά, η ιστοσελίδα της 
ΕΕ «Ευρυδίκη», μας πληροφορεί σχετικά: (Eurydices 2018) 

Αυστρία: Διδασκαλία 3 ώρες έως 4 εβδομαδιαίως σε λύκειο και Γυμνάσιο,μαζί με τη 
γλώσσα και υπάρχει και προσφερόμενη επιλογή «Τέχνη» όπου και εκεί μπορεί να δι-
δαχτούν κείμενα λογοτεχνικά. 

Βέλγιο(Γαλλόφωνοι):4 ώρες εβδομαδιαίως με γλώσσα, όπου η διδακτική ώρα εκτείνε-
ται σε 50΄και ακόμη στην κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα προσφέρεται η επιλογή «δρα-
στηριότητες ποιητικής έκφρασης». 

Κύπρος: Νέα Ελληνικά και Αγωγή Πολίτη 5 ώρες εβδομαδιαίως. Προτείνονται κείμενα 
για διδασκαλία και επίσης Λέσχη Ανάγνωσης με πρόταση πλειάδας κειμένων ειδικά 
για τη θεωρητική κατεύθυνση σπουδών. 

Δανία: Υπάρχει σύστημα ελεύθερης επιλογής ωρών από τον εκπαιδευτικό και κειμέ-
νων στο μάθημα Δανική Γλώσσα . Ακόμη υπάρχουν σχετικές με το μάθημα επιλογές 
μαθημάτων, όπως χορός, θέατρο,μουσική κλπ. 

Φινλανδία: Διδασκαλία 2-3 ώρες εβδομαδιαίως, με συνήθως 60΄η διδακτική ώρα με 
ελευθερία επιλογής από τον εκπαιδευτικό 

Γαλλία: Διδασκαλία 2 ώρες εβδομαδιαίως με 50΄η διδακτική ώρα. Δίνονται θεματικές 
ενότητες προς μελέτη στη διάρκεια της χρονιάς, όχι ένα -συγκεκριμένο κείμενο. 

Γερμανία: Διδασκαλία 3-5 ώρες εβδομαδιαίως με 45΄η διδακτική ώρα, αναλόγως του 
ομοσπονδιακού κρατιδίου. Συνδυασμός ελεύθερης επιλογής κειμένων και προεπιλεγ-
μένων (στο κρατίδιο του Βερολίνου). 

Ουγγαρία: Διδασκαλία 2-3 ώρες εβδομαδιαίως με 45΄η διδακτική ώρα και επιλογή βι-
βλίων διδακτικών από τον εκπαιδευτικό. (Προσφέρει κατάλογο βιβλίων το Υπουργείο 
Παιδείας) 
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Πρέπει να γίνει η διευκρίνιση ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών περιέχεται στο αντικείμενο «Ξένες Γλώσ-
σες» ή «Γλώσσες». 

Αυτό ικανοποιεί ασφαλώς αίτημα όσων αγωνίζονταν για να εξαλειφθεί η εργαλειοποί-
ηση του μαθήματος και η εν γένει απαξίωσή του. Η μεταβολή αυτή, αποτελεί μια τομή 
στη Νεοελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφού χάνεται εκ των πραγμάτων ο 
«χρυσός οδηγός» των έτοιμων συνταγών είτε του Υπουργείου είτε των πάσης φύσεως 
βοηθημάτων. 

Αλλά υπάρχει όπως πάντοτε και η άλλη πλευρά: Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που 
αναφέρονται στις οδηγίες του ΙΕΠ, (IEΠ: 2018) περί το μάθημα της Λογοτεχνίας, για 
τον εκπαιδευτικό της πράξης, τον σημερινό φιλόλογο, αποτελούν μια βουτιά στα βαθιά, 
απότομα. Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για τη διδασκαλία με αυτόν τον τρόπο των οδη-
γιών του ΙΕΠ, προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευτικού, άλλου 
τύπου από αυτές που έχει. Άλλοι ασφαλώς τις κατέχουν, από προσωπική διάθεση αυ-
τοεπιμόρφωσης, άλλοι όμως όχι, ίσως οι περισσότεροι, ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας. 
Κι αν σκεφτεί κάποιος ότι οι εκπαιδευτικοί κάποιας ηλικίας στελεχώνουν τα σχολεία, 
αυτό αποτελεί πρόβλημα. Επίσης δεν απαντάται προς το παρόν το ερώτημα αν πρέπει 
να συνεξετάζεται η Λογοτεχνία με τη Γλώσσα. Αυτό το θέμα αποτελεί το άλλο μεγάλο 
θέμα συζήτησης. Ας δούμε λοιπόν κάπως πιο αναλυτικά, τι ζητείται στις οδηγίες και 
επομένως τι πρέπει να γνωρίζουν οι φιλόλογοι που θα αναλάβουν το εγχείρημα της 
διδασκαλίας του μαθήματος στα Λύκεια. (οδηγίες ΙΕΠ 2018-2019) 

«να μετασχηματίζουν εκφραστικά, σημασιολογικά, αφηγηματολογικά στοιχεία των 
κειμένων και να εξηγούν τις αλλαγές στο νόημά τους, στο επίπεδο του ύφους και στο 
επικοινωνιακό αποτέλεσμα  

να αξιολογούν τη σχέση εικόνας-κειμένου ως προς τον βαθμό ενίσχυσης του νοηματι-
κού ή/και συναισθηματικού βάρους τους  

να αποτιμούν την πορεία που προηγήθηκε, σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης ή και 
αυτοελέγχου  

να περιγράφουν τις στρατηγικές κατανόησης και ερμηνείας που χρησιμοποιούν και να 
τις συζητούν στο πλαίσιο της αναστοχαστικής φάσης  

να αναγνωρίζουν τις προσωπικές αξίες, στάσεις, εμπειρίες, ιδεολογικές θέσεις που τους 
επηρεάζουν στη διαδικασία πρόσληψης των κειμένων και να τις παρουσιάζουν στην 
ομάδα τους ή στην ολομέλεια, στο πλαίσιο μιας αναστοχαστικής συζήτησης  

να δημιουργούν προφορικά, γραπτά ή/και πολυμεσικά κείμενα, τα να δημιουργούν 
προφορικά, γραπτά ή/και πολυμεσικά κείμενα, τα οποία να διαλέγονται με τη «λογο-
τεχνικότητα» [είτε ερμηνεύοντας κριτικά τα λογοτεχνικά κείμενα είτε παράγοντας δη-
μιουργικά ομοιότροπα κείμενα (π.χ. δημιουργική γραφή)] ……. Μέσω της 
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δημιουργικής γραφής μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφήνοντας πιο ελεύθερα 
τα περιθώρια στη φαντασία τους, να συνειδητοποιούν στην πράξη τεχνικές και μηχα-
νισμούς της λογοτεχνικής έκφρασης, δηλαδή: πώς π.χ. μπορούν να διακρίνουν έμπρα-
κτα τη διαφορά ιστορίας και πλοκής, πώς δομούνται οι χαρακτήρες, τι είναι η κορύ-
φωση, πότε υπάρχει «κάθαρση» και πότε το τέλος παραμένει «ανοιχτό», πώς μετατρέ-
πουμε μια γραμμική αφήγηση σε μη-γραμμική, πώς ένα ποίημα μπορεί να γίνει διήγημα 
και πώς ένα διήγημα μπορεί να «δραματοποιηθεί» και να αποδοθεί με τη θεατρική 
σύμβαση κ.λπ.  

να υιοθετούν στρατηγικές διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας (π.χ. γλώσσα του 
σώματος, χιούμορ κ.α.) και προφορικής έκφρασης (π.χ. επιτονισμός, παύσεις, ένταση 
της φωνής κ.ά.) στο πλαίσιο μιας «εκφραστικής ανάγνωσης» και να τις χρησιμοποιούν 
για την επίτευξη των επικοινωνιακών τους στόχων  

Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική……..» 

Η διδακτική πραγματικότητα 

Είναι σαφές ότι με βάση τα αναφερόμενα στους στόχους που πρέπει να επιδιώκει ο 
φιλόλογος ότι προϋποτίθεται γνώση αρκετά καλή των θεωριών Λογοτεχνίας. Αυτό το 
σημείο πάντοτε υπήρξε σημείο τριβής, ως προς το ποιο «ποσοστό» θεωριών λογοτε-
χνίας μπορεί και πρέπει να «καταναλωθεί» στο σχολείο, όταν απευθυνόμαστε σε μα-
θητικό κοινό. Ασφαλώς και η παροχή στοιχείων θεωρίας της Λογοτεχνίας πρέπει να 
είναι σε έκταση αντίστοιχη με την αντιληπτική ικανότητα του κοινού μας και με τη 
γνώση, εκ μέρους του δασκάλου, ότι δε δημιουργεί ένα λογοτεχνικό εργαστήριο, αλλά 
θέλει να κάνει εφήβους να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, τη λογοτεχνική ανάγνωση, τη 
λογοτεχνική δημιουργία (Τσολάκης, 2008). Για το δάσκαλο όμως, αυτό δεν ισχύει, δη-
λαδή η κάποια γνώση της θεωρίας της Λογοτεχνίας. Οφείλει, και τώρα και με βάση τις 
επιταγές των οδηγιών, να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη θεωρία της Λογοτεχνίας 
(Π.Ι.2009). Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρίσκεται απλώς «ένα μάθημα παρακάτω» 
από το μαθητή του. Γνωρίζουν και σε ποια έκταση θεωρία Λογοτεχνίας οι φιλόλογοι 
στο λύκειο; Ασφαλώς ένας αριθμός γνωρίζει, κατά τη γνώμη μου μικρός, αλλά αυτό 
είναι μια κρίση προερχόμενη από την εμπειρία δεκαετιών παρουσίας στα σχολεία και 
ειδικά από το 2004 και εξής όπου είχα τη δυνατότητα εποπτείας του συνόλου των φι-
λολόγων στα σχολεία που υπηρέτησα, λόγω των διοικητικών θέσεων που ανέλαβα. 
Βεβαίως σε αυτό το σημείο η δόση υποκειμενικότητας είναι γενναία. Αλλά το κυρίαρχο 
δεν είναι μόνον αυτό. Το κυρίαρχο στοιχείο σε θέματα διδακτικής αποτελεί το πόσο 
μπορεί και σε ποια έκταση να διοχετευθεί η γνώση των θεωριών λογοτεχνίας. Επομέ-
νως: Ανακαλύπτει κάποιος το πρώτο πεδίο στο οποίο η επιμόρφωση, (από ΠΕΚΕΣ, 
εξωτερικούς συνεργάτες,) η ενδοεπιμόρφωση κατά σχολική μονάδα και η αυτοεπιμόρ-
φωση του φιλόλογου είναι απαραίτητη για να πραγματώσει με επάρκεια τη σχετική 
οδηγία. Η γνώση της θεωρίας της Λογοτεχνίας πρέπει πλέον να φύγει από τη σφαίρα 
του «ελιτίστικου» στοιχείου γνώσης, προορισμένου μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές, 
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για κάποιους που έπεσαν «θύματα» της «ένθεης μανίας» περί τα λογοτεχνικά δεδομένα. 
Αποτελεί πια έδαφος που υποχρεώνεται να βαδίσει ο φιλόλογος. 

Αλλά από την ανάγνωση των οδηγιών προκύπτει και δεύτερο στοιχείο, το οποίο θέτει 
και πάλι το ερώτημα, κατά πόσον είναι έτοιμος ο δάσκαλος της Λογοτεχνίας να αντε-
πεξέλθει με επιτυχία: «να αποτιμούν την πορεία που προηγήθηκε, σε μια διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης ή και αυτοελέγχου» . Εμφανίζεται το μέγα θέμα της αξιολόγησης, 
στην περίπτωσή μας εκπαιδευτικής-διδακτικής πρακτικής και ακόμη αξιολόγηση της 
λογικής /συλλογιστικής πορείας που προηγήθηκε μέχρι οι μαθητές/τριες να φτάσουν 
σε, μία/ κάποια, ερμηνεία του λογοτεχνήματος. Αυτό πραγματώνεται απλά και εύκολα; 
Η ερώτηση «αξιολογήστε την ερμηνευτική σας διαδικασία» τίθεται από τον εκπαιδευ-
τικό και μετά …τι; Αρχίζουν οι μαθητές και αυτοαξιολογούνται; Προφανώς δεν είναι 
θεμιτό να συμβεί αυτό. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται γνώση αξιολογικών/ αυτοαξιο-
λογικών μεθόδων, χρειάζεται δηλαδή μια σχετική «προπαιδεία» του καθηγητή, ο ο-
ποίος με τη σειρά του θα έχει ασκήσει την τάξη σε αυτό το είδος γνώσης. Με άλλα 
λόγια όλη αυτή διαδικασία σχετίζεται με δείκτες αξιολόγησης για να επιτευχθεί (ΥΑΠ: 
2012). Πόσοι τους γνωρίζουν, πόσοι από τους φιλολόγους της καθημερινής πράξης 
έχουν ασχοληθεί με το θέμα; Άλλο νέο, σχετικά, στοιχείο το οποίο ζητείται να επιτευ-
χθεί μέσω της διδασκαλίας της ΝΕ Λογοτεχνίας, είναι η «συσχέτιση εικόνας -κειμέ-
νου». Να ανακαλυφθεί δηλαδή το ειδικό βάρος που προσφέρει στο κείμενο μια σχετική 
εικόνα, από το ίδιο το βιβλίο, επιλογή του καθηγητή, επιλογή των μαθητών; Εικόνα 
παντός είδους προφανώς, από φωτογραφία μέχρι πίνακα ζωγραφικής, σχέδιο κλπ. Αυτή 
η δραστηριότητα και η απόκτηση της ανάλογης δεξιότητας, υπήρχε στην εξέταση του 
μαθήματος της Ιστορίας Κατεύθυνσης, αλλά και Γενικής παιδείας της Γ λυκείου και 
μάλιστα είχε αποτελέσει θέμα εξέτασης για μια και μοναδική φορά σε Πανελλαδικές 
Εξετάσεις (Π Ε 2001).Για να γίνει πράξη όμως από το μαθητή, απαιτείται σχετική δι-
δασκαλία, δηλαδή απαιτείται ο φιλόλογος να έχει προσλάβει τη σχετική γνώση. Η ερ-
μηνεία της εικόνας δεν είναι μια απλή και αυτονόητη διαδικασία που πραγματώνεται 
όπως τύχει. Υπάρχει μεθοδολογία και βιβλιογραφία αρκετή (Μπέργκερ, 2011; Βώρος, 
1993) Επομένως και πάλι αναρωτιέται κάποιος πόσοι διδάσκοντες κατέχουν και αυτό 
το εφόδιο, ώστε να καθοδηγήσουν σωστά το μαθητή, λαμβανομένου άλλωστε υπ’ όψη 
ότι δεν υπάρχει -και σωστά- πλέον η σκέψη «αυτά δεν έχουν μπει ποτέ», άρα ας το 
αφήσουμε κατά μέρος. Τώρα η «ύλη» είναι ευρεία, ανοιχτή και αυτό οδηγεί ή θα οδη-
γήσει στο εγγύς μέλλον σε αληθινή εξέταση του μαθήματος και όχι σε προσχηματική 
όπως γίνεται μέχρι σήμερα. 

Βεβαίως επιζητείται μέσα από τις οδηγίες και η παραγωγή κειμένων γραπτών ή/και 
πολυμεσικών από τους μαθητές, στα πλαίσια ασφαλώς άσκησης δημιουργικής γραφής. 
Πάντοτε, είναι σχεδόν σίγουρο, όλοι οι διδάσκοντες ζήτησαν να παραχθεί κάποιο κεί-
μενο από τους μαθητές τους. Αλλά επίσης σχεδόν σίγουρο είναι ότι μεγάλο μέρος των 
διδασκόντων αγνοούσε ή αγνοεί τις μεθόδους και τα εργαλεία που προτείνει η δημιουρ-
γική γραφή. (Νικολαϊδου: 2016) Περισσότερο ήταν μια άσκηση ελεύθερης γραφής, 
στοιχείο όχι απαραίτητα κακό, αλλά που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που συμβαίνει 
σε μεγάλη έκταση και σε πολλά διδακτικά αντικείμενα στην ελληνική εκπαιδευτική 
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πραγματικότητα: «ταξίδι στην τύχη με βάρκα την ελπίδα». Η άσκηση ελεύθερης γρα-
φής ασφαλώς και είναι χρήσιμη, αλλά χρειάζεται και η γνώση των κανόνων μιας δια-
δικασίας σύνθεσης κειμένου. Άλλωστε τα κείμενα γράφονται από τους μαθητές για 
άσκηση και αξιολόγηση. Πώς, με ποια κριτήρια θα αξιολογήσει ο φιλόλογος το ελεύ-
θερο κείμενο; Όπως γίνεται μέχρι τώρα: Με τη διαίσθησή του και το υποκειμενικό του 
γούστο. Δεν υποβαθμίζονται αυτά, αλλά χρειάζονται κι άλλοι δείκτες που μπορεί να 
προσφέρει η γνώση, στοιχειώδης προφανώς, κανόνων δημιουργικής γραφής.  

Ακόμη: Εντοπίζονται απαιτήσεις στις οδηγίες για «εκφραστική ανάγνωση», καλλιέρ-
γεια προφορικού λόγου και βιβλιοκριτική. Πόσοι από το σώμα των φιλολόγων έχουν 
δουλέψει στο θέμα της «εκφραστικής ανάγνωσης»; Πώς γίνεται; Ποια είναι στην ουσία 
της, πώς αξιολογείται, ποιοι κανόνες τη διέπουν; Ιδού ακόμη ένα πεδίο που σε μεγάλη 
έκταση αποτελεί “terra incognita”, για πολλούς. Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου 
αποτελεί ένα σημείο όλων των αναλυτικών προγραμμάτων και οδηγιών στα γλωσσικά 
μαθήματα, το οποίο αναλύεται διεξοδικά, άριστα, αλλά ουδέποτε σχεδόν εφαρμόζεται 
με ορατά αποτελέσματα στο δημόσιο λόγο ενηλίκων, ανηλίκων, επωνύμων και μη. 
Τώρα ίσως με την εκφραστική ανάγνωση τα πράγματα βελτιωθούν, αλλά για να γίνει 
αυτό κάποιος πρέπει να ενημερώσει σχετικά το δάσκαλο της Λογοτεχνίας, να μην τον 
αφήσει μόνο να αυτοεπιμορφωθεί. Όσο για τη βιβλιοκριτική, αυτό ακούγεται κάπως 
ευκολότερο, αφού διδάσκεται, μάλλον, και στο μάθημα της Γλώσσας. Βέβαια το σε 
ποια έκταση διδάσκεται και πόσο εμπεδώνεται από τους μαθητές, το αφήνω στη σκέψη 
και την αυτοκριτική ενδεχομένως, των διδασκόντων τη Γλώσσα στη Β λυκείου. 

Συμπέρασμα 

Αρχίζω με μια γενική παρατήρηση: Έγινε επιτέλους κατανοητό ή ίσως ήταν κατανοητό 
αλλά τώρα αποτυπώνεται και σε επίσημες οδηγίες, ότι η φύση της διδασκαλίας της 
Λογοτεχνίας έχει ιδιαιτερότητα: Πρόκειται για ένα «μη μάθημα» και άρα δεν είναι δυ-
νατόν να υπαχθεί στους αυστηρούς και άκαμπτους κανόνες μιας διδακτικής. Πρέπει να 
διδαχθεί με βάση έναν παιγνιώδη χαρακτήρα διδασκαλίας(Johnson et al: 2005, Μα-
τσαγγούρας:1998) και προσέγγισης. Όλα τα προηγούμενα αποσκοπούν εκεί ή τουλά-
χιστον επιθυμούν να το κάνουν. Η σημασία του «παίζειν» στη μάθηση είναι παγκοίνως 
γνωστή από την πλατωνική βιβλιογραφία ήδη (Πλάτωνος «Νόμοι», 797ab) εκτός ίσως 
από όσους συνέτασσαν προγράμματα διδασκαλίας λογοτεχνίας στα σχολεία. Αυτά -τα 
προγράμματα- πλέον ξεπεράστηκαν από την πραγματικότητα. Ο στόχος ο γενικότερος 
των νέων προγραμμάτων είναι να δοθεί η εντύπωση ότι ξεφεύγει ο τρόπος διδασκαλίας 
από το τυπικό ενός μαθήματος και να προβληθεί το πρότυπο της ελεύθερης απασχόλη-
σης. Πρόκειται δηλαδή για την προσπάθεια οργάνωσης μιας ωφέλιμης απάτης, κατά το 
πρότυπο της Αριστοτελικής άποψης για τον απατημένο αλλά ωφελημένο θεατή του 
τραγικού έργου.(Αριστοτέλους «Ποιητική» 1460 α 18)) Η απάτη έγκειται στο γεγονός 
ότι όλη αυτή η ελεύθερη και παιγνιώδης απασχόληση είναι πολύ καλά σχεδιασμένη 
και θεμελιωμένη από το δάσκαλο, που κινεί με διακριτικό ή και αδιόρατο τρόπο τα 
νήματα αυτής της διαδικασίας. 
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Η γενική αυτή ιδέα λοιπόν, επιβάλλει και νέες γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά 
των φιλολόγων και οδηγεί στην άμεση ανάγκη να υπάρξει σχετική επιμόρφωση. Εάν η 
επιμόρφωση δεν πραγματοποιηθεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το μάθημα θα εργαλειοποι-
ηθεί και πάλι, με άλλου τύπου ερωτήσεις, και πάλι δε θα έχει προσεγγιστεί ο στόχος 
της δημιουργίας μιας κοινωνίας «αναγνωστών» ή τουλάχιστον της δημιουργίας ενός 
ικανού αριθμού ανθρώπων που αφού αποφοιτήσουν από το σχολείο δε θα μισούν τη 
λογοτεχνία. Χωρίς την απαραίτητη θεωρητική θεμελίωση που οφείλουν να έχουν οι 
δάσκαλοι της Λογοτεχνίας, οι ερωτήσεις νέου τύπου και οι δραστηριότητες θα τίθενται 
μηχανικά και θα αξιολογούνται προσχηματικά ακριβώς λόγω αδυναμίας αντίληψης του 
«βάθους» τους, του ποιού τους. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί, ότι δεν αρμόζει να υπάρχει η μεμψίμοιρη 
αντίληψη που εκφράζεται με τη σκέψη «τι μας ζητάνε τώρα στα ξαφνικά. Ας μας επι-
μορφώσουν πρώτα και μετά να γίνει σιγά-σιγά η εισαγωγή των νέων στοιχείων». Αυτό 
είναι μια ολέθρια σκέψη που έχει κυριαρχήσει σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής 
και ειδικά στα σχολεία, με μικροπολιτικές πάντοτε σκοπιμότητες, και αποτελεί τον α-
σφαλέστερο δρόμο να μη μεταβληθεί τίποτα, ποτέ. Στη ζωή και στην Εκπαίδευση τα 
γεγονότα κινούνται παράλληλα. Επομένως χρειαζόμαστε μια καλά οργανωμένη επι-
μόρφωση, εκτός διδακτικών ωρών ασφαλώς. Ίσως θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί 
εν όψει των αλλαγών στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όπου υπάρχει χρόνος και απου-
σιάζει η πίεση της διδασκαλίας. Αυτό όμως προϋποθέτει και καλά οργανωμένο σύ-
στημα, κάτι το οποίο δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας. 
(χαρακτηριστικό παράδειγμα: τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών σε βα-
σικές ειδικότητες πραγματοποιούνται ακόμη και το Δεκέμβριο του σχολικού έτους). 
Στην κορωνίδα βέβαια αυτής της επιμόρφωσης θα πρέπει να υπάρχει η «διδασκαλία», 
αν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, του πώς χειρίζομαι ένα διδακτικό αντικείμενο χωρίς 
σαφώς καθορισμένη διδακτέα ύλη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει 
να κερδηθεί πλέον από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έγινε μια αρχή με τη διά-
ταξη της ύλης των Θρησκευτικών με το φάκελο μαθητή και εκπαιδευτικού, τώρα συμ-
βαίνει με το μάθημα της Λογοτεχνίας. Στην ουσία καλείται ο καθηγητής να κατασκευ-
άσει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες που θα απαιτηθούν για κάθε στοιχείο 
διδασκαλίας που εκείνος πια και όχι κάποιο υπερουράνιο υπουργείο ή εντεταλμένος 
σύμβουλος και πάρεδρος θα επιλέξει. Αυτό αποτελεί μια πολύ σοβαρή διαδικασία, και 
ουσιαστικά το θεμέλιο όλης της διδασκαλίας μιας σχολικής χρονιάς. Εισάγεται η έν-
νοια του πλήρους προγραμματισμού του μαθήματος και ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε 
θέση να το πραγματώσει αυτό. Ως κοινωνία γενικότερα, δεν συμπαθούμε τον προγραμ-
ματισμό και αυτή η αλλαγή στην πραγματικότητα έρχεται να χτυπήσει πάνω σε μία 
από τις σταθερές με τις οποίες οικοδομήσαμε τη ζωή μας -και την εκπαίδευση- μέχρι 
σήμερα: Ξεκινάμε και βλέπουμε, κάπως θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Σε πολλούς 
τομείς αυτό απέδωσε άλλοτε, όμως πλέον στην Εκπαίδευση «εξεμέτρησε το ζην» και 
την οδήγησε σε σημεία έσχατης παρακμής, με αποκορύφωμα το μάθημα της Λογοτε-
χνίας, το οποίο αντί να αποτελεί το εξέχον διδακτικό αντικείμενο στα σχολεία, κατά-
ντησε παρίας του σχολικού προγράμματος, σε πείσμα των διαλαμβανομένων σε φιλό-
δοξα κατά καιρούς Προγράμματα Σπουδών (Χαρακτηριστικά παραδείγματα:Το 
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μάθημα της Λογοτεχνίας στην Γ Λυκείου, μέχρι την αλλαγή των προγραμμάτων ου-
σιαστικά είχε εξαφανιστεί «προς όφελος της Έκθεσης». Στις υπόλοιπες τάξεις πολλές 
φορές προσφερόταν για κάλυψη ύλης άλλου μαθήματος, πανελλαδικά εξεταζόμενου, 
όταν είχαν χαθεί οι ώρες διδασκαλίας για διάφορους λόγους) Για πληρέστερα συμπε-
ράσματα εννοείται ότι είναι προφανώς πολύ νωρίς. Είναι όμως ήδη πολύ αργά ως προς 
το χρόνο που επέρχεται η μεταβολή στο μάθημα σε σχέση με τον υπόλοιπο εκπαιδευ-
τικό κόσμο και ο χρόνος αυτός πρέπει να καλυφθεί με μεγάλη προσπάθεια από την 
πλευρά μας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εξαφανιστεί απλώς ένα ακόμη διδακτικό 
αντικείμενο από το ελληνικό λύκειο αρχικά, θα εξαφανιστεί ένα από τα χαρακτηρι-
στικά εκείνα που μας έδωσαν στην πορεία του χρόνου την ταυτότητά μας. 
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Διερεύνηση της εμφάνισης των φυτών και των ζώων, στα εγχειρίδια της Γλώσ-
σας του Δημοτικού Σχολείου 

Βλάχου Γεωργία, ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, g_vlaxou@hotmail.com 
Κρόκου Ζωή, Σ.Ε.Ε., 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, zkrokou@yahoo.com 

Περίληψη 

Τα φυτά σπάνια αντιλαμβάνονται ως οργανισμοί, αλλά ως ένα είδος «πράσινης μάζας» 
με τα φύλλα και τους μίσχους να θολώνουν σε ένα αδιαμφισβήτητο μοτίβο πράσινων 
αποχρώσεων. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν τα φυτά στο περιβάλλον τους, γεγονός 
που οδηγεί στην αδυναμία αναγνώρισης της σπουδαιότητας των φυτών για την ανθρώ-
πινη ζωή. Οι Wandersee και Schussler εισήγαγαν έναν νέο όρο για το συγκεκριμένο 
φαινόμενο «τυφλότητα απέναντι στα φυτά» (PlantBlindness). Στόχος της παρούσας 
εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της εμφάνισης των φυτών και των ζώων, στα εγχειρί-
δια της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου. Μετά από λεπτομερειακή μελέτη των εγ-
χειριδίων παρατηρήθηκε, ότι σε όλες τις τάξεις, ο αριθμός των ζώων είναι μεγαλύτερος 
από ότι των φυτών και είχαν υψηλότερο βαθμό επανάληψης. Ακριβώς το αντίθετο συμ-
βαίνει με τις γενικές έννοιες των φυτών και των ζώων. Όσον αφορά τις σελίδες που 
εμφανίζουν εικόνες/φωτογραφίες μόνο με ζώα είναι πολυάριθμες σε σύγκριση με τις 
σελίδες που εμφανίζουν μόνο φυτά. 

Λέξεις-Κλειδιά: φυτικοί οργανισμοί, ζωντανοί οργανισμοί, τυφλότητα απέναντι στα 
φυτά, εικόνες /φωτογραφίες, λεζάντες φωτογραφιών 

Εισαγωγή 

Τυφλότητα απέναντι στα φυτά 

Μελέτες έδειξαν ότι οι κυριότεροι λόγοι που οι άνθρωποι δείχνουν μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για τα ζώα απ’ ότι για τα φυτά ήταν η κίνηση (Kinchin, 1999˙ Wandersee, 1986), 
η ομοιότητα ορισμένων εξωτερικών χαρακτηριστικών των ζώων με τον άνθρωπο (π.χ. 
χέρια, πρόσωπο κ.τ.λ.) (Hoekstra, 2000) και η περιορισμένη ικανότητα αντίληψης και 
επεξεργασίας των φυτών από τον ανθρώπινο εγκέφαλο (Balas & Momsen, 2014). Ο 
Wandersee (1986) υποστήριξε ότι αυτή η προτίμηση μπορεί να οφείλεται στην τάση 
των μαθητών να ανθρωπομορφούν και επομένως να σχετίζονται περισσότερο με τα 
ζώα λόγω των πολιτισμικών επιρροών που δέχονται π.χ. των κινούμενων σχεδίων, των 
βιβλίων και των τηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες τείνουν να επικεντρώνονται στα ζώα 
και όχι στα φυτά. Έτσι τα φυτά σπάνια αντιλαμβάνονται ως οργανισμοί, αλλά ως ένα 
είδος «πράσινης μάζας» με τα φύλλα και τους μίσχους να θολώνουν σε ένα αδιαμφι-
σβήτητο μοτίβο πράσινων αποχρώσεων (Wandersee & Schussler, 2001˙ Schussler, & 
Olzak, 2008). Οι Wandersee και Schussler (1999, 2001), μετά από αρκετά χρόνια συ-
ζητήσεων και βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι άν-
θρωποι, ενώ τα φυτά είναι οι κύριοι διαμεσολαβητές μεταξύ του φυσικού και του βιο-
λογικού κόσμου, τείνουν να εκτιμούν τα ζώα πολύ περισσότερο από τα φυτά, 
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εισήγαγαν τον όρο για το συγκεκριμένο φαινόμενο «τυφλότητα απέναντι στα φυτά» 
(PlantBlindness). Η τυφλότητα απέναντι στα φυτά ορίστηκε ως η αδυναμία των αν-
θρώπων να δουν ή να παρατηρήσουν τα φυτά στο δικό τους περιβάλλον, γεγονός που 
οδηγεί στην αδυναμία αναγνώρισης της ιδιαίτερης αισθητικής και των βιολογικών χα-
ρακτηριστικών του φυτικού βασιλείου, της σπουδαιότητας των φυτών για την ατμό-
σφαιρα και την ανθρώπινη ζωή, καθώς και την λανθασμένη ανθρωποκεντρική ταξινό-
μηση των φυτών ως κατώτερων από τα ζώα. Στο άρθρο τους “Toward a Theory of Plant 
Blindness” υποστηρίζουν ότι ο πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει στην τυφλό-
τητα απέναντι στα φυτά είναι η φύση του ανθρώπινου συστήματος επεξεργασίας οπτι-
κών πληροφοριών (το ανθρώπινο μάτι είναι ικανό να «βλέπει» πολλά, αλλά αυτά που 
«παρακολουθούμε» είναι πολύ περιορισμένα) (https://bit.ly/2W1s1JK). Το φαινόμενο 
της τυφλότητας απέναντι στα φυτά έχει σοβαρές συνέπειες για τη στάση των μαθητών 
(και κατά επέκταση των ανθρώπων στις κοινωνίες μας) ως προς το περιβάλλον και τον 
τρόπο αντίληψης της φύσης.  

Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων 

Τα εγχειρίδια είναι ο βασικός πόρος για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της επιστήμης 
σε πολλές τάξεις του δημοτικού (NAS, 1997˙ Tolman, Hardy, & Sudweeks, 1998). Κα-
θώς τα εγχειρίδια αφιερώνουν περισσότερο χώρο στους αναδυόμενους τομείς της βιο-
λογίας, τα φυτά λαμβάνουν μικρότερη κάλυψη, κατά το οποίο μπορεί να οδηγήσει τους 
δασκάλους να πιστεύουν ότι τα φυτά είναι λιγότερο σημαντικά και έτσι να αφιερώνουν 
λιγότερο χρόνο σε αυτά (Frisch, Unwin, & Saunders, 2010). Με περιορισμένες ευκαι-
ρίες να συναντήσουν και να μάθουν για τα φυτά, δε δίνεται στα παιδιά η ευχέρεια να 
εκτιμήσουν την "πραγματική" φύση (Frisch, Unwin, & Saunders, 2010). Στην πραγμα-
τικότητα, η τυφλότητα απέναντι στα φυτά μπορεί να είναι το σύμπτωμα αυτού που 
ονομάζετε «διαταραχή έλλειψης της φύσης» από τον Louv (2008). Τα παιδιά αυτά ζουν 
σε ένα φανταστικό, «διαδικτυακό» κόσμο, περιτριγυρισμένο από τεχνολογίες, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της διάθεσής τους για εξορμήσεις και παιχνίδι στη φύση (Frisch, 
Unwin, & Saunders, 2010). 

Ο ρόλος των φωτογραφιών και των λεζάντων στα σχολικά εγχειρίδια 

Καθώς τα κείμενα έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων, οι εικόνες/φωτογραφίες 
διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο παιδαγωγικό ρόλο (Dimopoulos, Kou-
laidis, & Sklaveniti, 2003˙ Pozzer-Ardenghi & Roth, 2005˙ Roth, Bowen, & McGinn, 
1999˙ Sullivan, 2008) και έχουν περισσότερο βάρος και νόημα από ότι άλλες μορφές 
(π.χ. γραφικών παραστάσεων) στην ερμηνεία των εννοιών και στην εκπροσώπηση των 
ζωντανών οργανισμών (Blystone, Barnard, & Golimowski, 1990˙ Pozzer & Roth, 
2003), ίσως επειδή οι εικόνες/φωτογραφίες γίνονται αντιληπτές ως ειλικρινείς αναπα-
ραστάσεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία (Myers, 1990˙ Pozzer & Roth, 
2003). Ερευνητικές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι οι εικόνες/φωτογραφίες βελτιώνουν συ-
νεχώς τη μάθηση των μαθητών (Carney & Levin, 2002), καταγράφουν την προσοχή 
των μαθητών (Pozzer-Ardenghi & Roth, 2005), αλλά συχνά θεωρούνται καθαρά 
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διακοσμητικές. Για να διευκολυνθεί η εκμάθηση, οι μαθητές χρησιμοποιούν τις προη-
γούμενες γνώσεις και γνωσιακές τους ικανότητες, για να ενσωματώσουν πληροφορίες 
από τη φωτογραφία και το κείμενο (Schnotz, 2002). Από την άλλη μεριά οι λεζάντες 
που συνοδεύουν τις εικόνες/φωτογραφίες είναι εξίσου σημαντικές και βοηθούν τους 
μαθητές να ερμηνεύσουν τις εικόνες/φωτογραφίες και να προσδιορίσουν τον σκοπό 
τους (Pintó, & Ametller, 2002˙ Pozzer-Ardenghi & Roth, 2005). Έτσι, οι εικόνες/φω-
τογραφίες που επιλέγονται από τους εκδότες βιβλίων και ο τρόπος με τον οποίο επιση-
μαίνονται είναι αναπόσπαστα μέρη της διδασκαλίας και της μάθησης στα δημοτικά 
σχολεία.  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να επισημάνουμε τις ποσοτικές διαφορές στον α-
ριθμό των φυτικών και ζωικών ειδών που μαθαίνουν οι μαθητές του Δημοτικού και 
στον αριθμό των εικόνων στις οποίες εμφανίζονται αυτά τα είδη και ακολούθως να 
διερευνήσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την αναντιστοιχία και τις συνέπειες 
που έχει στην εκμάθηση των φυτών από τους μαθητές.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Για τον προσδιορισμό των διαφορετικών ειδών, εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα εγχει-
ρίδια της γλώσσας και τα ανθολόγια σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η διαδικασία 
αναζήτησης βασίστηκε στις λέξεις που ανέφεραν: α) συγκεκριμένα είδη ζώων (π.χ. 
σκύλος, χελιδόνι, καβούρια κ.τ.λ.) και φυτών (π.χ. τριαντάφυλλο, πεύκο, τομάτα κ.τ.λ.) 
και β) σε γενικές έννοιες για τα ζώα (π.χ. ζώο, πουλί, ψάρι κ.τ.λ.) και για τα φυτά (π.χ. 
δέντρα, θάμνοι, λουλούδι). 

Για τον προσδιορισμό των σελίδων που εμφανίζουν εικόνες/φωτογραφίες με θέμα 
φυτά, ζώα ή και τα δύο μαζί, εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα εγχειρίδια της γλώσσας 
σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 

Αξιολόγηση φωτογραφιών: Οι σελίδες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης αξιολογή-
θηκαν ως προς το αντικείμενο της εικόνας/φωτογραφίας. Αναγνωρίζονται τρεις κατη-
γορίες εικόνων: θέμα ζώο, θέμα φυτό και διπλά θέματα (ζώο + φυτό). Η κατηγορία 
"διπλά θέματα" αφορά μόνο εικόνες/φωτογραφίες στις οποίες υπάρχουν  φυτά και ζώα 
μαζί, π.χ. όπως μια μέλισσα πάνω σε ένα λουλούδι, ένα δάσος με ζώα/πεταλούδες, μία 
λίμνη με νούφαρα και βατράχια κ.τ.λ. 

Για τον προσδιορισμό των λέξεων φυτών και ζώων, που υποδεικνύονται με εικόνα, 
εξετάστηκε και το εικονογραφημένο λεξικό του Δημοτικού. Η διαδικασία αναζήτησης 
βασίστηκε στις λέξεις φυτών και ζώων που έφεραν εικόνες π.χ. στη λέξη αρνί να υπάρ-
χει εικόνα με ένα αρνί, στη λέξη αγγούρι να υπάρχει η αντίστοιχη εικόνα. 
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Αποτελέσματα και συζήτηση 

Στα εγχειρίδια της γλώσσας του Δημοτικού σχολείου παρατηρήθηκε, ότι σε όλες τις 
τάξεις, ο αριθμός των ζώων που μαθαίνουν οι μαθητές είναι μεγαλύτερος από ότι των 
φυτών και είχαν υψηλότερο βαθμό επανάληψης. Ανάλογα αποτελέσματα έχουν βρει 
και οι Schussler κ.ά. (2010) σε εγχειρίδια του δημοτικού στην Αμερική. Αντιθέτως,  οι 
γενικές έννοιες των φυτών (π.χ. δέντρα, θάμνοι, λουλούδια κ.τ.λ.) ήταν πολυάριθμες 
από αυτές των ζώων (π.χ. ζώα, πουλιά, ψάρια κ.τ.λ.). Ακόμη παρατηρήθηκε ότι στις 
δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα ζώα και φυτά σε 
σύγκριση με τις άλλες τάξεις, ενώ τον μικρότερο αριθμό ζώων τον συναντάμε στα εγ-
χειρίδια της τρίτης δημοτικού (Σχήμα 1α). 

Στο ανθολόγιο της τρίτης - τετάρτης δημοτικού παρατηρήθηκαν λιγότερα ζώα σε σύ-
γκριση με τις άλλες τάξεις (Σχήμα 1β). Όσον αφορά τα φυτά, παρατηρήθηκε μια μικρή 
αύξηση του αριθμού τους στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (πέμπτη – έκτη δημο-
τικού), παρόμοια αύξηση είχαν και οι γενικές έννοιες των φυτών. Αντιθέτως, ο αριθμός 
των γενικών εννοιών των ζώων ήταν παρόμοιος σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 
(Σχήμα 1β). 

  

Σχήμα 1. Ο αριθμός ειδών (ζώων* και φυτών**) και ο αριθμός των γενικών εν-
νοιών*** τους, στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας (α) και του ανθολογίου (β) του Δη-

μοτικού σχολείου. 

*    Ζώα: π.χ. σκύλος, γάτα, αρκούδα κ.τ.λ. 

**  Φυτά: π.χ. τριαντάφυλλο, πεύκο, τομάτα κ.τ.λ. 

*** Γενικές έννοιες: α) ζώων: π.χ. ζώα, πουλιά, ψάρια και β) φυτών: π.χ. δέντρα, θάμνοι, λουλούδια κ.τ.λ. 

Όσον αφορά τις σελίδες στα εγχειρίδια της γλώσσας του Δημοτικού σχολείου που εμ-
φανίζονται εικόνες/φωτογραφίες μόνο με ζώα είναι πολυάριθμες σε σύγκριση με τις 
σελίδες που εμφανίζουν εικόνες/φωτογραφίες μόνο με φυτά. Αυτό ισχύει σε όλες τις 
τάξεις του Δημοτικού, εκτός από την τρίτη δημοτικού που συμβαίνει το αντίθετο 
(Σχήμα 2). Ανάλογα αποτελέσματα έχουν βρει και οι Link-Pérez, Dollo, Weber, και 
Schussler (2010) σε εγχειρίδια του δημοτικού στην Αμερική. Ακόμα και οι σελίδες που 

α β 
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εμφανίζουν εικόνες/φωτογραφίες με διπλό θέμα (ζώα μαζί με φυτά) είναι λιγότερες σε 
σύγκριση με τις σελίδες που εμφανίζουν εικόνες/φωτογραφίες μόνο με ζώα (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2. Αριθμός σελίδων με εμφάνιση θέματος: α) μόνο ζώα, β) μόνο φυτά  

και γ) διπλό θέμα (ζώα και φυτά) 

Στο εικονογραφημένο λεξικό του Δημοτικού και εδώ παρατηρήθηκε μια σημαντική 
διαφορά στον αριθμό των λέξεων φυτών και ζώων που υποδεικνύονται με εικόνα. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι λέξεις και οι γενικές έννοιες των φυτών που υπο-
δεικνύονταν με εικόνα είναι 75 στον αριθμό, σε αντίθεση με τις λέξεις και τις γενικές 
έννοιες των ζώων που ήταν 92. 

Οι Link-Pérez κ.ά. (2010) βρήκαν επίσης μια σημαντική διαφορά στα ονόματα των 
ζωών και των φυτών. Οι εικόνες/φωτογραφίες με θέματα τα ζώα ήταν πιο πιθανό να 
εφοδιαστούν με μια συγκεκριμένη λεζάντα (κοινή ονομασία) από ότι οι εικόνες/φωτο-
γραφίες των φυτών. Όχι μόνο οι εικόνες/φωτογραφίες με φυτά ήταν λιγότερο πιθανό 
να έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία για το φυτό (π.χ. ορχιδέα), αλλά επίσης επιση-
μαίνονταν συνήθως μόνο με το όνομα ενός φυτικού μέρους (π.χ. λουλούδι ή φύλλο) ή 
ομάδα φυτών (π.χ. δέντρο ή θάμνος). Επιπλέον οι εικόνες/φωτογραφίες που κωδικο-
ποιούνται ως «διπλά θέματα» (φυτά - ζώα) έδειξαν ότι ακόμα και όταν τα φυτά και τα 
ζώα ήταν εξίσου σημαντικά οπτικά, η ονομασία δεν ήταν ίση. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις το ζώο επισημάνθηκε πιο συγκεκριμένα από το φυτό. 

Συμπεράσματα και προεκτάσεις της έρευνας 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν, μέχρι τώρα επίσημες έρευνες στα σχολικά εγχειρίδια 
του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που να επιβεβαιώνουν το φαινόμενο της τυ-
φλότητας απέναντι στα φυτά. Η έλλειψη διερεύνησης του ζητήματος στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την υλοποίηση αντίστοιχης έρευνας 
και στα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια προκειμένου τα αποτελέσματα να γενικευτούν 
και να συγκριθούν με τα αντίστοιχα της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας. Με 
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αυτό τον τρόπο, θα εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία σε ένα πεδίο που καλλιεργεί τη μετέπειτα 
οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.  

Εάν τα αποτελέσματα γενικευτούν, οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων θα γνωρίζουν 
αυτές τις διαφορές, θα τις συμπεριλάβουν στην παράθεση και την εικονογράφηση, ώ-
στε να ισορροπήσουν την κάλυψη θεμάτων μεταξύ φυτών και ζώων. Απαιτείται επίσης 
έρευνα σχετικά με τις παιδαγωγικές προεκτάσεις του ζητήματος και τους τρόπους α-
ντιμετώπισης της μη συνειδητής προκατάληψης απέναντι στα φυτά. 
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Έρευνα ανάλυσης του πιλοτικού προγράμματος για την περιγραφική αξιολόγηση 
στο Νηπιαγωγείο και της εφαρμογής της 

Τζιοβάρα Μαριάννα 
Νηπιαγωγός, Μ.Α. στην Ειδική Αγωγή, tzmarianna@hotmail.com 

Περίληψη  

Το σχολικό έτος 2017 – 2018, πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών 
τρόπων περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια), καθώς και εισαγωγική 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα ερ-
γαλεία της περιγραφικής. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, συμμετείχαν συνολικά δεκαε-
πτά από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν ειδικά. Σκοπός 
της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στόχων και του ρόλου της αξιολό-
γησης στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή, έτσι όπως καταγράφονται στον πιλο-
τικό οδηγό για την περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο σε μια προσπάθεια ανα-
ζήτησης της ενταξιακής διάστασής της. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται σε συνάρτηση 
με την διερεύνηση των μορφών αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν από τις συμμετέχου-
σες στο προαναφερθέν πρόγραμμα εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, προκειμένου 
να εξετασθεί ο τρόπος ανάπτυξής τους στην πράξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, περι-
γραφική αξιολόγηση, ενταξιακή εκπαίδευση, ενταξιακή αξιολόγηση 

Εισαγωγή 

Η περιγραφική αξιολόγηση αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της αξιολόγησης και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Ερμηνευτικής Παιδαγωγικής μαζί με την διαμορφωτική. 
Περιλαμβάνει τη συνεχή και συστηματική διαδικασία συλλογής, καταγραφής, ερμη-
νείας, αξιοποίησης και κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με την μάθηση και την 
πρόοδο των μαθητών σε φυσικές – αυθεντικές συνθήκες. Σύμφωνα με τους Σοφού & 
Τσάφο (2018) η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό να διαμορφώσει ο ίδιος ο μαθητής 
εικόνα τού τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει ώστε να μπορεί να επικεντρώνει το ενδια-
φέρον του στην ατομική του πρόοδο, να βελτιώνει τις επιδόσεις του αλλά και τη δράση 
του στην τάξη και στο σχολείο. Παράλληλα, να εκτιμήσουν οι εκπαιδευτικοί τον βαθμό 
επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων και να συλλέξουν πληροφορίες 
σχετικά με τη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών για την ανατροφοδότηση της μάθησης 
και της διδασκαλίας, καθώς και για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων τους.  

Τα τελευταία χρόνια οι νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και οι σημαντικές αλλα-
γές στη σύσταση του μαθητικού πληθυσμού καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της 
ισότιμης εκπαίδευσης. Οι αξίες και οι σκοποί που αποδέχονται η παιδαγωγική της έ-
νταξης και, γενικότερα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορούν να υπηρετηθούν α-
ποτελεσματικά μέσα από τη διενέργεια μιας συστηματικής, συνεχομένης και 
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ενταξιακής αξιολόγησης με την αξιοποίηση πολλών και διαφοροποιημένων μεθόδων, 
εφόσον οι ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να ανιχνευτούν 
μόνο σε μια συγκεκριμένη φάση της εκπαιδευτικής πράξης με την χρήση περιορισμέ-
νων εργαλείων (Φιλιππάτου, από Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013). Πώς μεταφράζο-
νται, όμως αυτές οι ιδέες και οι αξίες σχετικά με τη δημοκρατία και την ένταξη στην 
διαδικασία της αξιολόγησης στην καθημερινή ζωή της τάξης; Και σε ποιο βαθμό η 
περιγραφική αξιολόγηση ανταποκρίνεται; Ποια αξιολογική διαδικασία θεωρείται εντα-
ξιακή; 

Σύμφωνα με τους Opertti & Ji, (2017) η ενταξιακή αξιολόγηση ορίζεται ως “μια προ-
σέγγιση της αξιολόγησης σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια, όπου η πολιτική και η πρα-
κτική σχεδιάζονται ώστε να προωθούν τη μάθηση όλων των μαθητών όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Έχει ως στόχο να αποτρέψει τον διαχωρισμό αποφεύγοντας την ετικετο-
ποίηση και εστιάζοντας στην πρακτική μάθησης και διδασκαλίας που προωθεί την έ-
νταξη […]”(p.19). 

Οι βασικές αρχές της ενταξιακής αξιολόγησης περιλαμβάνουν: 

• την αναγνώριση των αναγκών και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και 
των επιτευγμάτων όλων των μαθητών/ητριών ανεξαιρέτως, επιτρέποντάς τους 
να ακολουθούν τους δικούς τους ρυθμούς και τρόπους μάθησης και να ανταλ-
λάσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με άλλους. 

• την ποικιλία μεθόδων και στρατηγικών που στοχεύουν στην συγκέντρωση ξε-
κάθαρων στοιχείων για τη μάθηση των παιδιών τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και 
σε μη – ακαδημαϊκά πεδία (European Agency for Special Needs & Inclusive 
Education, 2007), καθώς και διαφορετικών πηγών συλλογής τεκμηρίων που θα 
τροφοδοτούν και θα εμπλουτίζουν την υπόθεση της διδασκαλίας με στοιχεία 
που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός ευέλικτου και διαφοροποιημένου 
εκπαιδευτικού πλαισίου.  

• την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων τους 
και όλων όσων ενδιαφέρονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών.  

 

Σκοπός – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η προσπάθεια κριτικής προσέγγισης υπό το πρίσμα της ενταξιακής προοπτικής του 
πιλοτικού οδηγού για την περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο, εκκινεί από την 
πρόθεση διερεύνησης της ευρύτερης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που διαπνέει το συγκε-
κριμένο κείμενο. Με αυτή την πρόθεση επιχειρείται να αναδειχτούν τόσο η αντίληψη 
που απηχεί ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του οδηγού για την μάθηση και την αξιο-
λόγηση, όσο και ο όποιος ενταξιακός ή μη προσανατολισμός τους. Στο διττό αυτό πλαί-
σιο, εντάσσεται η διερεύνηση των απόψεων και των μορφών αξιολόγησης που αξιο-
ποίησαν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής που συμμετείχαν στο πιλοτικό 
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πρόγραμμα. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν μόνο τα ευρήματα που αφο-
ρούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες μορφές αξιολόγησης υιοθετούνται από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς 
προσχολικής αγωγής και με ποιους στόχους; 

2. Πώς συσχετίζονται οι μορφές αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος με τη δι-
δακτική πρακτική των εκπαιδευτικών;  

3. Σε ποιο βαθμό εντοπίζεται η ενταξιακή διάσταση στην αξιολόγηση που προβλέπε-
ται στο πιλοτικό πρόγραμμα για την περιγραφική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο;  

Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης 
με την ευρύτερη πρόσληψη του όρου, νοώντας ότι αυτή δεν αφορά συγκεκριμένες ο-
μάδες μαθητών/ητριών αλλά περισσότερο την πολλαπλή ετερογένεια του μαθητικού 
πληθυσμού και στο πώς τα σχολεία ανταποκρίνονται σε αυτή την ποικιλομορφία με 
όρους υπέρβασης διακρίσεων και ισότιμης συμμετοχικής εκπαίδευσης.  

Μεθοδολογία 

Πρόκειται για μια ποιοτική, περιγραφική, εκπαιδευτική έρευνα για τις ανάγκες της ο-
ποίας κρίθηκε κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο συλλογής δεδομένων η ημι-
δομημένη συνέντευξη. Τα ερωτήματα είχαν ως στόχο την διερεύνηση των μορφών α-
ξιολόγησης που υιοθετήθηκαν από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, των στόχων 
τους, του βαθμού διαφοροποίησης των πρακτικών τους και της αντίληψής τους για την 
αξιολόγηση μετά την συμμετοχή τους στο πιλοτικό πρόγραμμα κι ακολούθως του βαθ-
μού συσχέτισης των μορφών αξιολόγησης του οδηγού με τη διδακτική πρακτική τους. 
Η επιλογή του δείγματος έγινε με την μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας, καθώς 
επελέγησαν οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Ειδικότερα, συμμετείχαν οκτώ νηπιαγωγοί, εκ των οποίων η μία ήταν 
παράλληλης στήριξης, η δεύτερη τμήματος ένταξης και η τρίτη εργαζόταν σε ειδικό 
νηπιαγωγείο. 

Για την διερεύνηση του ενταξιακού ή μη προσανατολισμού του οδηγού, αξιοποιήθηκαν 
οι απαντήσεις των νηπιαγωγών και πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση του οδηγού. 
Τα κειμενικά δεδομένα διερευνήθηκαν και ταξινομήθηκαν βάση των εξής κατηγοριών: 
1) Διαφοροποίηση, 2) Ενεργός εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία αξιολόγησης, 3) 
Αναφορά στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, 4) Βιογραφική προσέγγιση των παι-
διών, 5) Ολιστική προσέγγιση της διαδικασίας μάθησης και ανάπτυξης, 6) Ανατροφο-
δοτικός προσανατολισμός της αξιολόγησης, 7) Ανοιχτό/κλειστό πλαίσιο δράσης του 
εκπαιδευτικού, 8) Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού και ο προσανατολισμός της εκπαι-
δευτικής πράξης και 9) Ενταξιακός προσανατολισμός.  
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Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

 

Μορφές αξιολόγησης που υιοθετούνται από τις νηπιαγωγούς: Η πολυμεθοδική 
και πολυσυλλεκτική προσέγγιση 

Μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν 
έναν συνδυασμό πολλών και διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση 
της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών/τριών τους και αναγνώρισαν ότι η αυτή 
πολυμεθοδική προσέγγιση που υιοθετείται στον πιλοτικό οδηγό τους έδωσε τη δυνα-
τότητα να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάπτυξη των μαθη-
τών/ τριών τους. Το συγκεκριμένο εύρημα κρίνεται αρκετά θετικό, καθώς όπως τονί-
ζεται από πολλούς ειδικούς, η πολυμεθοδική και πολυσυλλεκτική προσέγγιση της α-
ξιολόγησης αφενός εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση του μαθησιακού προφίλ και των 
επιτευγμάτων του παιδιού σε ένα συμμετοχικό και διερευνητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
κι αφετέρου αναγνωρίζει τις «διαφορετικές γλώσσες» τους.  

Ως επικρατέστερες μορφές αξιολόγησης αναδείχθηκαν η συστηματική παρατήρηση, ο 
φάκελος αξιολόγησης (portfolio), η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών τους, οι ορ-
γανωμένες δραστηριότητες, καθώς και οι συζητήσεις και συνεντεύξεις με τα παιδιά. 
Όσον αφορά τις τεχνικές συλλογής και καταγραφής της μαθησιακής εξέλιξης περισσό-
τερο αξιοποιήθηκαν το φωτογραφικό υλικό και τα αυθεντικά έργα των παιδιών. Σε ση-
μαντικό βαθμό εφαρμόστηκαν, επίσης οι κλίμακες διαβάθμισης και ελέγχου, το ημε-
ρολόγιο και οι βιντεοσκοπήσεις. 

Στόχοι των μορφών αξιολόγησης: Ανάδειξη της αναστοχαστικής αξιολόγησης 
του ρόλου και του έργου των εκπαιδευτικών 

Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης μεγάλου μέρους του δείγματος έγκειται στην εκτί-
μηση των επιτευγμάτων και της εξέλιξης που σημείωναν τα παιδιά, δίνοντας έμφαση 
στη διαδικασία που ακολουθούσαν κάθε φορά, προκειμένου να φτάσουν στο συγκε-
κριμένο αποτέλεσμα, δηλαδή στο πώς μαθαίνουν. Ένας επιπρόσθετος στόχος αφορά 
τον επανασχεδιασμό και την διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με 
στόχο την ενίσχυση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών, στοιχείο που συνάδει 
με τις σύγχρονες εναλλακτικές θεωρίες για την εκπαιδευτική αξιολόγηση. 

Αρκετές ήταν, επίσης οι αναφορές στον ανατροφοδοτικό και αναστοχαστικό ρόλο της 
αξιολόγησης ως προς τις ίδιες. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν η περιγραφική αξιολόγηση 
συνέβαλε στο να μπουν σε μια διαδικασία αναστοχασμού, δηλαδή ανάλυσης, ερμη-
νείας και επαναξιολόγησης των αποτελεσμάτων των προσπαθειών τους και του ρόλου 
τους, ώστε στη συνέχεια να αναπτύξουν στρατηγικές δράσης που θα επιφέρουν βελ-
τιώσεις. Συνεπώς, οι απαντήσεις των συγκεκριμένων νηπιαγωγών συνάδουν με τον 
ρόλο του στοχαζόμενου επαγγελματία, ο οποίος στέκεται σε μια απόσταση από την 
πράξη του, προκειμένου να την ξανασκεφτεί και να προχωρήσει σε εναλλακτικές 
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δράσεις (Moon, 1999), να αναλύσει την εμπειρία του και να την επαναξιολογήσει 
(Boud, Keogh, & Walker, 2002, όπ, αναφ. στις Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016γ, 
σελ.12). 

Βαθμός διαφοροποίησης της αντίληψης και των πρακτικών αξιολόγησης: Συ-
στηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των παιδιών 

Από τα συλλεχθέντα στοιχεία, διαπιστώνεται ακόμη ότι πριν την εφαρμογή της περι-
γραφικής αξιολόγησης, η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων δεν αντιμετώπιζε την 
αξιολόγηση ως μέρος της καθημερινότητας στο νηπιαγωγείο, καθώς όπως δήλωσε δεν 
τις εφάρμοζε στην εκπαιδευτική πράξη σε καθημερινή ή συστηματική βάση. Έτσι, ένα 
σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η παραδοχή πως μετά την εφαρ-
μογή του πιλοτικού προγράμματος άρχισαν να παρακολουθούν συστηματικά την εξέ-
λιξη των παιδιών και να εστιάζουν και σε στοιχεία, που προηγουμένως δεν τα παρατη-
ρούσαν. Όπως δήλωσαν, σε αυτό συνέβαλε αφενός η επιρροή τους από το επιμορφω-
τικό πρόγραμμα που είχαν παρακολουθήσει κι αφετέρου η πολυμεθοδική προσέγγιση 
που υιοθέτησαν, καθώς και οι ανατροφοδοτικοί σκοποί της περιγραφικής αξιολόγησης, 
η οποία τους ωθούσε σε διαδικασίες περαιτέρω σκέψης και αναστοχασμού, παρέχοντάς 
τους χρήσιμα στοιχεία, προκειμένου να σχεδιάζουν και να αναμορφώνουν τις παρεμ-
βάσεις τους για την υποστήριξη των μαθητών.  

Ως προς τον βαθμό διαφοροποίησης της αντίληψής τους για την αξιολόγηση, δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι άλλαξε η οπτική με την οποία έβλεπαν τον ρόλο 
τους, τα παιδιά και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, άρχι-
σαν να στοχάζονται επί της συγκεκριμένης πορείας που ακολουθούσαν και να συνει-
δητοποιούν τους λόγους για τους οποίους αξιοποιούσαν τις συγκεκριμένες μεθόδους 
αξιολόγησης. Παράλληλα, για την οργάνωση των παρεμβάσεών τους άρχισαν να λαμ-
βάνουν υπόψη τους και να ξεκινούν από τις δυνατότητες των παιδιών.  

Ο ενταξιακός προσανατολισμός του πιλοτικού οδηγού, η αντίφαση και η ανάγκη 
για επανεξέταση του όρου της ένταξης 

Από την θεματική ανάλυση του πιλοτικού οδηγού, γίνεται ευκόλως αντιληπτή η ανα-
γνώριση της υποκειμενικής υπόστασης του κάθε μαθητή, της ποικιλομορφίας δηλαδή, 
και της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα 
και επενδύοντας σε αυτή, γεγονός που συνάδει με το πνεύμα και την πρακτική της 
ένταξης. Ως προς τις ρητά εκπεφρασμένες αρχές της ένταξης εντοπίζονται σε αρκετά 
σημεία του κειμένου: “Σήμερα αναγνωρίζουμε ότι κάθε παιδί έχει τη δική του δυναμική 
και τον δικό του ρυθμό στην πορεία που ακολουθεί κατά τη διάρκεια της μάθησης” 
(σελ.14), “[…]κάθε παιδί είναι ικανό και μοναδικό και έχει πολλές και διαφορετικές 
ικανότητες και δυνατότητες, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (π.χ. 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες, διαφορετικό γλωσσικό, πολιτισμικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον κ.λπ.)” (σελ.76).  
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Η προτεινόμενη αξιολόγηση βασίζεται σε ένα ευέλικτο σχήμα με σαφείς στόχους και 
είναι ανοικτό σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφοροποίησης, προκειμένου να αντα-
ποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και τις δυνατότητες όλων των μαθητών/η-
τριών. Ο παραπάνω ισχυρισμός διαπιστώνεται και στα εξής αποσπάσματα του οδηγού: 
“[…]ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει τον δικό του/της τρόπο οργάνωσης του α-
τομικού φακέλου, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες των παιδιών της τάξης 
του/της.”(σελ.38), “Ο/Η εκπαιδευτικός αποφασίζει για το τι είδους πληροφορίες και δε-
δομένα θέλει να συλλέξει, σχεδιάζει τη δραστηριότητα και την υλοποιεί μαζί με τα παι-
διά,[…]” (σελ.60). 

Η ευελιξία και η αναγνώριση της σημασίας των ατομικών διαφορών στη μάθηση απο-
δεικνύεται και από την υιοθέτηση μιας «πολυμεθοδικής» και «πολυσυλλεκτικής» αξιο-
λόγησης που θα ανατροφοδοτούν τον αρχικό σχεδιασμό, παρέχοντας γνώσεις χρήσιμες 
στον/στην εκπαιδευτικό, προκειμένου να προβεί σε βελτιώσεις της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμε-
νες μέθοδοι για την αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών περιλαμ-
βάνουν την αυτό - αξιολόγηση, τις συζητήσεις και συνεντεύξεις με τα παιδιά, τον ατο-
μικό φάκελο, την παρατήρηση και τις ειδικά οργανωμένες και σχεδιασμένες δραστη-
ριότητες. Στις τεχνικές συλλογής και καταγραφής της μάθησης συγκαταλέγονται τα 
δείγματα έργων των παιδιών, οι σημειώσεις/ημερολόγιο εκπαιδευτικού, οι ιστορίες, οι 
φωτογραφίες/βίντεο και ηχογραφήσεις, καθώς και οι κλίμακες ελέγχου και διαβάθμι-
σης. Πολυσυλλεκτική είναι και η οργάνωση του περιεχομένου του ατομικού φακέλου 
(portfolio) το οποίο μπορεί να αποτελείται από: έργα του παιδιού (ζωγραφιές, κολάζ, 
κατασκευές, χειροτεχνίες κ.λπ.), φύλλα εργασίας, ομαδικές ή ατομικές εργασίες, φω-
τογραφημένο, βιντεοσκοπημένο και ηχητικό υλικό, δείγματα γραφής, αφηγήσεις, συ-
ζητήσεις και συνεντεύξεις με το παιδί, καταγραφές παρατήρησης (π.χ. ανεκδοτικές κα-
ταγραφές, κλίμακες ελέγχου και διαβάθμισης), σχόλια του παιδιού, του/της εκπαιδευ-
τικού, των γονέων και κηδεμόνων, υλικό από σχέδια εργασίας, φύλλα αυτοαξιολόγη-
σης του παιδιού κ.λπ. Ας μην παραλειφθεί και το γεγονός ότι για την διεξαγωγή συζη-
τήσεων ή συνεντεύξεων με τα παιδιά προτείνεται η χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
εργαλείων, όπως η κούκλα της τάξης και η ζωγραφική. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία 
αξιολόγησης που προτείνονται στον δεδομένο οδηγό παράλληλα αντικατοπτρίζουν τον 
ολιστικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά, βασική αρχή της ενταξιακής αξιο-
λόγησης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον εξελικτικό και ολιστικό χαρακτήρα του 
φακέλου αξιολόγησης των παιδιών (portfolio) και της δομής της παιδαγωγικής έκθε-
σης.  

Η ίδια άποψη εκφράστηκε και από το σύνολο των νηπιαγωγών στις συνεντεύξεις, σύμ-
φωνα με τις οποίες η προτεινόμενη μορφή αξιολόγησης με την αξιοποίηση ποικίλων 
εργαλείων και πηγών ανταποκρίνεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες και δυνατό-
τητες όλων των παιδιών. Ταυτόχρονα συμφώνησαν πως είναι ευέλικτη και ανοιχτή με 
την έννοια ότι τους δίνεται η δυνατότητα να ακολουθούν «διαφορετικές διαδρομές», 
υιοθετώντας εναλλακτικές στρατηγικές, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
όλων των παιδιών και του εκπαιδευτικού πλαισίου γενικότερα. Μαζί με όλα τα 
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παραπάνω, ως βασική παράμετρος αναδείχθηκε η φιλοσοφία του ίδιου του εκπαιδευ-
τικού, αναγνωρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει τις μαθησιακές δραστη-
ριότητες συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την αντίληψή του σχετικά με τη μάθηση 
και τη διδασκαλία και στον τρόπο που ο/η ίδιος/-α θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο 
εργαλείο. Κατά την Βαρσαμίδου (2012), η εργασία των εκπαιδευτικών εξαρτάται και 
επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη φιλοσοφία και την προσωπική θεωρία τους 
σχετικά με τη διδασκαλία, τη μάθηση και τη γνώση. 

Μια άλλη εξίσου σημαντική διαπίστωση που προέκυψε από την ανάλυση του οδηγού 
αφορά την αναγνώριση της εμπλοκής των μαθητών/τριών στη διαδικασία της αξιολό-
γησης ως ισότιμοι προς τον/ την εκπαιδευτικό διαπραγματευτές. Εκπαιδευτικός και μα-
θητής/τρια δρουν και στοχάζονται από κοινού. Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζεται με τα 
παιδιά με τρόπο σαφή και κατανοητό για αυτά, τους μαθησιακούς στόχους και καθο-
ρίζουν τα κριτήρια επιτυχίας μιας εργασίας. Η ψαλίδα της διαπροσωπικής σχέσης μι-
κραίνει, τα παιδιά στοχάζονται τη δράση τους, κάνουν αυτο – κριτική και αποκτούν 
μια σαφή εικόνα για αυτά που γνωρίζουν και γι’ αυτά που θα επιθυμούν να μάθουν. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως υπογραμμίζεται και στη σελίδα 32 του οδηγού, αποτε-
λεί η ενεργητική ακρόαση των παιδιών, της ανταπόκρισης δηλαδή του/της εκπαιδευτι-
κού στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας των παιδιών και συνάμα την αναγνώ-
ριση του δικαιώματος των παιδιών να ακούγεται η άποψή τους. Οι συντάκτες του οδη-
γού προσθέτουν άλλη μια διάσταση σε αυτή την συμμετοχή, η οποία αφορά την ενερ-
γητική εμπλοκή της οικογένειας στην αξιολόγηση που επισημαίνεται και στην διατύ-
πωση του σκοπού της περιγραφικής αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο: “[…]ώστε σε συ-
νεργασία με το ίδιο το παιδί, την οικογένεια και τους/τις συναδέλφους του, να ενισχύσει 
τη μάθηση και συνακόλουθα τη διδασκαλία” (σελ.12), με στόχο την ανάπτυξη μιας 
«στοχαστικής αλληλεπίδρασης» ανάμεσα σε αυτή και τον/την εκπαιδευτικό.  

Ωστόσο, εγείρονται προβληματισμοί αναφορικά με το τελευταίο κεφάλαιο του οδηγού, 
που φέρει τον τίτλο «Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Νηπιαγωγείο». Η ύπαρξη ξεχωριστού κεφα-
λαίου για την εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης στους μαθητές και τις μαθή-
τριες με αναπηρία έρχεται σε αντίφαση με την αρχή του «ενιαίου» προγράμματος για 
την ισότιμη αξιολόγηση όλων των μαθητών κι αυτομάτως συντηρεί την παραδοσιακή 
διάκριση της εκπαίδευσης σε γενική και ειδική και την διαιώνιση πρακτικών αποκλει-
σμού, αφού η ειδική αγωγή νοείται ως ξεχωριστός κλάδος της εκπαίδευσης. 

Η διαχωριστική πρακτική γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και με την χρήση του όρου «ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» ήδη από τον τίτλο του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Οι ανάγκες, 
δηλαδή των μαθητών στις οποίες η διδασκαλία και η οργάνωση του σχολείου αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν, χαρακτηρίζονται ως ειδικές ανάγκες. Από τη στιγμή που τους 
αποδίδεται η ετικέτα των ειδικών αναγκών, οι συγκεκριμένοι μαθητές θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ειδικής εκπαίδευσης (Bengt από Ζώνιου – Σιδέρη, Ντεροπούλου – Ντέρου, 
& Βλάχου – Μπαλαφούτη, 2012). Ωστόσο, το ονοματικό σύνολο «ειδικές ανάγκες» 
δεν μπορεί πλέον να συναρτάται από κάποιο μειονέκτημα, αλλά μόνο από τη διαφορά 
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γλωσσικών, πολιτισμικών, φυλετικών και ηλικιακών χαρακτηριστικών και από τις α-
νάγκες που προκύπτουν από αυτά (Sehrbrock από Ζωνίου – Σιδέρη, 2012). Ένα επι-
πρόσθετο αντιφατικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δεν αναλύεται η διαφοροποίηση 
σε όλα τα επίπεδα και περιορίζεται στην απλή περιγραφή και τις επιγραμματικές ανα-
φορές με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιγραμματική παράθεση των κριτηρίων α-
ξιολόγησης. Κάτι τέτοιο, βέβαια ενισχύει το δίπολο γενική και ειδική παιδαγωγική, 
καθώς πιθανώς να υποδηλώνει ότι για τα θέματα αυτά οι ειδικοί εκπαιδευτικοί διαθέ-
τουν την προαπαιτούμενη «ειδική» κατάρτιση από τις σπουδές τους και επομένως θε-
ωρείται αυτονόητη η περαιτέρω θεωρητική προσέγγισή και ανάλυση των αξιολογικών 
διαδικασιών.  

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση προάγουν την ενεργη-
τική μάθηση, ενθαρρύνουν τη συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας, ενισχύουν 
την αυτονομία του τελευταίου και συνεπώς συμβάλλουν στην σταδιακή κατάκτηση 
δεξιοτήτων αυτό-αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αναδεικνύεται ως μια μαθησιακή και α-
ναστοχαστική διαδικασία, όπου παιδί και εκπαιδευτικός έχουν συμμετοχικό ρόλο. Συγ-
χρόνως, γίνεται σαφής η μετατόπιση της σκέψης και της εκπαιδευτικής πράξης από τη 
διδασκαλία στο μέσο όρο, στην προσπάθεια για ανταπόκριση στην πολυμορφία και την 
ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η οποία δεν αφορά μόνο τα ανάπηρα παιδιά 
αλλά και όλους τους μαθητές με διαφορετικές αφετηρίες, γλωσσικές, θρησκευτικές, 
εθνικές, πολιτισμικές κ.ά. Όσον αφορά, την αντιφατική ερμηνεία της ένταξης στο τε-
λευταίο κεφάλαιο του πιλοτικού οδηγού, κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση του όρου 
και ειδικότερα η διεύρυνση της οπτικής σχετικά με την έννοια της διαφοράς, να επα-
ναπροσδιοριστεί δηλαδή ως ετερογένεια που δεν αφορά μόνο μαθητές και μαθήτριες 
με αναπηρία, αλλά και μαθητές με εύλογα διαφορετικές ανάγκες, βιώματα και διαφο-
ρετικές κοινωνικοπολιτισμικές αφετηρίες.  

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν αρκεί η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και 
μόνο για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση 
της ισότητας ευκαιριών απαιτεί προσωπικό προβληματισμό, αναστοχασμό και συνεχή 
επαγρύπνηση από μέρους των εκπαιδευτικών, καθώς και την συνειδητοποίηση της ου-
σίας και της σημασίας της ένταξης και τη συλλογική ανάληψη ευθυνών. Αυτό, όμως 
προϋποθέτει και μια πολυεπίπεδη, ριζική αναδιάρθρωση πάνω σε θέματα εκπαιδευτι-
κής νομοθεσίας, σχολικών αξιών, κουλτούρας, οργάνωσης διδασκαλίας, αναλυτικού 
προγράμματος και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Clark, Dyson, Millward & 
Robson, 1999), ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 
προς όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. 
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Περίληψη 

Η εισήγηση αφορά στην εκπαιδευτική αξιολόγηση στα Βιωματικά Εργαστήρια Δη-
μιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.). Αρχικά, μελετά τους τρόπους αξιολόγησης των μαθη-
τών και των εκπαιδευτικών και δίνει έμφαση στο πώς μπορούν να ενταχθούν οι νέες 
τεχνολογίες στη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, εφαρμόζει τους τρόπους αξιολόγησης 
εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών, στα Β.Ε.Δ.ΓΡ. που πραγματοποιούνται εκτός τυ-
πικής εκπαίδευσης σε καφετέριες, θέατρα και χώρους δημιουργικής απασχόλησης και 
απαντά ταυτόχρονα στο ερώτημα αν αξιολογούνται τα εργαστήρια αυτά και με ποιον 
τρόπο. Τέλος, συζητά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε ενταχθούν οι νέες τε-
χνολογίες στην αξιολόγηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική αξιολόγηση, Νέες τεχνολογίες στην αξιολόγηση  

Εισαγωγή 

Αξιολόγηση γενικά είναι η προγραμματική, συστηματική και αντικειμενική διαδικασία 
κρίσης που γίνεται για τον προσδιορισμό της αξίας, της σημασίας και της ποιότητας 
μιας δραστηριότητας, ενός έργου, ενός προγράμματος, μίας στρατηγικής, μίας πολιτι-
κής, ενός θέματος, ενός τομέα, μίας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος. (UNESCO, 2007:5). 
Η αξιολόγηση είναι μία σύνθετη έννοια. Εγγενής στην ιδέα της αξιολόγησης είναι η 
αξία. Όταν αξιολογεί κανείς, εμπλέκεται σε μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει πληροφορίες και να κρίνει μία κατάσταση. Οποιαδήποτε διαδικασία αξιολό-
γησης απαιτεί πληροφορίες που έχουν σχέση με στόχους, πρότυπα, διαδικασίες. 
(Kizlik, 2014:2).Οι βασικές αρχές που διέπουν την αξιολόγηση είναι η ύπαρξη ενός 
σκοπού, η μαθησιακή λειτουργία, η ανάπτυξη στρατηγικής, ο καθορισμός του τι αξιο-
λογείται, η  επιλογή των μεθόδων, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και η χρήση 
δεδομένων (Twersky & Lindblom, 2012:5). Συνοπτικά, η αξιολόγηση στοχεύει στην 
παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο κάποιου και τη βελτίωσή του (Patton, 1990: 
11). 

Θεωρία 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

262/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο όλων των συστημάτων εκπαίδευσης. Η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να οριστεί με δύο τρόπους, είτε με τη συστηματική 
διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να καθοριστεί εάν και σε 
ποιο βαθμό οι στόχοι έχουν επιτευχθεί είτε με τη συστηματική συλλογή και ανάλυση 
δεδομένων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις (Osman, 2010:25). Η εκπαιδευτική α-
ξιολόγηση εφαρμόζεται όχι μόνο για να διαπιστώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και 
τις δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι/μαθητές, αλλά και για να βελτιώσει 
την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές αξιολογήσεις αποτελούν ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για τη λήψη αποφάσεων σε θέ-
ματα όπως για τη συνέχιση, την αναθεώρηση ή τη διεύρυνση του αναλυτικού προγράμ-
ματος σπουδών (Jahanian, 2012:253).  

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 

 Η διαμόρφωση της αξιολόγησης των μαθητών είναι πολύ σημαντικό να περιλαμβάνει 
έναν τρόπο, ο οποίος να μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε μία τάξη. Ο πιο εφαρμόσιμος 
και απλός τρόπος είναι ο εξής: ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του 
πού είναι τώρα ο μαθητής του, πού θέλει να φτάσει και πώς θα φτάσει εκεί (Dylan, 
2013:16). Γι΄ αυτό ο εκπαιδευτικός κατά την  αξιολόγηση των μαθητών του είναι ση-
μαντικό να ακολουθεί μία διαδικασία που να περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία: 
1) τη μέτρηση της βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου, 2) την κινητοποίηση για με-
λέτη, 3) την αξιολόγηση των μεθόδων διδασκαλίας και 4) την κατάταξη των εκπαιδευ-
ομένων σε σχέση με την αξιολόγηση ολόκληρης της ομάδας (Jabbarifar, 2009:2). Για 
την αξιολόγηση των μαθητών γίνεται πλέον λόγος για τρεις νέες εξελίξεις, τη νέα 
σκέψη, τις νέες μετρήσεις και τις νέες τεχνολογίες. Η νέα σκέψη σχετίζεται με τον 
τρόπο αξιολόγησης που παρακολουθεί τη μάθηση. Ο θεμελιώδης σκοπός αυτού του 
είδους της αξιολόγησης είναι να αποδειχθεί και να κατανοηθεί σε ποιο στάδιο της μά-
θησης βρίσκεται ο μαθητής. Η νέα σκέψη λοιπόν, διευκρινίζει τι γνωρίζει ο μαθητής, 
τι καταλαβαίνει ή μπορεί να κάνει, και επισημαίνει πώς θα βελτιωθεί. Οι νέες μετρήσεις 
αξιολογούν ένα ευρύτερο φάσμα των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός μα-
θητή που φανερώνουν τις δυνατότητές του συνολικά. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη 
δυνατότητα να μετατρέπουν τις πρακτικές αξιολόγησης σε πιο εξατομικευμένες, δια-
δραστικές και έξυπνες μορφές, όπου και τα αποδεικτικά στοιχεία/δεδομένα θα συλλέ-
γονται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο και θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εκ-
παιδευτικών και μαθητών. Αυτές οι εξελίξεις στην αξιολόγηση είναι πιο αξιόπιστες και 
δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να επιτύχουν (ACT, 2016:6). 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνήθως χρησιμοποιούνται διάφορα 
μέσα και πηγές πληροφοριών όπως είναι η παρατήρηση μέσα στην τάξη, ο καθορισμός 
εκπαιδευτικών στόχων, οι ατομικές συνεντεύξεις, η αυτοαξιολόγηση, το χαρτοφυλάκιο 
των εκπαιδευτικών, η τυποποιημένη φόρμα καταγραφής της απόδοσης των 
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εκπαιδευτικών, η γραπτή δοκιμασία, τα στοιχεία για την πρόοδο των ίδιων των μαθη-
τών τους και οι απόψεις των μαθητών και των γονέων (OECD, 2009:16). Η συνηθέ-
στερη πηγή δεδομένων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της διδασκαλίας 
τους είναι η ανατροφοδότηση από τους μαθητές (Husain & Khan, 2016). Η ανατροφο-
δότηση περιλαμβάνει την ενίσχυση της εμπειρίας μάθησης και διδασκαλίας, τη συμ-
βολή στην αναθεώρηση της ποιότητας και των προτύπων, την εξασφάλιση της αποτε-
λεσματικότητας -όσον αφορά τον σχεδιασμό του μαθήματος και την παράδοσή του-, 
την ενεργοποίηση του διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τον εντοπι-
σμό ορθών πρακτικών και τη μέτρηση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων 
(Brennan & Williams, 2004:11).  

Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση στα Β.Ε.Δ.ΓΡ. 

Σκοπός ενός βιωματικού εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.) είναι να δι-
δάξει στους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται ως συγγραφείς και ως αναγνώστες, ενώ 
παράλληλα να τους βοηθήσει να αναπτύξουν συγγραφικές πρακτικές και να δημιουρ-
γήσουν κάτι πρωτότυπο (Leahy, 2010:66). Στην εισήγηση αυτή εξετάζεται το ζήτημα 
που προκύπτει εύλογα: πώς γίνεται η αξιολόγηση στα Β.Ε.Δ.ΓΡ. που πραγματοποιού-
νται σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης, σε θέατρα και σε καφετέριες; Αυτού του 
είδους τα Β.Ε.Δ.ΓΡ., αν και δεν πραγματοποιούνται σε κάποια βαθμίδα τυπικής εκπαί-
δευσης και αν και δεν παρέχουν κάποιο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, εκτός από ψυ-
χαγωγικό χαρακτήρα έχουν και εκπαιδευτικό. Άρα, η αξιολόγηση είναι ένα πολύ ση-
μαντικό μέρος της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Αφορά όχι μόνο τους εκπαιδευό-
μενους, αλλά και τους εκπαιδευτές. Η εισήγηση αυτή αξιοποιώντας τη θεωρία γύρω 
από την εκπαιδευτική αξιολόγηση προτείνει και εφαρμόζει να γίνεται η αξιολόγηση 
των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών με δύο τρόπους.  

Σε ένα Β.Ε.Δ.ΓΡ. οι εκπαιδευόμενοι μετά τις βιωματικές ασκήσεις και την αναφορά 
στη λογοτεχνική θεωρία καλούνται να συγγράψουν ένα λογοτεχνικό κείμενο γύρω από 
ένα συγκεκριμένο θέμα ακολουθώντας μερικές οδηγίες. Αφού, γράψουν το κείμενο, το 
διαβάζουν και ακολουθεί χειροκρότημα. Μόλις διαβαστούν όλα τα κείμενα, ο εκπαι-
δευτής σύμφωνα με τη νέα σκέψη στην αξιολόγηση (βλ. «Η αξιολόγηση των εκπαιδευ-
ομένων») ζητά να συνεργαστούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και να αποφασίσουν ομόφωνα 
το καλύτερο κείμενο με τα δικά τους αισθητικά κριτήρια και με τα όσα αναφέρθηκαν 
στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση (βλ. «Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων») δίνει τον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Facebook-Messenger ή το email του και ζητά από τους εκπαιδευόμενους 
να του στείλουν τα κείμενά τους για να διορθωθούν και να αναρτηθούν στην προσω-
πική του σελίδα στο WordPress. Σ΄ αυτήν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και 
εκπαιδευόμενων, ο εκπαιδευτής διορθώνει τα κείμενα με σχόλια χρησιμοποιώντας εκ-
φράσεις του τύπου: προτιμότερο, καλύτερο, πιο ωραίο, λιγότερο βαρετό. Η αξιολόγηση 
των εκπαιδευομένων σε ένα Β.Ε.Δ.ΓΡ. είναι ωφέλιμη μόνο όταν γίνεται με τη 
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διατύπωση συγκεκριμένων εκφράσεων από τον εκπαιδευτή, όπως διατυπώθηκαν πα-
ραπάνω, και μόνο όταν το καλύτερο κείμενο αναδεικνύεται μέσα από ομαδική ψηφο-
φορία (Σουλιώτης, 2012:15). 

Σε ένα Β.Ε.Δ.ΓΡ. η αξιολόγηση του εκπαιδευτή και της διδασκαλίας του βασίζεται 
στην ανατροφοδότηση (βλ. «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών») που λαμβάνει από 
τους εκπαιδευόμενούς του και πραγματοποιείται κατά το κλείσιμο της εκπαιδευτικής 
συνάντησης. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτής μοιράζει τη φόρμα της αξιολόγησης που έχει 
ετοιμάσει (π.χ. μία φωτοτυπία με το σκίτσο του Αρκά που έχει τα Xanax sr ή το τρένο 
και τα δύο κουτάκια με το «Ναι» και το «Όχι») και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 
γράψουν δίπλα από το «Ναι» τι τους άρεσε και δίπλα από το «Όχι» τι δεν τους άρεσε 
από το Β.Ε.Δ.ΓΡ. που παρακολούθησαν. Αφού συμπληρωθεί η φόρμα αξιολόγησης, ο 
εκπαιδευτής βάζει μία κορδέλα στο πάτωμα και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 
σηκωθούν ένας-ένας και να ξαναδούν με τη φαντασία τους την εκπαιδευτική συνά-
ντηση και όλα όσα συνέβησαν. Συγκεκριμένα, τους ζητά να πουν τα θετικά στη δεξιά 
πλευρά και τα αρνητικά στην αριστερή (βιωματική άσκηση κλεισίματος ομάδας βασι-
σμένη στο Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003:261). Τέλος, τους ευχαριστεί όλους για τις 
παρατηρήσεις και τα σχόλια τους. Παράλληλα, όμως τους εξηγεί πως είναι πολύ ση-
μαντικό όχι μόνο γι’ αυτόν, αλλά κυρίως για όσους έχουν περιέργεια να μάθουν πώς 
είναι να συμμετέχει κανείς σε ένα Β.Ε.Δ.ΓΡ., να γράψουν τις παρατηρήσεις και τα σχό-
λιά τους στην καρτέλα αξιολογήσεις-κριτικές στην προσωπική του σελίδα στο Face-
book και να τον βαθμολογήσουν δίνοντάς του ή όχι αστέρια (το Άριστα στο Facebook 
είναι τα 5 αστέρια).  

Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση είναι σημαντικό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι κατευθύνει 
προς μία πρακτική που συμβάλλει σε ευεργετικά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση πρέπει 
να γίνεται αποδεκτή απ΄ όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μάθησης και 
να στηρίζεται σ΄ ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης. Οι συγγραφείς της εισήγησης αυτής 
οργάνωσαν και διαμόρφωσαν μέσα στο 2017 εφτά (7) Β.Ε.Δ.ΓΡ.. 

Το πρώτο Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Δεν κοιμόμαστε» πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουα-
ρίου 2017 σε μία καφετέρια και είχε ως θέμα του τη βελτίωση του στυλ γραφής. Το 
παρακολούθησαν 11 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι το κείμενο 
της Β.Α. με τίτλο «Δυο τρία τσιγάρα και μια παρεξήγηση» ήταν το καλύτερο. Από 
αυτούς τους 11 εκπαιδευόμενους μόνο οι 5 αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύτρια μέσω 
email και Facebook-Messenger και δέχτηκαν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά τους κοι-
νοποιήθηκαν στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. 
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που 
παρακολούθησαν ως αρνητικά ανέφεραν τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της καφετέ-
ριας, τον θόρυβο από τους άλλους θαμώνες, τον ελλιπή φωτισμό, ένα από τα λογοτε-
χνικά κείμενα που διαβάστηκαν, τα έντονα συναισθήματα που έβγαλαν όπως το κλάμα 
και τη στεναχώρια που νιώθουν, γιατί τελικά οι 3 ώρες τους φάνηκαν λίγες. Ως θετικά 
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ανέφεραν ότι γνώρισαν ανέφεραν άλλα άτομα, που γέλασαν, που η εκπαιδεύτρια χρη-
σιμοποίησε τη βιωματική μέθοδο και όχι την δασκαλοκεντρική προσέγγιση, που έμα-
θαν κάτι καινούριο, που κατάφεραν και έγραψαν ένα ολοκληρωμένο κείμενο μέσα σε 
λίγα λεπτά και που η εκπαιδεύτρια τους είχε ετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό και τους 
έδωσε πολλές ιδέες. Κανένας από τους εκπαιδευόμενους δεν θέλησε να αξιολογήσει 
και να βαθμολογήσει την εκπαιδεύτρια στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. 

Το δεύτερο Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Μια ντουζίνα γκαντεμιές» πραγματοποιήθηκε στις 15 
Μαρτίου 2017 σε ένα θέατρο και είχε ως θέμα του το πώς μπορεί να αφηγηθεί κανείς 
μία καλή ιστορία. Το παρακολούθησαν 13 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν ομό-
φωνα ότι το κείμενο της Β.Κ. «Με τα μούτρα στη δουλειά» ήταν το καλύτερο. Από 
αυτούς τους 13 εκπαιδευόμενους μόνο οι 8 αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύτρια μέσω 
email και Facebook-Messenger και δέχτηκαν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά τους κοι-
νοποιήθηκαν στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. 
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που 
παρακολούθησαν ως αρνητικά ανέφεραν τη λύπη τους για τη λήξη της εκπαιδευτικής 
συνάντησης, τη στεναχώρια που νιώθουν όταν τους συμβαίνουν στη ζωή τους ατυχίες, 
το διάλειμμα που έγινε, γιατί είχαν αγωνία τι θα συμβεί παρακάτω, τη λίγη λογοτεχνική 
θεωρία και τη δημιουργία παρεΐστικου κλίματος, επειδή σε λίγο όλοι θα χωρίσουν και 
θα επιστρέψουν στην καθημερινότητα. Ως θετικά ανέφεραν το γέλιο και τη χαρά που 
ένιωσαν, τις συμβουλές που ανταλλάχθηκαν, τη διαδικασία της συγγραφής, τις βιωμα-
τικές ασκήσεις, την κοινωνικοποίηση, την ανάγνωση κειμένων μπροστά σε κοινό και 
την οικειότητα της εκπαιδεύτριας. Μόνο δύο από τους εκπαιδευόμενους θέλησαν να 
αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν την εκπαιδεύτρια στην προσωπική της σελίδα 
στο Facebook. 

Το τρίτο  Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Σελίδες ημερολογίου» πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 
2017 σε ένα θέατρο και είχε ως θέμα την ημερολογιακή γραφή. Το παρακολούθησαν 
10  εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι τα κείμενο της Β.Κ. «Αγαπητή 
Ράνια» και της Λ.Α. «Ω ντίαρ ντάιρι» ήταν το καλύτερο. Από αυτούς τους  10 εκπαι-
δευόμενους μόνο οι  6 αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύτρια μέσω μέσω email και Fa-
cebook-Messenger και δέχτηκαν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά τους κοινοποιήθηκαν 
στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. Όταν τους 
ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που παρακολού-
θησαν ως αρνητικά ανέφεραν τον ορισμό της ημερολογιακής γραφής, το αυθόρμητο 
χειροκρότημα για κάθε μέλος της ομάδας που ήρθε αργοπορημένο, τις σκέψεις που 
τους γεννήθηκαν, τη λίγη έμπνευση που είχαν στην αρχή. Ως θετικά ανέφεραν που 
θυμήθηκαν πως είναι να γράφεις σε ημερολόγιο, το ωραίο κλίμα, τη δυναμική της ο-
μάδας, την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια της εκπαιδεύτριας, την αίσθηση του να 
γράφει κανείς με μολύβι και χαρτί, την έκθεση του εαυτού τους. Κανένας από τους 
εκπαιδευόμενους δεν θέλησε να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την εκπαιδεύτρια 
στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. 
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Το τέταρτο  Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Τα κουβαδάκια σου και σ΄ άλλη παραλία» πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2017 σε ένα θέατρο και είχε ως θέμα για το πώς δημιουργείται 
ένας αποτελεσματικός τίτλος. Το παρακολούθησαν 4  εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι απο-
φάσισαν ομόφωνα ότι το κείμενο του Δ.Σ. «Τα κουβαδάκια σου και σ΄ άλλη παραλία» 
ήταν το καλύτερο. Και οι 4 εκπαιδευόμενοι αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύτρια μέσω 
email και Facebook-Messenger και δέχτηκαν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά τους κοι-
νοποιήθηκαν στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. 
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που 
παρακολούθησαν ως αρνητικά ανέφεραν τη λίγη συμμετοχή, θα επιθυμούσαν, δηλαδή 
να έρθουν κι άλλοι εκπαιδευόμενοι, τη ζέστη, τη συνάντηση με μία ποδοπατημένη κα-
τσαρίδα στα σκαλιά του θεάτρου και το κενό που δημιουργούν γενικά οι θερινοί μήνες, 
διότι δεν θα γινόταν κάποιο Β.Ε.Δ.ΓΡ.. Ως θετικά ανέφεραν το θέμα του Β.Ε.Δ.ΓΡ., τις 
βιωματικές ασκήσεις με τον κάβουρα και την παντομίμα, τα κείμενα που παρήγαγαν 
και το εύθυμο κλίμα που επικρατούσε. Κανένας από τους εκπαιδευόμενους δεν θέλησε 
να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την εκπαιδεύτρια στην προσωπική της σελίδα στο 
Facebook. 

Το πέμπτο Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Πέρνα να τα πούμε» πραγματοποιήθηκε σε έναν μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό και είχε ως θέμα τη συγγραφή ενός αυτοβιογραφικού ση-
μειώματος με σκοπό να ενταχθεί κανείς σε μία ομάδα. Το παρακολούθησαν   5 εκπαι-
δευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι το κείμενο του F.A. από την Αλάσκα 
«Fred» ήταν το καλύτερο. Και οι 5 εκπαιδευόμενοι αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύ-
τρια μέσω email και Facebook-Messenger και δέχτηκαν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά 
τους κοινοποιήθηκαν στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα 
στο FB. Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστή-
ριο που παρακολούθησαν ως αρνητικά ανέφεραν ότι η αναφορά στη λογοτεχνική θεω-
ρία ήταν ανιαρή και ότι αναζητούν κάτι πιο ουσιώδες. Ως θετικά ανέφεραν την επικοι-
νωνία που είχαν μεταξύ τους και το ιδιαίτερο στυλ της εκπαιδεύτριας. Κανένας από 
τους εκπαιδευόμενους δεν θέλησε να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την εκπαιδεύ-
τρια στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. 

Το έκτο Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Αλήθειες και ψέματα μόνο» πραγματοποιήθηκε σε έναν 
χώρο δημιουργικής απασχόλησης και είχε ως θέμα τον αυτοβιογραφικό λόγο. Το πα-
ρακολούθησαν 6  εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι το κείμενο της 
Δ.Κ. ήταν το καλύτερο. Από αυτούς τους 6 εκπαιδευόμενους μόνο 2 εκπαιδευόμενοι 
αλληλεπίδρασαν με την εκπαιδεύτρια μέσω email και Facebook-Messenger και δέχτη-
καν διορθώσεις. Τέλος, τα κείμενά τους κοινοποιήθηκαν στο WordPress της εκπαιδεύ-
τριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την 
εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που παρακολούθησαν ως αρνητικά ανέφεραν που 
δεν υπήρχε κάποιος μπουφές με καφέ, μπισκότα και γλυκίσματα, το αμήχανο κλίμα 
στην αρχή και το ανιαρό κομμάτι της λογοτεχνικής θεωρίας. Ως θετικά ανέφεραν την 
οικειότητα, το εύθυμο κλίμα, την κοινωνικοποίηση, τη διαδικασία της συγγραφής. 
Μόνο 1 από τους εκπαιδευόμενους θέλησε να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την 
εκπαιδεύτρια στην προσωπική της σελίδα στο Facebook. 
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Το έβδομο Β.Ε.Δ.ΓΡ. με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο τραπέζι» πραγματοποιήθηκε στις 2 
Δεκεμβρίου 2017 σε έναν χώρο δημιουργικής απασχόλησης και είχε ως θέμα τη γα-
στρονομική λογοτεχνία. Το παρακολούθησαν 4 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι αποφάσισαν 
ομόφωνα ότι το κείμενο της Α. Σ. «Χοιρινό κι άλλα εδέσματα» ήταν το καλύτερο. Από 
αυτούς τους 4 εκπαιδευόμενους μόνο 1 αλληλεπίδρασε με την εκπαιδεύτρια μέσω 
email και Facebook-Messenger και δέχτηκε διορθώσεις. Τέλος, το κείμενό της κοινο-
ποιήθηκε στο WordPress της εκπαιδεύτριας και την προσωπική της σελίδα στο FB. 
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την εκπαιδεύτριά τους και το εργαστήριο που 
παρακολούθησαν ως αρνητικό ανέφεραν μόνο ότι θα προτιμούσαν να τους κεράσει η 
εκπαιδεύτρια σοκολατάκια αντί για μπισκότα. Ως θετικό ανέφεραν μόνο ότι περιμέ-
νουν με ανυπομονησία τα επόμενο. Κανένας από τους εκπαιδευόμενους δεν θέλησε να 
αξιολογήσει και να βαθμολογήσει την εκπαιδεύτρια στην προσωπική της σελίδα στο 
Facebook. 

Συνολικά 53εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν αυτά τα 7 Β.Ε.Δ.ΓΡ., 8 κείμενα αναδεί-
χθηκαν  ως τα καλύτερα με ομόφωνη απόφαση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, 35 
εκπαιδευόμενοι αξιολογήθηκαν από την εκπαιδεύτρια μέσω αλληλεπίδρασης στο email 
και στο Facebook-Messenger, 53 εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν την εκπαιδεύτρια και 
την ποιότητα του εργαστηρίου της και μόνο 3 εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν την αξιο-
λόγηση και τη βαθμολόγησή τους στην προσωπική σελίδα της εκπαιδεύτριας στο Fa-
cebook. Συμπερασματικά, στα Β.Ε.Δ.ΓΡ. έχει περισσότερη σημασία η ενθάρρυνση των 
εκπαιδευομένων παρά η αξιολόγησή τους αυτή καθαυτή. Η ανατροφοδότηση πάλι από 
τους εκπαιδευόμενους είναι ένα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού. Μέσω της ανατροφοδότησης αναγνωρίζονται τα δυνατά σημεία 
του και επισημαίνονται τα αδύναμα. Ενώ η αξιολόγηση μέσω των νέων τεχνολογιών 
φαίνεται ότι χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να αφομοιωθεί ως μέθοδος και πρα-
κτική. 
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Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή και η εφαρμογή της στο Δημοτικό σχολείο 

Βασιλειάδου Δέσποινα 
Υπ. Διδάκτορας Δ.Π.Θ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, vdespina1@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια της αυτοαξιολόγησης του μαθητή κα-
θώς και τα οφέλη που αυτή φαίνεται να έχει στη μάθηση. Με την παρουσίαση διαφό-
ρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια καταδεικνύεται η θετική 
συσχέτιση της αυτοαξιολόγησης των μαθητών με τη μάθησή τους. Επίσης, περιγράφε-
ται η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο Δημοτικό σχολείο μέσα ορισμένα σημεία 
των σχολικών εγχειριδίων. Αυτό που γίνεται φανερό είναι πως με το πέρασμα των χρό-
νων η αυτοαξιολόγηση του μαθητή έχει κερδίσει έδαφος στον χώρο της εκπαίδευσης 
με τους εκπαιδευτικούς αλλά και το Υπουργείο να είναι δεκτικοί και υποστηρικτικοί 
στην εφαρμογή της. 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση μαθητή, σχολικά εγχειρίδια, Δημοτικό σχολείο, 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Εισαγωγή 

Η αυτοαξιολόγηση έχει κερδίσει το ενδιαφέρον στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της έμφασης που έχει δοθεί στην αυτονομία του μαθητή καθώς και 
στην υποστήριξη της μάθησής του μέσα από την αξιολόγηση. Ειδικότερα, έμφαση έχει 
δοθεί και στην εκπαίδευση των μαθητών που θα τους καταστήσει ικανούς να παρακο-
λουθούν και να ελέγχουν τη μάθησή τους. Με την ανάδειξη μάλιστα των αδυναμιών 
της παραδοσιακής αξιολόγησης, κατέστη πιο εύκολο να εμφανιστούν νέες προσεγγί-
σεις και τρόποι αξιολόγησης των μαθητών, όπως και η αυτοαξιολόγηση (Ρεκαλίδου, 
2011).  

Η αυτοαξιολόγηση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980, ενώ αργότερα το 1998 οι Black 
και Williams με τη διατύπωση των βασικών αρχών της Αξιολόγησης για τη Μάθηση 
(Assessment for Learning), πρότειναν ομάδες στρατηγικών, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονταν και οι στρατηγικές της αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Από τότε όλο και 
περισσότερα άρθρα, έρευνες και δημοσιεύσεις βλέπουν το φως με απώτερο σκοπό να 
καταφέρουν να εντάξουν την αυτοαξιολόγηση στη διδασκαλία και τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση πλέον αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική α-
ξιολόγησης της μάθησης σε πολλές χώρες, όπως φαίνεται από τη χρήση των φακέλων 
αξιολόγησης (portfolios), τις κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics), τις λίστες 
ελέγχου στις διδασκαλίες κ.α.  

Η αυτοαξιολόγηση επομένως, δεν αποσκοπεί στην παραδοσιακή αξιολόγηση του μα-
θητή από τον εκπαιδευτικό όπως η παραδοσιακή αξιολόγηση, ούτε και επιδιώκει να 
την αντικαταστήσει αλλά πραγματοποιείται προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα 
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της μάθησης του μαθητή. Η παρουσία της στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές να αποκομίσουν οφέλη που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία. 
Στο Δηµοτικό σχολείο, μάλιστα, όπου ουσιαστικά σφραγίζεται η σχέση του παιδιού µε 
τον εκπαιδευτικό θεσµό, µε τη γνώση και την παιδεία, µε την άμβλυνση των κοινωνι-
κών ανισοτήτων (ΦΕΚ 303 & 304, ΦΕΚ 1196 στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., Π.Ι., 2003) γίνεται πιο 
φανερή η σπουδαιότητα της αυτοαξιολόγησης για τη μετέπειτα ζωή των μαθητών.  

Αυτοαξιολόγηση μαθητή 

Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές προβληματίζο-
νται σχετικά με την ποιότητα της εργασίας τους, κρίνουν το βαθμό στον οποίο αυτή 
αντανακλά ρητώς διατυπωμένα κριτήρια, και αναθεωρούν αναλόγως (Andrade & Du, 
2007; Andrade & Valtcheva, 2008). Στο ίδιο πλαίσιο, η αυτοαξιολόγηση ορίστηκε ως 
«η κρίση του μαθητή για τη δουλειά του, βασισμένη σε τεκμηριωμένα και σαφή κρι-
τήρια, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης απόδοσης στο μέλλον» Rolheiser και Ross 
(2001:1). Γίνεται φανερή η ιδιαίτερη σημασία που έχει ο καθορισμός ξεκάθαρων κρι-
τηρίων και στόχων με βάση τα οποία οι μαθητές καλούνται να κρίνουν την δουλειά 
τους ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και να καταφέρουν να 
αποκομίσουν τη σωστή πληροφόρηση. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η παροχή κα-
τάλληλης ανατροφοδότησης και καθοδήγησης από τους εκπαιδευτικούς, καθότι οι μα-
θητές θέλουν να γνωρίζουν εάν έχουν κρίνει σωστά τη δουλειά τους (Harris & Brown, 
2013). 

 Λίγα χρόνια αργότερα οι Joyce, Spiller και Twist (2009: 2) όρισαν την αυτοαξιολό-
γηση ως «μία διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα, όταν ο μαθητής εμπλέκεται ο ίδιος 
σε ορισμένες ή σε όλες τις πλευρές της διαδικασίας της αξιολόγησής του». Συνεπώς, 
κατά την αυτοαξιολόγηση, ο μαθητής εμπλέκεται άμεσα σε δύο διαδικασίες: α) στον 
καθορισμό των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για να κριθεί η εργασία του και β) 
στη διατύπωση κρίσεων για τον βαθμό στον οποίο μια συγκεκριμένη εργασία καλύπτει 
τα κριτήρια αυτά (Boud, 2013). Έτσι, οι μαθητές κρίνουν την δουλειά τους εντοπίζο-
ντας τα σημεία στα οποία αυτή διαφέρει από την επιθυμητή απόδοση, με σκοπό τη 
βελτίωση των επιδόσεών τους.  

Άλλα εξίσου σημαντικά οφέλη της αυτοαξιολόγησης στο μαθητή είναι η δυνατότητα 
να έχει εικόνα της επίδοσής του και των επιτευγμάτων του, να αναπτύσσει μεταγνω-
στικές δεξιότητες και την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τη μάθηση και την ανάπτυξή του (Dunphy, 2008; Ρεκαλίδου, 2016). Με την 
υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης, οι μαθητές είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα 
σκέψης τους όπως και της συμπεριφοράς τους στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ μπορούν 
να επιλέγουν στρατηγικές οι οποίες βοηθούν στην ποιοτικότερη μάθησή τους 
(McMillan & Hearn, 2008). Έτσι, οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δυνατά 
και αδύνατα τους σημεία αλλά και τα σημεία στα οποία χρειάζεται να επικεντρώσουν 
την προσοχή τους, ώστε να βελτιωθούν. 
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Σύμφωνα με το ΙΕΠ (2019), με την αυτοαξιολόγηση οι μαθητές αναπτύσσουν ικανό-
τητες αυτο-κριτικής, αναστοχάζονται τη δράση τους, αποκτούν σαφή εικόνα των όσων 
γνωρίζουν, αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης, αποκτούν κίνητρα για μάθηση, γίνο-
νται πιο ανεξάρτητοι, αναπτύσσουν θετική αυτοεικόνα κ.α. Αποτελεί μια διαδικασία η 
οποία μπορεί να διδαχθεί στα πλαίσια του σχολείου όπου οι μαθητές μπορούν να εξα-
σκηθούν στοχαζόμενοι τη δράση τους, να επεξεργαστούν τις νέες πληροφορίες και 
γνώσεις και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. 

O Ross (2006) για την επίτευξη της αυτοαξιολόγησης πρότεινε: 

• Να καθορίζονται τα κριτήρια με τα οποία οι μαθητές κρίνουν τη δουλειά τους, 
• Να διδάσκονται οι μαθητές πώς να εφαρμόζουν τα κριτήρια αυτά,  
• Να δίνεται ανατροφοδότηση στους μαθητές για τις αυτοαξιολογήσεις τους και, 
• Να βοηθούνται οι μαθητές στη χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τις 

αυτοαξιολογήσεις τους για την πρόοδό τους. 

Σε αυτές τις προτάσεις οι Andrade & Warner (2012) πρόσθεσαν τα εξής: 

• Να παρέχεται επαρκής χρόνος για επανάληψη μετά την αυτοαξιολόγηση και 
• Να μη δίνεται βαθμός στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή, μετατρέποντάς την 

σε αξιολόγηση. 

Έρευνες για την αυτοαξιολόγηση 

Όσον αφορά τα μαθησιακά επιτεύγματα, έρευνες έχουν δείξει πως μαθητές δημοτικού 
αλλά και μεγαλύτερων τάξεων είχαν καλύτερη επίδοση στην έκθεση (Andrade, Du & 
Mycek, 2010; Andrade, Du, & Wang, 2008) και μάλιστα πρόοδο όχι μόνο ως προς τους 
μηχανισμούς που χρησιμοποίησαν αλλά και στην ικανότητά τους να χειριστούν έννοιες 
όπως περιεχόμενο, οργάνωση και έκφραση (Ross, Rolheiser, & Hogaboam-Gray, 
1999).  

Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με πολύ θετικά αποτελέσματα σε διάφορα διδακτικά 
αντικείμενα όπως: στα μαθηματικά (Ross, Hogaboam-Gray & Rolheiser, 2002), στις 
κοινωνικές επιστήμες (Lewbel & Hibbard, 2001), τη φυσική (White & Frederiksen, 
1998), στις ξένες γλώσσες (Blanche & Merino, 1989; Ross, 1998) ακόμη και στις εθνι-
κές εξετάσεις (MacDonald & Boud, 2003). Στο ίδιο πλαίσιο και οι Brown και Harris 
(2013) στην μετα- ανάλυση για την αυτοαξιολόγηση που υλοποίησαν βρήκε ότι πολλές 
έρευνες κατέδειξαν πως οι μαθητές που εμπλέκονται σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 
βελτιώθηκαν ακαδημαϊκά σε αρκετό βαθμό.  

Πέρα από το γνωστικό επίπεδο όμως, η αυτοαξιολόγηση φαίνεται να επιδρά θετικά και 
στην παροχή κινήτρων αλλά και στη στάση των μαθητών απέναντι στην αξιολόγηση 
και τη μάθησή τους (Ross, Rolheiser & Hogaboam-Gray, 1998). Βελτιώνει τη δυνατό-
τητα των μαθητών να κατανοούν τον τρόπο σκέψης τους καθώς και την ικανότητά τους 
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να επιβλέπουν τη μάθησή τους (Peters, 2002; Rivers, 2001). Επομένως, η αυτοαξιολό-
γηση παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται για τη μάθησή τους, ενισχύε-
ται η αυτοπεποίθησή τους και να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ενθαρρύνει κι ενισχύει τα κίνητρα μάθησης και δίνει την ευκαιρία να συμ-
μετέχουν στην επίβλεψη και αξιολόγηση της δικής τους προόδου (Geeslin, 2003). Τέ-
λος, οι μαθητές είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, να επιλέ-
γουν και να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνικές ή στρατηγικές σκέψης για την επί-
λυση προβλημάτων κι έτσι να αποκτούν ενεργό ρόλο στη διδακτική διαδικασία. 

Η κατάσταση στη χώρα μας 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)- Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΣ) του ΦΕΚ 303Β/13-03-
2003, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση αποσκοπεί στην «απόκτηση υπευθυνότητας από 
τους μαθητές μέσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης» 
(σελ.11). Ακόμη, το ίδιο Πρόγραμμα αναφέρει ρητά ότι: 

«Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης πρέπει, ανάλογα µε την ηλικία και την πνευµατική του 
ωρίµανση, να εµπλέκεται και ο µαθητής αξιολογώντας την προσπάθειά του και, βοηθού-
µενος από τους εκπαιδευτικούς, να αποκτά όλο και αποτελεσµατικότερες δεξιότητες αυ-
τοαξιολόγησης» (σελ. 12).  

Μάλιστα, σε ορισμένα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού έχουν εισαχθεί ασκήσεις αυ-
τοαξιολόγησης στο τέλος των κεφαλαίων, με μορφή λίστας ελέγχου, όπου οι μαθητές 
καλούνται να αξιολογήσουν τον εαυτό τους γεγονός εάν κατέκτησαν μια δεξιότητα ή 
όχι. Το γεγονός αυτό, φανερώνει την αναγνώριση της αξίας της αυτοαξιολόγησης από 
το Υπουργείο όπως και την πρόθεσή του να την εφαρμόσει στην τάξη.  

Παρακάτω υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα αυτοαξιολόγησης μέσα από τα υπάρχο-
ντας σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου. 

 

Γλώσσα Β’ Δημοτικού, Κεφ. 6ο «Είμαστε έτοιμοι;» Τετράδιο Εργασιών, σελ. 34 
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Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, Κεφ. 3ο «Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο»,  

Τετράδιο Εργασιών, σελ. 15 

 

Μαθηματικά ΣΤ΄ Δημοτικού, Κεφ. 26ο «Εξισώσεις», Βιβλίο Μαθητή, σελ. 64 

 

Αγγλικά Ε’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Unit 3, σελ. 47-48 

Επίλογος 

Μέχρι σήμερα η αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ως διαδικασία μάθησης παραμένει σχε-
δόν ανεφάρμοστη στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, παρ’ ολες τις έρευνες που έχουν 
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υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και καταδεικνύουν τα σπουδαία οφέλη που μπορεί να 
επιφέρει στη μάθηση και την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών. Έχουν υλοποιηθεί α-
ξιοσημείωτες προσπάθειες από την πλευρά του Υπουργείου να θεσπίσει την αυτοαξιο-
λόγηση απαραίτητο κομμάτι της διδασκαλίας μέσα από το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ της Πρωτο-
βάθμιας αλλά και τους Οδηγούς του ΙΕΠ, όπου γίνεται σαφής η πρόθεση των φορέων 
αυτών. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μια αδυναμία στην πρόοδο και την 
υλοποίηση αυτής της πρόθεσης για ένταξη της αυτοαξιολόγησης στην καθημερινή δι-
δασκαλία. Ακόμη, στις μέρες μας δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο εφαρμόζεται η 
αυτοαξιολόγηση στο ελληνικό σχολείο ως διαδικασία που υλοποιείται σκοπεύοντας τη 
βελτίωση της επίδοσης του μαθητή.  

Είναι σημαντικό, να υπάρξει μέριμνα σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
στο κομμάτι της αυτοαξιολόγησης, όπως και η ενημέρωσή τους με στρατηγικές αυτο-
αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα σχολεία του εξωτερικού καθώς και ποια αποτελέ-
σματα έχουν. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων αξιολό-
γησης μπορεί να προσφέρει επιπλέον γνώση στον εκπαιδευτικό σχετικά με τη μάθηση 
και των παιδιών (Clark & Moss, 2010). Για παράδειγμα, ο συνδυασμός αυτοαξιολόγη-
σης και εταιροαξιολόγησης μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη στους μαθητές και 
στα μαθησιακά τους επιτεύγματα. 

Συνοψίζοντας, η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του εκ-
παιδευτικού, με το οποίο μάλιστα επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Αυτό που είναι αναγκαίο να επιτευχθεί είναι η σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
για τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης του μαθητή μέσα από την παρουσίαση σχετικών 
ερευνών αλλά και η εκπαίδευσή τους πάνω στον τρόπο υλοποίησής της.  
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Η συμπλήρωση και η αξιολόγηση του e-portfolio  

Σουμπλής Υάκινθος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11 , M.Ed, soumplis29@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει εν συντομία το e-portfolio και την ε-
φαρμογή του από έφηβους μαθητές στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Επι-
προσθέτως διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τη χρήση του e-
portfolio οι πιθανές αδυναμίες και προβλήματα του. Η εφαρμογή και η έρευνα υλοποι-
ήθηκε σ’ ένα τμήμα της Γ΄ γυμνασίου στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (ΣΕΠ) και το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν ένα ερωτηματολόγιο 
μικτού τύπου. Παρόλο που το υλικό αξιολογήθηκε από έναν μικρό αριθμό μαθητών, 
κρίθηκε ως πολύ ικανοποιητικό. Προτάθηκαν από τους μαθητές κάποιες αλλαγές και 
προσθήκες οι οποίες θεωρείται πως θα το βελτιώσουν. Μία έρευνα σε μεγαλύτερο 
δείγμα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΣΕΠ, ΕΟΠΠΕΠ, e-portfolio 

Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη εποχή η πολυπλοκότητα του επαγγελματικού και του εκπαιδευτικού 
προσανατολισμού των εφήβων έχει ενταθεί λόγω της οικονομικής ύφεσης, της ρα-
γδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, και του πολυσύνθετου περιβάλλοντος που μεγαλώ-
νουν. Παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους συνδέονται 
άρρηκτα με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των 
ιδιαίτερων ταλέντων και της προσωπικότητας του καθενός. κ.α.. Το portfolio υποβοηθά 
τους νέους να συγκεντρώσουν εκείνα τα στοιχεία του εαυτού τους που θα τους φανούν 
χρήσιμα έτσι ώστε να τους διευκολύνουν στην επίτευξη της αυτογνωσίας, της αυτοα-
ξιολόγησης τους κ.α.. Το e-portfolio αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή του παρέχοντας 
μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα από το συμβατικό (ντοσιέ, φάκελος κ.α.) και 
μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησής του. Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η 
εφαρμογή του e-portfolio στη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΠΕΠ από μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου. Η εργασία περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται το θεωρη-
τικό πλαίσιο του e-portfolio. Στο δεύτερο οι διδακτικοί μέθοδοι, οι στόχοι και η μεθο-
δολογία της δράσης, στο τρίτο η αξιολόγηση του και τα αποτελέσματα ενώ στο  τέλος 
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  

Το e-portfolio και η χρησιμότητα του 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ορισμών αναφορικά με το Φάκελο Εργα-
σιών Μαθητή ή portfolio όπως έχει επικρατήσει. Σύμφωνα με τους Arter & Spandel 
(1992) το portfolio αποτελεί «μια σκόπιμη συλλογή εργασιών του μαθητή που διηγείται 
την ιστορία των προσπαθειών που κατέβαλλε καθώς και τη πρόοδο ή στην επίδοση του 
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σε μια δεδομένη χρονική στιγμή». «Είναι μια σκόπιμη και συστηματική συλλογή ερ-
γασιών του μαθητή, με εργασίες που φανερώνουν όψεις της αποδοτικότητας, των γνώ-
σεων και των ικανοτήτων του μαθητή σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 
θέμα κειμενικό είδος κ.α.» (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007). Ο κάθε μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να συλλέγει στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την προσωπικότητα του (εν-
διαφέροντα, ικανότητες κ.α.) και να αυτοαξιολογείται. Επίσης, να παρακολουθεί την 
πορεία του εαυτού του αφού συνεχώς συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία (σχολικές εργα-
σίες, βραβεία, φωτογραφίες κ.α.) τόσο από τη σχολική όσο και από την εξωσχολική 
του ζωή. Φαίνεται λοιπόν το portfolio να είναι ένα ευέλικτο, καινοτόμο και πολύτιμο 
εργαλείο για τον μαθητή το οποίο παρουσιάζει την σταδιακή ανάπτυξη και εξέλιξη του 
(Φωτιάδου, 2001). 

Ο όρος e-portfolio τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Αποτελεί την 
ηλεκτρονική μορφή του portfolio με μεγαλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία (Σιδη-
ροπούλου, Αργυροπούλου, Δρόσος, 2013). Στην ελληνική βιβλιογραφία ψηφιακό ή η-
λεκτρονικό χαρτοφυλάκιο είναι μια ηλεκτρονική έκδοση του portfolio. Πρόκειται για 
μια ψηφιακή συλλογή μέσα στην οποία αποθηκεύονται όχι μόνο κείμενα αλλά και γρα-
φικά, εικόνα, ήχος κ.α. (Barrett, 2018). Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο περιγράφεται 
ως ένα διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας που μπορεί να παρέχει πρόσβαση 
σε πολλά ψηφιακά αντικείμενα και πόρους σε διάφορες μορφές μέσων (Νικολάου & 
Γεωργόπουλος, 2012). Το e-portfolio εκτός από τα πλεονεκτήματα της συμβατικής 
μορφής αποθηκεύεται εύκολα σε ηλεκτρονική μορφή (usb κ.α.), περιέχει μεγάλη πο-
σότητα και ποικιλία πληροφοριών (εικόνες, video κ.α.) και μεταφέρεται και παρουσιά-
ζεται εύκολα με τη βοήθεια ενός Η/Υ. Προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του μα-
θητή ενώ παρέχει μια πλουσιότερη και πιο ελκυστική εικόνα του. Μπορεί εύκολα και 
σε τακτά χρονικά διαστήματα να αφαιρούνται ή να προστίθενται διάφορα στοιχεία, 
εργασίες κ.α.. Είναι μαθητικοκεντρικό και αποτελεί ένα προσωπικό εργαλείο για τον 
μαθητή (Μυγδάκος, 2011). Επίσης αν και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκ-
παιδευτικών δεν εφαρμόζει ή εφαρμόζει ελάχιστα το e-portfolio, θεωρεί όμως ότι είναι 
αρκετά σημαντική η εφαρμογή του ως μια εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και αυτο-
αξιολόγησης του μαθητή (Χαραλάμπους, 2017) και (Δάρα &Χαραλάμπους, 2017). 

Ο Σ.Ε.Π. έχει σκοπό να διευκολύνει τους μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη και 
αυτογνωσία. Επιπροσθέτως τους εξοικειώνει στην αναζήτηση της πληροφορίας και 
στην ορθότερη αξιοποίηση της. Επίσης, τους βοηθά τόσο στην επίλυση προβλημάτων 
όσο και στη λήψη αποφάσεων, επιδιώκοντας την προσωπική τους ωριμότητα και την 
προετοιμασία τους για την είσοδο τους στον κόσμο της εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα 
των Αθανασιάδου et al (2004) ο θεσμός του Σ.Ε.Π. θα πρέπει να προσανατολίζεται σε 
ζητήματα αυτογνωσίας και στην προσφορά πλήρης και έγκυρης εκπαιδευτικής και ε-
παγγελματικής πληροφόρησης. Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι η δημιουργία 
ενός e-portfolio συνάδει με τις επιδιώξεις τόσο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
όσο και του Σ.Ε.Π..  
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Διδακτικοί μέθοδοι, στόχοι και μεθοδολογία της δράσης 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης βασίζεται στη θεωρία της διερευνητικής μά-
θησης και στην προαγωγή της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. Οι μαθητές με 
ενεργητικό τρόπο, μέσω της μεθόδου της ανακάλυψης, αναδεικνύουν τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες τους. Επίσης προσεγγίζουν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση. 
Επιπλέον η συζήτηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών κ.α. είναι ορι-
σμένες από τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη δράση. 

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι να μπορέσουν οι μαθητές να προσδιορίσουν 
και να ταξινομήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, να κατασκευάσουν και να 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους e-portfolio, να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τα 
προσωπικά τους επιτεύγματα. Επίσης να καταγράψουν σκέψεις, στόχους, γνώσεις, και 
να αξιολογήσουν το e-portfolio αναφορικά με τη λειτουργικότητα την αποτελεσματι-
κότητα του και την ευχρηστία του. 

Η ομάδα στόχος που επιλέχθηκε για να συμπληρώσουν το e-portfolio, που βρίσκεται 
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΠΕΠ, είναι εννέα μαθητές/τριες, τρία αγόρια και έξι 
κορίτσια ηλικίας δεκαπέντε ετών κατά το σχολικό έτος 2103-2014. Φοιτούν σε ένα 
γυμνάσιο της Κέρκυρας σε μια περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα τουριστική. Οι μαθη-
τές στόχος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι με την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικο-
γένειες τους. Επίσης τους προβληματίζει σημαντικά η εκπαιδευτική τους πορεία λόγω 
των νέων δεδομένων που θα αντιμετωπίσουν στο Λύκειο και δείχνουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον σε θέματα που θα τους βοηθήσουν τόσο στην επαγγελματική τους όσο και στην 
εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Σύμφωνα με την ετήσια τελική αξιολόγηση της προη-
γούμενης σχολικής χρονιάς, οι τρεις από αυτούς αξιολογούνται ως «καλοί» μαθητές, 
οι άλλοι τρεις ως «πολύ καλοί» και τέλος οι επόμενοι ως «άριστοι». Όλοι τους έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους ενώ σχεδόν στο σύνολο τους (οι οκτώ από 
τους εννέα) διαθέτουν στο σπίτι τους προσωπικό Η/Υ και λογαριασμό σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α.). Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δια-
πιστώνεται ότι στο σύνολο του το δείγμα που επιλέχθηκε είναι εξοικειωμένο με χρήση 
Η/Υ και έχει εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Μεθοδολογία της δράσης 

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη χρήση και τις δυνατότητες του portfolio και 
του e-portfolio. Τονίστηκε ότι ο ατομικός φάκελος προσόντων και δεξιοτήτων είναι 
σημαντικό να συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα, να τεκμηριώνεται οτιδήποτε αναφέ-
ρεται σε αυτό και να ενημερώνεται συστηματικά καθώς αποτελεί την "τράπεζα" των 
προσόντων του. Επιπλέον από τη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΠΠΕΠ παρουσιάστηκε η 
εφαρμογή του e-portfolio και ο τρόπος με τον οποίο θα την εγκαταστήσουν στον υπο-
λογιστή τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιέχει 10 θεματικές ενότητες – δεξιότητες 
τις οποίες μπορούν οι χρήστες να συμπληρώσουν.  
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Με εξαίρεση την πρώτη καρτέλα «γενικά» στην οποία συμπληρώνεται μόνο το όνομα 
και το επώνυμο, οι υπόλοιπες καρτέλες χωρίζονται σε δύο μέρη. Έναν κειμενογράφο 
στον οποίο μπορούν οι μαθητές να συμπληρώσουν κείμενο αναφορικά με την δεξιό-
τητα της καρτέλας και ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων μέσω του οποίου οι μπορούν 
να προσθέσουν αρχεία (φωτογραφίες, βίντεο κείμενα κ.α.) για την αντίστοιχη κατηγο-
ρία δεξιοτήτων ως αποδεικτικά στοιχεία. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν την εφαρμογή 
και τις καρτέλες, πειραματίστηκαν με τον κειμενογράφο, τον τρόπο αποθήκευσης αρ-
χείων και εξαγωγής του e-portfolio σε μορφή html. Στην συνέχεια συμπλήρωσαν τις 
καρτέλες και παρέθεσαν τα αντίστοιχα επιτεύγματα ή αποδεικτικά στοιχεία. Η συμπλή-
ρωση των καρτελών έγινε σταδιακά. Κάθε εβδομάδα οι μαθητές συμπλήρωναν μια 
καρτέλα. Πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα «εισαγωγή» πρόσθεσαν στοιχεία επικοινω-
νίας, τη ηλικία τους, την τάξη τους και μία φωτογραφία. Η καρτέλα «επικοινωνία στην 
ελληνική γλώσσα» αναφέρεται στην ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών σκέ-
ψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων προφορικά ή γραπτά. Οι μαθητές ως 
επιτεύγματα και αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζουν ένα άρθρο που συνέταξαν για μία 
σχολική ή τοπική εφημερίδα, μια ομιλία για μία σχολική εκδήλωση , μια επιστολή δια-
μαρτυρίας ή διεκδίκησης για ζητήματα σχολικής ζωής κ.α.. Η καρτέλα «επικοινωνία 
σε ξένες γλώσσες» αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης ξενόγλωσσων κειμένων 
και προφορικού λόγου καθώς και στην άνετη συνομιλία και γραπτή έκφραση σε θέματα 
καθημερινά, επαγγελματικά κ.α.. Παραδείγματα επιτευγμάτων αποτελούν τα πτυχία 
ξένης γλώσσας, η μετάφραση κάποιου κειμένου στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότη-
τας, κ.α. Η καρτέλα «μαθηματική ικανότητα και γνώσεις επιστήμης και τεχνολογίας» 
περιλαμβάνει την καλή γνώση των αριθμών των μέτρων, των βασικών πράξεων και 
μαθηματικών παραστάσεων και την ικανότητα χειρισμού τεχνολογικών εργαλείων και 
μηχανημάτων. Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν σχολικές εργασίες πάνω στα μαθημα-
τικά, τις επιστήμες ή την τεχνολογία, η συμμετοχή σε ανάλογους διαγωνισμού κ.α.. Η 
καρτέλα «ψηφιακή ικανότητα» αναφέρεται στις κύριες εφαρμογές της πληροφορικής 
όπως επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα κ.α. στην ανεύρεσης πληροφοριών μέσω 
διαδικτύου κ.α.. Επιτεύγματα και αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν η συμμετοχή σε ε-
ξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων στους Η/Υ, η κατασκευή εφαρμογής ή προγράμματος 
λογισμικού κ.α. «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» περιλαμβάνει την επίγνωση των αναγκών 
για μάθηση και την ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, με την βοήθεια της 
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας. Αποδεικτικά στοιχεία 
αποτελούν οι αναζητήσεις πηγών πληροφοριών για την υλοποίηση μιας εργασίας κ.α. 
«Κοινωνικές ικανότητες – ικανότητες του ενεργού πολίτη» περιλαμβάνει τις ικανότη-
τες εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έκφρασης και κατα-
νόησης διαφόρων απόψεων. Επίσης, περιλαμβάνει την κριτική σκέψη και την συμμε-
τοχή σε δραστηριότητες που αφορούν το τοπικό και τ’ ευρύτερο επίπεδο. Επιτεύγματα 
αποτελούν η συμμετοχή των μαθητών σε 15μελή συμβούλια, σε εθελοντική ομάδα, 
κ.α.. «Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» αναφέρεται στην ικανότητα 
των μαθητών να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε δράση. Περιλαμβάνει την πρωτοβουλία, 
τον σχεδιασμό, την λήψη αποφάσεων, την κριτική σκέψη κ.α.. Αποδεικτικά στοιχεία 
αποτελούν η συμμετοχή σε project σχετικά τη δημιουργία εικονικής επιχείρησης, την 
οργάνωση και την υλοποίηση σχολικής εορτής κ.α.. «Πολιτιστική γνώση και έκφραση» 
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περιλαμβάνει την επίγνωση της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς 
και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους μέσω κάποιας μορφής τέχνης. Ενδεικτικά α-
ποδεικτικά στοιχεία αποτελούν η ενασχόληση με το χορό, την μουσική κ.α., η δημιουρ-
γία ταινίας μικρού μήκους για τις ανάγκες συμμετοχής σε σχολικό διαγωνισμό κ.α. 
(ΕΟΠΠΕΠ, 2018). 

Αξιολόγηση του e-portfolio 

Οι μαθητές μόλις ολοκλήρωσαν το προσωπικό τους e-portfolio υλοποίησαν μια πιλο-
τική αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστεί ο βαθμός ικανοποίησης τους από το e-
portfolio και οι πιθανές αδυναμίες και προβλήματα του. Οι στόχοι της αξιολόγησης 
ορίστηκαν ως εξής: 1ος) Βοηθάει αποτελεσματικά ώστε οι χρήστες να καταγράφουν 
σκέψεις, στόχους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες; 2ος) Σε ποιο βαθμό είναι λειτουρ-
γικό, εύχρηστο και ελκυστικό; 3ος)Χρήζει βελτίωση ή τροποποίηση το υπάρχον υλικό; 
Η αξιολόγηση που διεξήχθη ήταν τελική – αποτελέσματος αφού, το υλικό είναι ήδη 
διαμορφωμένο και προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Παρόλα αυτά έχουν προστε-
θεί και ερωτήσεις αναφορικά με προσθήκες ή αναθεώρηση του υλικού σε περίπτωση 
μελλοντικής τροποποίησης ή αναθεώρησης του υλικού. Το εργαλείο συλλογής των δε-
δομένων το οποίο επιλέχθηκε είναι ένα ερωτηματολόγιο μικτού τύπου με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου που απαντιούνται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ και με ανοικτού τύπου αφού παρέχουν 
τη δυνατότητα να αντληθούν περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες πληροφορίες. Οι 
ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι διαβαθμισμένες σύμφωνα με την τακτική κλίμακα 
“Likert”: «πάρα πολύ», «πολύ», «αρκετά», «λίγο», «καθόλου» (Μακράκης 1999). Η 
πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση δημιουργίας του προσωπικού 
e-portfolio του κάθε μαθητή ενώ στη συνέχεια δόθηκε προς συμπλήρωση το ερωτημα-
τολόγιο. Τέλος, έγινε η συλλογή και ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων.  

Τα αποτελέσματα ως προς τη κατεύθυνση καταγραφής γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανο-
τήτων, επιτευγμάτων, σκέψεων, στόχων και σχεδίων για το μέλλον είναι μάλλον θετικά 
αφού οι μισές απαντήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα του e-portfolio το επικροτούν. 
Επίσης τόσο για την οργάνωση των γνώσεων όσο και για τη δυνατότητα προβολής τους 
οι απαντήσεις είναι κυρίως «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». Επιπροσθέτως, φαίνε-
ται ότι σε σημαντικό βαθμό να αναδεικνύει τις δεξιότητες τους και να τους ενεργοποιεί 
για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Σχετικά με το βαθμό που είναι εύχρηστο, λειτουρ-
γικό και ελκυστικό η γενική εκτίμηση είναι κυρίως θετική αφού οι απαντήσεις σχεδόν 
στο σύνολο τους είναι θετικές. Επιπλέον για το αν χρήζει βελτίωση ή τροποποίηση το 
υπάρχον υλικό, διαπιστώνεται ότι σχεδόν στο σύνολο του είναι ικανοποιητικό αφού 
ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν θεωρεί κάποιο κομμάτι της εφαρμογής περιττό 
ή αυτονόητο. Τέλος, στο σύνολο τους οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολία στο να 
δημιουργήσουν το e-portfolio. Παρόλα αυτά διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις 
για κάποιες προσθήκες ή αλλαγές αναφορικά με τη λειτουργία και την εμφάνιση του 
(π.χ. η αύξηση των καρτελών, η δυνατότητα επιλογής γραφικών – χρωμάτων κ.α.) 
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Συμπεράσματα 

Οι έφηβοι κατά τη διαδικασία της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή αρχίζουν από τη 
μια να σκιαγραφούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και από 
την άλλη καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με αυτή. Για την επί-
τευξη των στόχων τους σ’ αυτούς τους τομείς δεν αρκεί μόνο να αναβαθμίζουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες τους αλλά και να μπορούν να τις αναδείξουν με ελκυστικό 
τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο (καθηγητή, εργοδότη κ.α.). Το e-portfolio φαίνεται να 
είναι ένας καινοτόμος και δελεαστικός τρόπος για να τις οργανώνουν και να τις προ-
βάλλουν σε ψηφιακή μορφή. Στη διαδικτυακή πύλη ΣΥΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ η εφαρμογή 
του e-portfolio είναι δυνατόν να ικανοποιήσει τις παραπάνω παραμέτρους σε σημα-
ντικό βαθμό. Από την πιλοτική αξιολόγηση της εφαρμογής, από τους μαθητές που το 
χρησιμοποίησαν διαπιστώνεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ικανή σε εξαιρε-
τικό βαθμό να αποτελέσει ένα ικανοποιητικό εκπαιδευτικό-υποστηρικτικό εργαλείο σε 
θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη διαχείριση προσωπικών 
αρχείων. Επιπροσθέτως, οι μαθητές, σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να είναι ικανοποιημέ-
νοι από τη εν γένει λειτουργία του. Αν και σ’ αυτή τη φάση το υλικό εφαρμόστηκε για 
μικρό χρονικό διάστημα και αξιολογήθηκε από μικρό αριθμό μαθητών κρίνεται ότι εί-
ναι ικανοποιητικό. Οι προτάσεις για ορισμένες προσθήκες και αλλαγές θα μπορούσαν 
να κάνουν την εφαρμογή πιο λειτουργική και ευέλικτη. Συμπερασματικά θεωρούμε ότι 
η εκπόνηση μιας έρευνας από ένα μεγαλύτερο δείγμα και στον ευρύτερο γεωγραφικό 
χώρο της Ελλάδος θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις πε-
ρισσότερων χρηστών και να εξαχθούν ασφαλέστερα αποτελέσματα. 
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Η υιοθέτηση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για την αναβάθμιση της ποιό-
τητας της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο 

Σακελλάρη Ναταλία, Εκπ/κός Π.Ε.05, Υποψ. Διδάκτορας,  nsakellari@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αφορά στην υιοθέτηση των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκα-
λίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο σχολείο. Σκοπός του είναι αφενός να το-
νίσει ότι η εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας είναι αποτελε-
σματική και εφικτή στην τάξη ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των μαθητών, 
αφετέρου δε να αναδείξει τη σημασία της εφαρμογής της για τη βελτίωση της ποιότη-
τας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. Οι έντονες κοι-
νωνικοπολιτικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει και 
τον τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού 
τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Η υιοθέτηση της παραδοσιακής, 
ενιαίας μεθόδου διδασκαλίας δεν δύναται πλέον να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες 
και στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη από την πλευρά του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού για 
υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μαθητικού κοινού. 

Λέξεις-Κλειδιά: ποιότητα διδασκαλίας, ξένη γλώσσα, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Το γεγονός της συνάντησης και της συνύπαρξης πολλών και διαφορετικών ομάδων 
στην ελληνική επικράτεια, πέρα από τις υπόλοιπες κοινωνικές και οικονομικές συνέ-
πειες που επισύρει, δημιουργεί την ανάγκη για ειδικές πολιτικές και στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Είναι γεγονός πως υπάρχει έντονη διαφοροποίηση του σχολικού πληθυ-
σμού, τόσο από κοινωνικής όσο και από πολιτισμικής άποψης, με αποτέλεσμα το έργο 
του εκπαιδευτικού να καθίσταται πολύπλοκο και απαιτητικό. Όσον αφορά στις τάξεις 
όπου διδάσκεται το ξενόγλωσσο μάθημα, προστίθεται και η διαφοροποίηση ως προς 
το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών. Δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τάξεις 
όπου κυριαρχεί ένας μέσος και τυπικός μαθητής. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση από τον 
εκπαιδευτικό στις σχολικές τάξεις της Ελλάδας της ενιαίας διδασκαλίας που απευθύ-
νεται σε μαθητές ίδιου επιπέδου που εργάζονται από τις θέσεις τους κρίνεται αναποτε-
λεσματική (Παντελιάδου, 2008). Αυτό συμβαίνει γιατί η παραδοσιακή και ενιαία διδα-
σκαλία που προτείνει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο σε όλους τους μαθητές και έχει τις 
ίδιες απαιτήσεις από όλους δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ικανότητες, 
και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού πληθυσμού.  

Η ανάγκη για την αποφυγή της ενιαίας διδασκαλίας και για την υιοθέτηση νέων διδα-
κτικών προσεγγίσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκά-
στοτε μαθητικού πληθυσμού γίνεται ακόμα πιο επιτακτική εάν λάβει κανείς υπόψη του 
τους στόχους που τίθενται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αναβάθμιση 
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της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, 2009). Μιλάμε για ισότητα ευκαιριών για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και 
διακρίσεις καθώς και για αριστεία σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης, από την α-
νάγνωση και την αριθμητική ικανότητα έως και τις βασικές δεξιότητες ζωής που οφεί-
λει να προσφέρει το σχολείο σε όλα τα παιδιά. Παράλληλα, απαιτούνται από τους νέους 
καινούργιες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί για την α-
γορά εργασίας (Expert Group, 2010). 

Η Ποιότητα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο 

Γνώση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

«Η καλή γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί βασική δεξιότητα και ουσιαστική προϋπό-
θεση επιτυχίας στον σύγχρονο κόσμο και την αγορά εργασίας. Η πολυγλωσσία δεν 
αποτελεί μόνο μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς αλλά είναι επίσης ευκαιρία για την 
ανάπτυξη μιας ανοικτής κοινωνίας, που σέβεται την πολιτισμική πολυμορφία και είναι 
πρόθυμη για συνεργασία»(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 372/27). 

Η εντονότατη κινητικότητα των πληθυσμών που παρατηρείται κατά τις τελευταίες δε-
καετίες, η συνεργασία της χώρας μας με χώρες του εξωτερικού και η θέση της Ελλάδας 
σε έναν κόσμο διεθνών ανταλλαγών καθιστούν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών 
πολύ σημαντική. Οι γλώσσες έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την κοινωνική 
συνοχή και την κινητικότητα των εργαζομένων. Η ικανότητα ομιλίας ξένων γλωσσών 
αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις απαιτούν τις γλωσσικές 
γνώσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν στην παγκόσμια αγορά. Η πολυγλωσ-
σία αποτελεί δέσμευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει θέσει ως στόχο την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών και μάλιστα από πρώιμη ηλικία, καθώς και τη γλωσσική 
πολυμορφία της Ευρώπης με τη διάσωση και των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών. 
Κατά συνέπεια, η εκμάθηση γλωσσών, ο σεβασμός προς αυτές και η αντιμετώπισή τους 
ως ισότιμων μελών αποτελεί προτεραιότητα και του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας 
(Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα σπουδών). 

Οι μαθητές στο ελληνικό δημόσιο σχολείο διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες. Η πρώτη 
υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι η αγγλική, ενώ ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής ο-
ρίζεται η γαλλική, η γερμανική, η ιταλική ή η ισπανική.«Σκοπός της διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 
[…] οι ξένες γλώσσες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να α-
νταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες 
χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές» (ΔΕΠΠΣ- 
ΞΓ:1). 

Ποιότητα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Αρχικά και προτού περάσουμε στην αποσαφήνιση του όρου ποιότητα για τη 
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διδασκαλία της ξένης γλώσσας κρίνεται απαραίτητο να ορίσουμε τι σημαίνει «ποιό-
τητα». Στην καθημερινότητα, όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «ποιότητα» αναφερόμαστε 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, ενός πράγματος και πολλές φορές με 
τον όρο «ποιότητα» αναφερόμαστε στην «εκλεκτή ποιότητα ενός αντικειμένου, ενός 
γεγονότος, μιας κατάστασης»( Νέο Ελληνικό Λεξικό, Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνι-
κής Δημοτικής Γλώσσας:1127). Η ποιότητα, δηλαδή, είναι ένας όρος θετικά φορτισμέ-
νος. Με την απόλυτη έννοια η ποιότητα συνδέεται με το καλό και την ομορφιά. Πως 
ορίζεται η ποιότητα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών; 

Η γνώση ξένων γλωσσών στις μέρες μας είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας-εκμά-
θησης των ξένων γλωσσών είναι σημαντική και προς τον σκοπό αυτό εργάζονται διά-
φοροι φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ). Πρόκειται 
για έναν οργανισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει ως στόχο τη μεταρρύθμιση 
της διδασκαλίας και της εκμάθησης των γλωσσών. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
του, το ΕΚΣΓ έχει προχωρήσει στην έκδοση εργαλείων που συμβάλλουν στην ποιότητα 
της διδασκαλίας- εκμάθησης των ξένων γλωσσών, όπως αυτό στο οποίο αναφερόμαστε 
παρακάτω. Επιπρόσθετα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη και η ύπαρξη προτύπων ποιότητας τα οποία οφεί-
λουν να λαμβάνουν υπόψη τους όσοι εμπλέκονται στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 
Είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή γλώσσα, ένα πλαίσιο αναφοράς που θέτει πρό-
τυπα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αποδεκτά από όλους όσοι ασχολούνται με 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα: 
εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση καθώς και τα άλλα πλαίσια για την ξενόγλωσση 
εκπαίδευση που βασίζονται στο μοντέλο αυτό – η Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχο-
μένου και Γλώσσας (CLIL), το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγί-
σεις (CARAP)- είναι βασικά σημεία αναφοράς τόσο για τον προσδιορισμό των στόχων 
όσο και για την παροχή ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 

Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον 
τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη και της αριστείας στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη δράση της «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσ-
σσών» (European Language Label). Πρόκειται για ένα βραβείο, το οποίο επιβραβεύει 
νέες τεχνικές γλωσσικής διδασκαλίας και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες 
γλώσσες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό ορθές πρακτικές. 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη διδασκαλία 

Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης καθώς και οι 
συνθήκες και οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολείο σήμερα αναδεικνύουν την α-
νάγκη για την υιοθέτηση μιας νέας διδακτικής προσέγγισης, η οποία σέβεται τις δια-
φορετικές ανάγκες των μαθητών. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η Διαφοροποιημένη Δι-
δασκαλία. 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι η διδακτική προσέγγιση κατά την οποία ο 
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εκπαιδευτικός επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, τις τεχνικές και τα διδα-
κτικά μέσα για να οργανώσει τις μαθησιακές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη το 
μαθητικό του κοινό - ενδιαφέροντα και μαθησιακό προφίλ μαθητών- και να σχεδιάζει 
προγράμματα που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (Μπιρ-
μπίλη 2011, Κουτσελίνη 2009). Σύμφωνα με ερευνητές (Tomlinson et al. 2003), πρό-
κειται για έναν τρόπο σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση με κύρια θέση ότι η 
διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές και να 
μην είναι προκαθορισμένη. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα ενδια-
φέροντα και το μαθησιακό προφίλ του εκάστοτε μαθητικού κοινού. Η Διαφοροποιη-
μένη Διδασκαλία δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαφοροποιεί τη διδασκα-
λία ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το στόχο αφού προηγηθεί διερεύνηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μαθητικού κοινού (Tomlinson, 2010). 

Η διαφοροποίηση αφορά τόσο στην οργανωτική στρατηγική όσο και στην παιδαγω-
γική, καθώς επιτρέπει στον καθένα από τους μαθητές της ίδιας τάξης να εργάζεται με 
στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις δικές του ανάγκες. Σύμφωνα 
με τον Meirieu (1995), η διαφοροποίηση είναι η ένδειξη ενδιαφέροντος για τον κάθε 
μαθητή ξεχωριστά χωρίς αυτό να είναι εις βάρος του συνόλου της τάξης. Σύμφωνα με 
τον Κανάκη (1991), η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία έχει ως στόχο να βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό να διδάξει διαφορετικούς μαθητές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μέσα 
και διαδικασίες με στόχο την ικανοποίηση των διαφορετικών τους αναγκών. 

Όσον αφορά στις τάξεις διδασκαλίας ξένων γλωσσών, το μαθητικό κοινό δεν έχει ε-
νιαίο προφίλ. Οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας, έχουν 
διαφορετικά ενδιαφέροντα και έχουν ποικίλα προφίλ μάθησης. Με στόχο τη δημιουρ-
γία κινήτρου μάθησης ο εκπαιδευτικός οφείλει να προτείνει ελκυστικά σχέδια μαθή-
ματος που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού του 
πληθυσμού. Στην τάξη όπου εφαρμόζονται οι αρχές της διαφοροποίησης η διδασκαλία 
έχει επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος συχνά συμμετέχει στον προγραμματισμό και στην 
οργάνωση του μαθήματος και της τάξης. Η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά (Gillig 
1999):  

➢ Στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ανάγκες 
του κάθε μαθητή και στην περίπτωση ενός σχεδίου εργασίας (project) ή μιας δρα-
στηριότητας που γίνεται ομαδικά, ο καθένας αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το 
κομμάτι που ανταποκρίνεται στις ικανότητές του.  

➢ Στη διαδικασία της διδασκαλίας. Η εναλλαγή του τρόπου εργασίας είναι αναγκαία 
και εποικοδομητική. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εργασία γίνεται ομαδικά ενώ σε 
άλλες ο καθένας δουλεύει σύμφωνα με την προτίμησή του και τον τρόπο που μα-
θαίνει καλύτερα: ατομική εργασία, δυαδική εργασία, ομαδική εργασία κ.λπ. 

➢ Στις μεθόδους διδασκαλίας. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προτείνει την εναλ-
λαγή της μεθόδου διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το 
μαθησιακό στυλ (ακουστική, οπτική κ.λπ., μάθηση) των μαθητών και να 
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προσαρμόζει τις μεθόδους της τάξης του ανάλογα με το στυλ μάθησής τους. 

➢ Το περιβάλλον μάθησης. Η σωστή διαμόρφωση του χώρου μέσα στον οποίο θα συ-
ντελεστεί η μάθηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
δημιουργεί ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον με τις κατάλληλες συνθήκες συ-
νεργασίας ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς και να συμμετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία της μάθησης.  

➢ Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Η διαφοροποίηση αφορά στον τρόπο με τον οποίο 
αξιολογείται το τι έμαθαν οι μαθητές. Ο εκπαιδευτικός δύναται να λάβει ανατροφο-
δότηση με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα, μέσω ενός project, μια δραμα-
τοποίησης, με αυτοαξιολόγηση κ.λπ.  

Σύμφωνα με τον Gillig(1999), ένας άλλος διαχωρισμός αφορά στη διαδοχική και στην 
ταυτόχρονη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

➢ Διαδοχική διαφοροποίηση διδασκαλίας. Πρόκειται για εναλλαγή της διαδικασίας 
της διδασκαλίας με την προσαρμογή της στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητικού κοι-
νού στο πλαίσιο της ίδιας ώρας διδασκαλίας. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιηθεί 
είναι: το υλικό, τα εργαλεία και οι εκφωνήσεις που δίνονται σε κάθε μαθητή. 

➢ Ταυτόχρονη διαφοροποίηση διδασκαλίας. Πρόκειται για έναν πιο απαιτητικό τρόπο 
διδασκαλίας καθώς ο κάθε μαθητής δουλεύει πάνω σε διαφορετική δραστηριότητα 
και ο εκπαιδευτικός σε ρόλο μέντορα βοηθάει τον καθένα χωριστά. 

Σύμφωνα με την Tomlinson (2005), στην τάξη όπου εφαρμόζεται η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας θα πρέπει να υιοθετείται ποικιλία διδακτικών πρακτικών, ορισμένες από 
τις οποίες παρατίθενται παρακάτω: 

➢ Οργάνωση ειδικών χώρων στην τάξη, όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να εργαστεί ταυ-
τόχρονα σε διάφορους στόχους. Τέτοιοι χώροι απαιτούν εύκαμπτη ομαδοποίηση.  

➢ Ενθάρρυνση μαθητών για χρήση διαφορετικών εργαλείων για την εκτέλεση του ί-
διου στόχου: χαρτί/ μολύβι, οπτικοακουστικά μέσα, υπολογιστής.  

➢ Ορισμός σταδιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να εργα-
στούν στη λύση ίδιων προβλημάτων με ποικίλους βαθμούς πολυπλοκότητας και α-
φαιρετικότητας. 

➢ Χρησιμοποίηση του εύκαμπτου ρυθμού που επιτρέπει στον κάθε μαθητή να χρησι-
μοποιήσει τις διαφορετικές ικανότητές του για να κατακτήσει τις βασικές έννοιες. 

Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη διδασκαλία-εκ-
μάθηση της γαλλικής γλώσσας στο σχολείο 

Σε έρευνα πεδίου που διεξήχθη σε δημόσια σχολεία της ελληνικής επαρχίας μελετήθη-
καν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο 
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μάθημα της γαλλικής γλώσσας. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν 4 σχέδια 
μαθήματος που εμπεριέχουν αρχές της διδακτικής αυτής προσέγγισης και εφαρμόστη-
καν σε μαθητές τμήματος της Β’ Γυμνασίου, σε αντιπαραβολή με τμήμα όπου υιοθε-
τήθηκε η ενιαία διδασκαλία. Το επίπεδο γλωσσομάθειας των σχεδίων μαθήματος είναι 
Α2/Α2+, σύμφωνα με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 
Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το καθένα από αυτά καλύπτει 4 διδακτικές ώρες. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αξιοποιούνται και τα τρία επίπεδα: άτομο, ομάδα, 
ολομέλεια. Η εναλλαγή του τρόπου εργασίας βασίζεται στην προτεινόμενη κάθε φορά 
δραστηριότητα. Παράλληλα, η σχολική τάξη διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προωθείται και να υποστηρίζεται η εργασία σε ομάδες των 3-4 ατόμων (ανάλογα πάντα 
με τον συνολικό αριθμό των μαθητών). 

Όσον αφορά στις ασκήσεις και στις δραστηριότητες που προτείνονται στους μαθητές 
είναι σταδιακές και διαβαθμισμένες ενώ παράλληλα εναλλάσσονται οι μέθοδοι διδα-
σκαλίας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να εργαστούν στη λύση 
ίδιων προβλημάτων με διαφορετική πολυπλοκότητα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Όσον αφορά στο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται, πρόκειται αρχικά για τα φύλλα 
εργασίας που μοιράζονται από τον εκπαιδευτικό σε καθέναν από τους μαθητές. Επι-
πρόσθετα, γίνεται χρήση εικόνων-καρτών σε διάφορες φάσεις του μαθήματος (αρχική 
φάση ευαισθητοποίησης, φάση εξάσκησης και συχνά για τις ανάγκες προτεινόμενων 
παιχνιδιών). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος απαιτείται, επίσης, η χρήση ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή ώστε ο κάθε μαθητής να εργαστεί μόνος του σε ασκήσεις ανάλογες 
του επιπέδου γλωσσομάθειάς του και να τις ολοκληρώσει σύμφωνα με τον προσωπικό 
του ρυθμό. Τέλος, προτείνεται η χρήση διαδραστικού πίνακα, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Η αξιολόγηση του μαθητή στηρίζεται σε αυτά που έκανε ο κάθε μαθητής μέσα στην 
τάξη. Λαμβάνεται υπόψη η ατομική εργασία και η ενεργός συμμετοχή στη διδασκαλία, 
η συμμετοχή στην ομάδα και στην ολομέλεια καθώς και το παραγόμενο προϊόν των 
εργασίων-δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε σχεδίου μαθήματος υπάρχει 
μια σελίδα αυτοαξιολόγησης. Ο κάθε μαθητής καλείται να την συμπληρώσει μόνος του 
ώστε να διαπιστώσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του καθώς και ποιους στόχους 
που τέθηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα έχει κατακτήσει και σε ποιον βαθμό. 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Κατά την εφαρμογή των σχεδίων μαθήματος παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές στους ο-
ποίους εφαρμόστηκαν τα σχέδια μαθήματος είχαν καλύτερα αποτελέσματα από των 
μαθητών στους οποίους εφαρμόστηκε η ενιαία διδασκαλία, αφενός ως προς την στάση 
τους και τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης αφετέρου 
δε ως προς την επίτευξη των διδακτικών στόχων που είχαν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, 
με την υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων μαθήματος παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές ήταν 
σε θέση να: 
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➢ συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά στη διαδικασία μάθησης, ο καθένας με τον 
δικό του ρυθμό καθώς οι ασκήσεις/δραστηριότητες σέβονται το μαθησιακό τους 
προφίλ, 

➢ ενεργοποιούν αποτελεσματικά τις γνώσεις τους χωρίς άγχος, με ομαλό και ευχάρι-
στο τρόπο, 

➢ αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και αυτονομία και 
να επιδεικνύουν υπευθυνότητα στο πλαίσιο της ομάδας. 

Επίλογος 

Η υιοθέτηση των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας δύναται να συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο 
σχολείο και σε αυτό συνηγορούν και τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας. Δεδο-
μένου ότι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία σέβεται τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες ικα-
νότητες του μαθητή βοηθάει, ανάμεσα σε άλλα, και στη βελτίωση των επιδόσεων των 
μαθητών από όλες τις μαθησιακές κατηγορίες. Κρίνονται, πλέον, αναγκαία τόσο ο εκ-
συγχρονισμός της εκπαίδευσης όσο και η βελτίωση της ποιότητάς της μέσα από την 
υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων που συμβάλλουν προς την κα-
τεύθυνση αυτή. 
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Σχολικό Εγχειρίδιο: Κριτήρια Ορθότητας και Σύγχρονες Μεθοδολογίες 

Ντίνου Βερονίκη, Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, ver-ntin@hotmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στα σχολικά εγχειρίδια και στον προσδιορισμό των κριτη-
ρίων ορθότητας που αυτά πρέπει να πληρούν. Σήμερα, η προσοχή στρέφεται στον πο-
λυτροπικό σχεδιασμό του σχολικού εγχειριδίου και στις δυνατότητες που προσφέρει 
για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία αναλύει τη σύνθεση 
των κριτηρίων ορθότητας, τα οποία εξετάζουν την επιστημονική και κοινωνική εγκυ-
ρότητα που κάθε σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να κατέχει, τα δομικά χαρακτηριστικά που 
χρειάζεται να διαθέτει και την παιδαγωγική και μεθοδολογική καταλληλότητα που κα-
λείται να εφαρμόζει. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στο τελευταίο κριτήριο και διε-
ρευνά τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί κάθε σχολικό εγχειρίδιο να αξιοποιηθεί απο-
τελεσματικά. Οι τρόποι προσέγγισης χρειάζεται να στοχεύουν στην κατάλληλη διά-
ταξη της ύλης, αλλά και στην ενσωμάτωση διδακτικών αρχών για την ενίσχυση της 
μαθησιακής διαδικασίας. Ακόμη, χρειάζεται να στηρίζουν την αυτενέργεια των μαθη-
τών, να αξιολογούν το βαθμό ανταπόκρισής τους στην εκάστοτε διδασκαλία και να 
εξασφαλίζουν την αντιστοιχία του σχολικού βιβλίου με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Σκοπός της θεωρητικής επισκόπησης των συγκεκριμένων κριτηρίων είναι να 
καταγραφούν και να επικαιροποιηθούν οι ορθοί άξονες που θα διατηρήσουν την εκπαι-
δευτική ποιότητα και βιωσιμότητα των σχολικών εγχειριδίων.  

Λέξεις- Κλειδιά: σχολικό εγχειρίδιο, κριτήρια ορθότητας, μεθοδολογική καταλληλό-
τητα, βιβλιογραφική επισκόπηση 

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός από τα κριτήρια ορθότητας των 
σχολικών εγχειριδίων, της μεθοδολογικής καταλληλότητας. Το σχολικό εγχειρίδιο 
σύμφωνα με τον Μπονίδη «αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και θεωρείται, ακόμα και 
σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας και μάθησης» (2004:1). Το σχο-
λικό εγχειρίδιο ως μέσο διδασκαλίας με μορφή βιβλίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του Αναλυτικού Προγράμματος και είναι γραμμένο ώστε να «συνεπικουρεί τον μαθητή 
στην προσπάθεια για μάθηση» (Καψάλης, 1995:113).  Αποτελεί κυρίαρχο και απαραί-
τητο μέσο διεξαγωγής της διδασκαλίας και κατευθύνει την πορεία της, καθώς ο εκπαι-
δευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία του στηριζόμενος αποκλειστικά σε αυτό και η διδα-
σκαλία διεξάγεται βάσει αυτού. Επίσης, συνιστά την κύρια πηγή πληροφόρησης, εφό-
σον πρόκειται για ένα άμεσα προσεγγίσιμο έγκυρο υλικό γενικής αποδοχής. 

Ο Καψάλης (1995) παραθέτει τις λειτουργίες ενός σχολικού εγχειριδίου, οι οποίες είναι 
η ενημέρωση και η παρουσίαση της πραγματικότητας στο μαθητή, η καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού στον προγραμματισμό, η προετοιμασία και η διεξαγωγή της 
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διδασκαλίας με τη διάρθρωση του περιεχομένου. Επιπλέον, λειτουργίες αποτελούν η 
δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η άσκηση και 
η εμπέδωση γνώσεων από τους μαθητές και η λειτουργία κοινωνικοποίησης. Ακόμα, 
σε κάθε σχολικό εγχειρίδιο συναντώνται συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά, τα ο-
ποία είναι η παρουσίαση της ύλης, οι εργασίες και οι ασκήσεις, οι οδηγίες για τον τρόπο 
εργασίας και οι χρηστικές διευκολύνσεις. 

Το σχολικό εγχειρίδιο κάθε μαθήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμά του, αφού παράγεται και χρησιμοποιείται βάσει αυτού. Η Κορρέ υποστη-
ρίζει ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι η «οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και ιδιαίτερα των εμπειριών μάθησης» και «αντανακλά τις παραδοσιακές αξίες και όλη 
την κοινωνική ιδεολογία της χώρας, καθώς και το βαθμό της οργάνωσης και της οικο-
νομικής ανάπτυξης» (2010:13). Βέβαια, η χρήση του ως οδηγός είναι αποκλειστικά για 
τους συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων και όχι για τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, τα 
Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ) μεταφράζονται σε εκπαιδευτική πράξη μέσω των σχο-
λικών εγχειριδίων, καθώς αποτελούν τα κυριότερα μέσα για αυτή τη λειτουργία. Δη-
λαδή, τα σχολικά εγχειρίδια, όπως επεξηγεί η Φουντοπούλου, «αποτελούν την ορατή 
πλευρά του αθέατου Αναλυτικού Προγράμματος μέσα στη τάξη» (2010:173). Στο σύ-
νολό τους τα ΑΠ και τα σχολικά εγχειρίδια «αποτελούν το σύνολο των μορφωτικών 
αγαθών με βάση τα οποία το σχολείο επιδιώκει την επίτευξη των επίσημων σκοπών 
της αγωγής» (Καψάλης, 1995:173) αφού «η φύση του μαθήματος προσδιορίζεται από 
την σκοποθεσία του» (Παπανικολάου & Παπαγεωργίου, 1996: 9). 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληροί ένα καλό σχολικό εγχει-
ρίδιο, «η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει κάποια κριτήρια στα οποία συναίνεσαν όλοι 
οι ειδικοί επιστήμονες και τα οποία, ωστόσο, λόγω της γενικής τους διατύπωσης επι-
δέχονται διαφορετικές ερμηνείες» (Θεοδωρίδου, 2009:21). Αυτά είναι τα εξής: 

α. Η Επιστημονική εγκυρότητα, καθώς «ο συγγραφέας ενός σχολικού εγχειριδίου έχει 
να αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο να δώσει σε περιορισμένη έκταση τα περιεχόμενα 
μιας επιστημονικής περιοχής, χωρίς να παραλείψει ή να διαστρεβλώσει τα σημαντικό-
τερα επιστημονικά δεδομένα» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:226). 

β. Η Κοινωνική εγκυρότητα, δηλαδή το σχολικό εγχειρίδιο να παρουσιάζει μια πραγ-
ματική εικόνα της κοινωνίας με όλες τις παραδοχές, τις αντιφάσεις, τις αλήθειες και τις 
αμφισβητήσεις της. Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το σχολικό εγχειρίδιο 
επιτελεί κοινωνικοποιητική λειτουργία αφού λειτουργεί «ως παιδαγωγικό πληροφο-
ριακό μέσο, ως προϊόν και παράγοντας κοινωνικών διαδικασιών και ως φορέας ιδεο-
λογιών» (1999:15). 

γ. Η Παιδαγωγική και Διδακτική εγκυρότητα. Αυτό σημαίνει ότι «οι συγγραφείς ή οι 
παραγωγοί σχολικών εγχειριδίων φροντίζουν ώστε το προϊόν τους να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης του μαθητή, να 
προσφέρεται με τον πλέον κατάλληλο από διδακτικής πλευράς τρόπο και να 
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τοποθετείται γενικότερα σε μια σωστή αναπτυξιακή προοπτική, η οποία συμβαδίζει με 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:228). 

Ως μέθοδος για τη συγκεκριμένη εργασία επελέγη η βιβλιογραφική επισκόπηση, η ο-
ποία αποτελεί έργο δευτερογενές καθώς βασίζεται στην επεξεργασία πρωτογενών πη-
γών γνώσης. H συστηματική επισκόπηση στοχεύει σε μια «ολοκληρωμένη αναζήτηση 
σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα ερευνών, αξιολόγησή τους και, τελικά, σύνθεσή 
τους σύμφωνα με μια ρητά προκαθορισμένη μέθοδο» (Συρίου, Κατσαντώνη & Λου-
κέρη, 2015:132). Για την εκπόνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης, έγινε έρευνα και 
συνελέγησαν πηγές προς μελέτη που σχετίζονταν με τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Έ-
πειτα, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των πληροφοριών και θεματική ταξινόμηση αυ-
τών.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Μέσα από τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε και μέσω μιας ολοκληρωμένης αναζήτη-
σης στο θέμα των κριτηρίων ορθότητας των σχολικών εγχειριδίων, προκύπτει η εξής 
σύνθεση ως προς τη ταξινόμησή τους:  

Το Περιεχόμενο-Επιστημονική Εγκυρότητα αποτελεί το πρώτο κριτήριο. Σε αυτό ανή-
κουν η διαφάνεια προθέσεων και ‘κρυφών επιλογών’ των συγγραφέων, δηλαδή η δή-
λωση των κρυφών παραδοχών των συγγραφέων και η αξιόπιστη παρουσίαση άλλων 
χωρών, πολιτισμικών ομάδων, μειονοτήτων. Επίσης, ανήκει η επιστήμη της αναφοράς, 
δηλαδή η μη αντίθεση περιεχομένου με αυτήν, αλλά και η παρουσίαση των αντιπαρα-
θέσεων που διατυπώνονται πάνω σε συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα. Στην επιστη-
μονική εγκυρότητα εντάσσεται η επιστημονική ορθότητα, εννοώντας τον περιορισμό 
της ύλης ανάλογα με την ηλικία και το νοητικό επίπεδο των μαθητών, την κατανόηση 
της επιστημονικής γνώσης και την παρότρυνση για κατάκτησή της, τη σύνδεση με ε-
ξωτερικούς παράγοντες, την ακριβή τεκμηρίωση, το περιεχόμενο να είναι ακριβές και 
επαρκώς εμπλουτισμένο. Τέλος, σημαντικό κομμάτι του περιεχομένου αποτελεί η α-
ντιστοιχία με τα ΑΠΣ, δηλαδή η διαθεματικότητα, η συμβατότητα των ασκήσεων με 
την αντίστοιχη θεματική ενότητα και η αντιστοιχία με προηγούμενη γνώση. 

Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η Κοινωνική εγκυρότητα στην οποία ανήκει η μη αποσιώ-
πηση επιστημονικών αντιθέσεων και αντιφατικότητας που χαρακτηρίζει την κοινωνική 
πραγματικότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στις ανάγκες του πλουραλιστικού και δια-
πολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών (ρεαλιστική εικόνα κοινωνίας). Ό-
πως υποστηρίζει ο Hopken «τα καλά βιβλία χρειάζονται καλή ιστοριογραφία και καλή 
ιστοριογραφία σημαίνει μια αμφιλεγόμενη ιστοριογραφία» (2004: 22). Για να πραγμα-
τοποιηθούν τα παραπάνω, χρειάζεται κατά τη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων να 
επιτευχθεί η αποφυγή προκαταλήψεων και στερεοτύπων και, συγκεκριμένα η παρου-
σίαση άλλων χωρών, κουλτούρων, θρησκειών και εθνικών ομάδων χωρίς εσφαλμένες 
γενικεύσεις και υποτιμητικές κρίσεις και η εξουδετέρωση στερεοτύπων και προκατα-
λήψεων. 
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Τρίτο κριτήριο είναι η Παρουσίαση-Δομικά χαρακτηριστικά ενός σχολικού εγχειρι-
δίου. Αρχικά, σε αυτά ανήκει η γενική του εμφάνιση και πιο συγκεκριμένα το εξώ-
φυλλο το οποίο πρέπει να είναι καλαίσθητο και ενδιαφέρον, τα χρώματα να προκαλούν 
ευχαρίστηση, η έναρξη του κεφαλαίου να γίνεται σε νέα σελίδα και να υπάρχει σελι-
δοποίηση. Ύστερα, αφορά το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου και ειδικά τη γλώσσα, 
την επεξήγηση και παραδείγματα ειδικών όρων, τη νοηματική συνεκτικότητα, την α-
νακεφαλαίωση, το μέγεθος γραμμάτων για ανάγνωση με άνεση, το μήκος (πυκνότητα) 
και τα διαστήματα σειρών και τη χρήση πινάκων και διαγραμμάτων, πηγών, πειραμά-
των κ.λ.π.. Έπειτα, στο κριτήριο αυτό ανήκει η εικονογράφηση, καθώς οι εικόνες πρέ-
πει να έχουν σαφείς τίτλους και σχόλια, αρίθμηση, να είναι ξεκάθαρες-ακριβείς, αισθη-
τικά ποιοτικές, ανάλογες με την ηλικία των μαθητών, σχετικές με περιεχόμενο, σύμ-
φωνες με τα πολιτιστικά δεδομένα και να υπάρχει καλή αναλογία μεταξύ κειμένων και 
εικονογράφησης. Τέλος, εντάσσονται και οι χρηστικές διευκολύνσεις, δηλαδή η όμοια 
δομή και οργάνωση κεφαλαίων, οι επικεφαλίδες, ο πίνακας περιεχομένων, το ευρετή-
ριο όρων και συγγραφέων, οι περιλήψεις κεφαλαίων, η ανάδειξη δομής των ενοτήτων 
μέσω τίτλων και υπότιτλων, αλλά και η συστηματική παράθεση πηγών και συμπληρω-
ματικού υλικού. 

Το τέταρτο κριτήριο αφορά στην Παιδαγωγική Καταλληλότητα και σε αυτήν ανήκουν 
η στήριξη μεθόδου του βιβλίου με παιδαγωγικές αρχές (θεωρία αγωγής, διδακτικό μο-
ντέλο) και οι μεθοδολογικές λειτουργίες του βιβλίου (ανταπόκριση περιεχομένου και 
τρόπου παρουσίασης στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, δημιουργία κι-
νήτρων). Ακόμα, η επεξεργασία-εμβάθυνση-επανάληψη-άσκηση-εφαρμογή-έλεγχος, 
οι ασκήσεις και η αξιολόγηση σε κάθε κεφάλαιο, οι ασκήσεις που πρέπει να είναι ποι-
κίλες-προσαρμοσμένες-διαβαθμισμένες και με καθαρή και συμπυκνωμένη διατύπωση, 
αποτελούν διδακτικές λειτουργίες που ανήκουν στην παιδαγωγική καταλληλότητα. Ε-
πίσης, σε αυτήν εντάσσονται και η δυνατότητα ανατροφοδότησης, δηλαδή να δίνονται 
λύσεις, αλλά και η κοινωνικοποιητική διάστασή της, δηλαδή η κοινωνικοποίηση της 
νέας γενιάς, η εκμάθηση κοινωνικών ρόλων, η μεταβίβαση αξιών, η διαπολιτισμική 
διάσταση. 

Το πέμπτο κριτήριο ορθότητας των σχολικών εγχειριδίων, το οποίο θα αναλυθεί σε 
αυτή την εργασία είναι η Μεθοδολογική- Διδακτική Καταλληλότητα, καθώς «η ποιό-
τητα ενός σχολικού εγχειριδίου καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο αυτό ικανοποιεί 
τις διδακτικές λειτουργίες» (Nogova & Huttova, 2005:334). Σύμφωνα με τη Θεοδωρί-
δου, αυτή αφορά στις «δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα βιβλία για μια αποτελε-
σματική μεθόδευση της διδασκαλίας στο πλαίσιο των σύγχρονων επιταγών της παιδα-
γωγικής επιστήμης» (2009:69). Το σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να υποβοηθεί τον διδά-
σκοντα, τον μαθητή και τη διδασκαλία και γενικά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η μεθοδολογική καταλληλότητα αποτελείται από πέντε 
(5) υποκριτήρια. 

1. Πρώτο υποκριτήριο της μεθοδολογικής καταλληλότητας είναι η επιλογή και η διά-
ταξη της ύλης. Η επιλογή της ύλης αφορά στο αν τα περιεχόμενα είναι κατάλληλα, αν 
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αποτελούν σταθμό στην ιστορία της επιστήμης, σε ποιο βαθμό υπηρετούν τις γνώσεις- 
ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές και κατά πόσο αντιστοιχεί η επιλεγ-
μένη ύλη με τον διαθέσιμο στο πρόγραμμα χρόνο. Η διάταξη αφορά στη δομή και στην 
οργάνωση των περιεχομένων, στη σύνδεση και στη συνοχή τους καθώς «προδιαγράφει 
ήδη την πορεία που θα ακολουθήσει η διδασκαλία» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 
1995:133). Τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να είναι συντονισμένα με τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα ώστε να δημιουργείται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο συντονισμός εί-
ναι κάθετος, που σημαίνει ότι «το σχολικό εγχειρίδιο συνδέεται με μια σειρά άλλων 
εγχειριδίων με συνέχεια και συνέπεια, χωρίς επαναλήψεις, επικαλύψεις και με αύξηση 
του βαθμού εμβάθυνσης» (Θεοδωρίδου, 2009:17). Ο κάθετος συντονισμός, ή αλλιώς 
επάλληλη διάταξη, αφορά στο ότι «το μαθησιακό υλικό πρέπει να οργανώνεται στο 
διδακτικό εγχειρίδιο σπειροειδώς, με τρόπο διαλεκτικό και επαγωγικό και να παρου-
σιάζει συνέχεια, ενότητα και συνοχή» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999:22). Ο συντονι-
σμός, επίσης, είναι και οριζόντιος, καθώς αναφέρεται σε προσπάθειες συντονισμού των 
σχολικών εγχειριδίων διαφόρων μαθημάτων της ίδιας τάξης. Ο οριζόντιος συντονι-
σμός, ή αλλιώς παράλληλη διάταξη, αφορά στον βαθμό ομοιογένειας που εξασφαλίζει 
το σχολικό εγχειρίδιο σε σχέση με τα υπόλοιπα εγχειρίδια της τάξης και στη διαθεμα-
τικότητα που εξασφαλίζει, δηλαδή στον συντονισμό και στη σύνδεσή του με τα σχο-
λικά εγχειρίδια των άλλων μαθημάτων.  

2. Δεύτερο υποκριτήριο αποτελεί η διδακτική μεθοδολογία ενός σχολικού εγχειριδίου. 
Αρχικά, το σχολικό εγχειρίδιο χρειάζεται να χρησιμοποιεί ποικιλία διδακτικών μεθο-
δεύσεων, η οποία μπορεί να είναι «μεθοδολογική (επεξεργασία και λύση με διάφορες 
μεθόδους), να αναφέρεται σε διάφορες μορφές εργασίας (ατομική- ομαδική), τεχνολο-
γική, να αναφέρεται σε ασκήσεις και εργασίες διαφορετικών δομών και γνωστικών ε-
πιπέδων» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:143). Ύστερα, πρέπει να προωθείται η δη-
μιουργική εργασία και αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση της αισθητηριακής α-
ντίληψης των μαθητών μέσω των λόγου, εικόνας, σκίτσου, διαγραμμάτων. Ακόμα, ε-
πιτυγχάνεται εάν το σχολικό εγχειρίδιο «προτρέπει τους αποδέκτες στην αναζήτηση 
και χρήση κατά τη διδακτική διαδικασία επιπρόσθετου έντυπου υλικού και ψηφιακού 
υλικού» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005:114). Έπειτα, πρέπει να προωθείται και η κρι-
τική σκέψη για τη διερευνητική μάθηση και την επίλυση προβλημάτων. Το σχολικό 
βιβλίο οφείλει να επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και ένα μέσο για να 
επιτευχθεί αυτό είναι η εικονογράφηση, η οποία στοχεύει στην προαγωγή των αισθη-
τικών δεξιοτήτων και της κριτικής ενεργοποίησης των μαθητών. 

Επιπλέον, μέρος της διδακτικής μεθοδολογίας αποτελεί η ενσωμάτωση των αρχών δι-
δακτικής. «Το σχολικό εγχειρίδιο διαφοροποιείται από ένα επιστημονικό βιβλίο, γιατί 
προορίζεται για διδακτική χρήση» (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008:202). Οι διδακτικές 
προσεγγίσεις που προωθεί και οι διδακτικές αρχές που ενσωματώνει επηρεάζουν τις 
μαθησιακές διαδικασίες και για αυτό πρέπει να προσαρμόζονται στις στρατηγικές δι-
δασκαλίας της εκάστοτε χρονικής περιόδου και να ξεπερνούν τις παλαιές αντιλήψεις. 
Επίσης, σημαντικός για τη διδακτική μεθοδολογία αποδεικνύεται ο βαθμός αναγνωσι-
μότητας της γλώσσας και η λογική συνοχή. Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της γλώσσας, 
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τα σχολικά εγχειρίδια «πρέπει να προσαρμόζουν τον ιδιωματικό κώδικα κάθε επιστη-
μονικού κλάδου στις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, φροντίζοντας ταυτόχρονα 
να τους μυούν σε αυτόν σταδιακά» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005:155). Η λειτουργι-
κότητα της γλώσσας για το δάσκαλο και τον μαθητή, η σαφήνεια-φυσικότητα και α-
ντιπροσωπευτικότητά της, αλλά και η χρήση συνηθισμένων λέξεων και η ύπαρξη επε-
ξηγήσεων για τους τεχνικούς όρους, αποτελούν κριτήρια ώστε να αξιολογείται η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια. 

Τέλος, όπως υποστηρίζει ο Mikk «η πιο σημαντική λειτουργία ενός εγχειριδίου είναι 
να παρακινήσει τους μαθητές να μάθουν» (2000:17). Πράγματι, σημαντικό ρόλο στη 
διδακτική μεθοδολογία κατέχει η ενεργοποίηση των κινήτρων μάθησης. «Προϋποθέ-
σεις για τη δραστηριοποίηση αποτελεί πρώτον η ενεργής ανάμειξη του μαθητή στη 
διδακτική διαδικασία μέσα σε ένα πλαίσιο ευκαιριών για αυτενέργεια, και δεύτερον η 
επαφή του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα» (Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο,1999:25). Προς την ενίσχυση της ενεργοποίησης των μαθησιακών κινήτρων λει-
τουργεί και η εικονογράφηση, καθώς ένα καλά γραμμένο και καλαίσθητα εικονογρα-
φημένο εγχειρίδιο μπορεί να γίνει ελκυστικό, να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών 
και να το παίρνουν με ευχαρίστηση στα χέρια τους. 

3. Το τρίτο υποκριτήριο αφορά στην αυτενέργεια του μαθητή. «Ένα σχολικό εγχειρίδιο 
είναι καλό στο βαθμό που δεν αποτελεί απλώς ένα ανθολόγιο διαφόρων απόψεων, τις 
οποίες είναι υποχρεωμένος να μάθει ο μαθητής, αλλά καλλιεργεί την αυτενέργεια των 
μαθητών» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995:230). Στην αυτενέργεια του μαθητή ανή-
κει η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων. Όπως υποστηρίζει ο Κολοβός, πρέ-
πει «το εκπαιδευτικό υλικό να μην προσφέρει έτοιμες γνώσεις και λύσεις στον μαθητή 
αλλά να εξασφαλίζει την ενεργητική του συμμετοχή» (2011:46). Επίσης, ο βαθμός κα-
θοδήγησης της διδασκαλίας, δηλαδή η ευελιξία του εκπαιδευτικού με βάση την ύπαρξη 
κλειστού ή ανοιχτού σχολικού εγχειριδίου, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση 
της αυτενέργειας του μαθητή. Σύμφωνα με τους Amerian & Khaivar «αν και τα σχο-
λικά εγχειρίδια περιορίζουν την  δύναμη επιλογής από την πλευρά των εκπαιδευομέ-
νων, αυξάνουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους» (2014: 531). Ο βαθμός κλει-
στότητας ή ανοιχτότητας του σχολικού εγχειριδίου επηρεάζει σημαντικά την αυτονο-
μία του εκπαιδευτικού και την  αυτενέργεια των μαθητών, διότι, αν το διδακτικό εγχει-
ρίδιο είναι κλειστό, καθοδηγεί αυστηρά τη διδασκαλία, ενώ, αν είναι ανοιχτό, ο εκπαι-
δευτικός έχει μεγαλύτερη ευελιξία να προσαρμόσει τη διδασκαλία στις ανάγκες των 
μαθητών του και έτσι ο μαθητής «να προσεγγίσει τη μάθηση ως αποτέλεσμα της νοη-
τικής επεξεργασίας και αντιπαράθεσής του με συγκεκριμένα γνωστικά ερεθίσματα» 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999:27).  

4.Τέταρτο υποκριτήριο αποτελεί η αξιολόγηση του μαθητή. Οι ασκήσεις του σχολικού 
εγχειριδίου πρέπει να «προωθούν τη μάθηση και τη διδασκαλία στην πράξη με τη δό-
μηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και να προάγουν την κριτική σκέψη και 
δημιουργικότητα, με την εμβάθυνση, τη σύνθεση και την επέκταση στοιχείων» (Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο,1999:26). Χρειάζεται ακόμα οι ασκήσεις να αντιστοιχούν στο 
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κείμενο που διδάσκεται και να καλύπτουν τους βασικούς στόχους του κάθε κεφαλαίου 
στο οποίο ανήκει το κείμενο. Στα πλαίσια του υποκριτηρίου εντάσσονται και οι ασκή-
σεις επανάληψης, οι εργασίες εμπέδωσης και οι ερωτήσεις για την αξιολόγηση του 
βαθμού απόκτησης των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθη-
τές, αφού συμβάλλουν στη συχνή και άμεση ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδι-
κασίας.  

Έπειτα, οι ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου πρέπει να είναι διαβαθμισμένες και να 
διαφοροποιούνται. Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «η ιεράρχηση και διαφο-
ροποίηση των ασκήσεων εξασφαλίζει την ανταπόκρισή τους στις διαφορετικές ανάγκες 
και προτιμήσεις των μαθητών» (1999:26). Οι ασκήσεις του εγχειριδίου για να επιτύ-
χουν τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στο 
είδος τους, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν ανοιχτά-κλειστά θέματα, τεστ πολλαπλής 
επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κ.τ.λ.. Ακόμα, το σχολείο πρέπει να προσαρ-
μόζεται στις προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών, ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομί-
κευση της διδασκαλίας, η οποία μπορεί να αφορά Α.Μ.Ε.Α., προικισμένα παιδιά, αλ-
λοδαπούς, αλλά και γενικότερα την εξατομίκευση στις ανάγκες όλων των μαθητών. 
Τέλος, το κάθε κεφάλαιο πρέπει να περιέχει ανακεφαλαίωση, περίληψη και βιβλιογρα-
φικές πηγές ως συμπληρωματικό υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης από τους 
μαθητές.  

5.Το τελευταίο κριτήριο αφορά στην αντιστοιχία του σχολικού εγχειριδίου με το ΑΠ. 
Αυτή σχετίζεται με το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που τίθενται από το 
Πρόγραμμα Σπουδών. Όπως υποστηρίζουν ο Καψάλης & Χαραλάμπους, «με βάση 
τους σκοπούς του μαθήματος και τους στόχους διδασκαλίας και μάθησης επιλέγει ο 
συγγραφέας εκείνα τα περιεχόμενα τα οποία βοηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην επίτευξή τους» (1995:150). Το συγκεκριμένο υποκριτήριο αναφέρεται και στις 
διδακτικές μεθόδους και δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούν σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις και να είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιταγές της διδακτι-
κής του εκάστοτε μαθήματος. Επίσης, το σχολικό εγχειρίδιο χρειάζεται να αντιστοιχεί 
με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών που υποστηρίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
Τέλος, πρέπει να ενθαρρύνει την ομαδοκεντρική εργασία μέσα στη τάξη, αλλά και να 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί αν 
το σχολικό εγχειρίδιο «προβλέπει, μετά την ολοκλήρωση κάποιων θεματικών ενοτή-
των, συζήτηση στην ολομέλεια, προκειμένου να προσδιορίσουν, ανάλογα με τα ενδια-
φέροντά τους, ένα σχετικό θέμα το οποίο θα προσεγγίσουν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2005:115).  

Συμπεράσματα 

Το σχολικό εγχειρίδιο σήμερα κατευθύνει την πορεία διδασκαλίας και μάθησης, συνι-
στά πηγή πληροφόρησης, δημιουργεί κίνητρα για τους αποδέκτες του, είναι άμεσα προ-
σεγγίσιμο και θεωρείται απαραίτητο για τη διδασκαλία. Είναι γνωστό ότι «το σχολικό 
βιβλίο παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο ποσόν και ποιόν των γνώσεων, αλλά και 
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στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται οι γνώσεις αυτές στη νέα γενιά στα πλαίσια της 
σχολικής διδασκαλίας» (ΑΠΘ, 1995:9). Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση παίζει καθο-
ριστικό ρόλο, καθώς συγκεντρώνει και προσφέρει όλες εκείνες τις πληροφορίες για τη 
σωστή διδακτική αξιοποίησή του. 

Η αξιολόγηση στα κράτη όπου το σχολικό εγχειρίδιο κατέχει κυρίαρχη θέση στη διδα-
σκαλία, «έχει συνήθως πολιτικού ενδιαφέροντος κίνητρα» (Fritzsche, 1992:179) και 
όπως υποστηρίζουν οι Apple και Smith, τα σχολικά εγχειρίδια «είναι αποτέλεσμα πο-
λιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και συμβιβασμών» (1991:1). 
Στην Ελλάδα, η έρευνα ως προς τα σχολικά εγχειρίδια εφαρμόζεται τα τελευταία χρό-
νια με σταθερούς ρυθμούς. Παρόλα αυτά, ο εξειδικευμένος σχεδιασμός των κριτηρίων 
ενός σχολικού εγχειριδίου και κατ’ επέκταση η αξιολόγησή του δεν έχει συστηματο-
ποιηθεί. Τα κριτήρια ορθότητας και αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι δια-
φορετικά ανάλογα με τα πρόσωπα-φορείς που εκπονούν την αξιολόγηση αυτή. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι φορείς που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη αξιο-
λόγηση δεν ακολουθούν ένα προκαθορισμένο σχεδιάγραμμα, ενώ οι ερευνητές των 
σχολικών εγχειριδίων δημιουργούν ξεχωριστά κριτήρια ορθότητας  και εργάζονται 
πάνω σε αυτά.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αφουγκραστεί την κατάσταση, να αναδιαμορ-
φώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων και να αναπτύξει έναν 
ενιαίο κατάλογο κριτηρίων ορθότητας. Έτσι, θα υπάρξει η δυνατότητα τα αποτελέ-
σματα να είναι ακριβή, τεκμηριωμένα και συγκρίσιμα, ενώ οι έρευνες θα παράγουν 
έγκυρες και αξιόπιστες προτάσεις. Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας προ-
ϋποθέτει διαρκή εξέταση και ανατροφοδότηση. Έτσι, και το σχολικό εγχειρίδιο χρειά-
ζεται κατάλληλα εργαλεία εξέτασης και βελτίωσής του. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσδιο-
ρισμός των κριτηρίων ορθότητας των σχολικών εγχειριδίων καθώς και ο έλεγχος της 
αποτελεσματικότητάς τους κρίνεται αναγκαίος. Με τον τρόπο αυτό, το σχολικό εγχει-
ρίδιο θα παραμείνει το βασικό διδακτικό μέσο στο ελληνικό σχολείο και θα εξασφαλί-
σει την εκπαιδευτική του αξία και ποιότητα. Τα κριτήρια θα προσφέρουν ένα σχέδιο 
αναπλαισίωσης των σχολικών εγχειριδίων, μέσα από το οποίο θα διατηρήσουν τη δια-
δραστικότητα και διαθεματικότητά τους, αλλά και τη σύνδεση με την καθημερινότητα 
των μαθημάτων.  
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Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Μελέτης Μαθήματος (Lesson Study) στο πλαί-
σιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Κανελλοπούλου Ευρυδίκη – Μαρία 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μ.Ed.), evikanell@gmail.com 

Δάρρα Μαρία  
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επίκουρη Καθη-

γήτρια (Ph.D) , darra@aegean.gr 
 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της ανάλυσης 19 ερευνών από την Ελλάδα 
και το διεθνή χώρο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία (2008-
2018), να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να αναδειχθούν τυχόν κενά και να δια-
τυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέ-
κυψε ότι στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της μελέτης μαθήμα-
τος περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των αρχάριων και των έμπειρων εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδρασή τους, η αύξηση της 
αυτοπεποίθησης, ο περιορισμός της απομόνωσης, η εστίαση στον τρόπο σκέψης των 
μαθητών, η συνεχής μάθηση και η βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής. Επίσης, 
ως κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
αναφέρονται η καθολική συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία, η επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η εστίαση στη δημιουργία ομάδας μαθητών σε διαφορο-
ποιημένες τάξεις, οι ευκαιρίες των εκπαιδευτικών για αμοιβαία εμπλοκή στην πρακτική 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτι-
κών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η παρατήρηση της διδασκαλίας άλλων εκπαιδευτικών 
αποτελεί έναν πολύτιμο τρόπο για να μάθουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα για τη δια-
φοροποίηση της διδασκαλίας τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: μελέτη μαθήματος, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ερευνητικό μά-
θημα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και πρακτικών για την ικανοποίηση των 
ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ετερογενείς τάξεις και για την 
προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, συμβάλλει καθοριστικά 
στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Δύο ενδιαφέρουσες διδακτικές προσεγ-
γίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής μονά-
δας είναι η μελέτη μαθήματος (lesson study) και η διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
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Η μελέτη μαθήματος σύμφωνα με τους Lewis & Hurd (2011) έχει ως στόχο τη βελτί-
ωση της μάθησης των μαθητών μέσω της διδασκαλίας του ερευνητικού μαθήματος κα-
θώς και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω της οικοδόμησης συνερ-
γατικού κλίματος το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωσή της.  

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία σύμφωνα με την Tomlinson (2004) τροποποιεί το πε-
ριεχόμενο του μαθήματος, τη διαδικασία και το τελικό προϊόν με βάση τα ενδιαφέρο-
ντα, την ετοιμότητα και το προφίλ των εκπαιδευομένων, βελτιώνοντας τα μαθησιακά 
τους αποτελέσματα. 

Από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αρκετές 
έρευνες έχουν διερευνήσει τη συμβολή της μελέτης μαθήματος και της διαφοροποιη-
μένης διδασκαλίας στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών (Van Sickle, 2011· Hogan, 
2014· Βαλιαντή, 2015· Ariss, 2017) και στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτι-
κών (Puzio, 2012· Coenders & Verhoef, 2018). Λιγότερες έρευνες έχουν μελετήσει τα 
πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες εφαρμογής των δύο διδακτικών προσεγγίσεων (Hix, 
2008· Nauerth, 2015· Xanthou, 2015· Wenzel, 2017), καθώς και τις προϋποθέσεις α-
ποτελεσματικής εφαρμογής τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(McLean, 2010· Δάρρα & Κανελλοπούλου, 2016· Mynott, 2017). Ωστόσο, μία μόνο 
μελέτη διεθνώς εξετάζει συνδυαστικά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη μελέτη 
μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα των Μαθηματικών και κατα-
δεικνύει τα οφέλη για την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών (Harsono, 2016), 
ενώ στην Ελλάδα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδυάζουν τις δύο αυ-
τές διδακτικές προσεγγίσεις σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Επομένως, η αξιοποίηση της μελέτης μαθήματος στο πλαίσιο της υλοποίησης της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας είναι ανάγκη να διερευνηθεί περισσότερο και στις δύο 
βαθμίδες εκπαίδευσης και σε διάφορα μαθήματα (Βαλιαντή, 2015· Δάρρα & Κανελ-
λοπούλου, 2016), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της ανάλυσης σχετικών ερευνών από την 
Ελλάδα και το διεθνή χώρο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία 
(2008-2018), να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθή-
ματος στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρωτο-
βάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να αναδειχθούν τυχόν κενά και 
να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Μελέτη μαθήματος και διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρητική προσέγγιση 

Μελέτη μαθήματος 

Η μελέτη μαθήματος, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία, βασίζεται 
στην παιδαγωγική θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Ρεκαλίδου, 
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Καραδημητρίου & Μουμουλίδου, 2013). Στο πλαίσιό της οι συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικοί, σε 10-15 ώρες στη διάρκεια τριών έως τεσσάρων εβδομάδων (Fernandez, 2002), 
συνεργάζονται για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό μάθημα. Τα στά-
δια της μελέτης μαθήματος είναι τα ακόλουθα: α) καθορισμός μαθησιακών στόχων β) 
σχεδιασμός ερευνητικού μαθήματος γ) διδασκαλία, παρατήρηση και συλλογή δεδομέ-
νων ερευνητικού μαθήματος δ) αξιολόγηση – ανατροφοδότηση και επαναδιδασκαλία 
και ε) αναστοχασμός-διαμόρφωση και κοινοποίηση τελικών αποτελεσμάτων 
(Stepanek, Appel, Leong, Mangan & Mitchell, 2007). 

Πιο αναλυτικά, σε μια σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας οι οποίοι 
διδάσκουν το ίδιο μάθημα, μέσα από δημιουργικό διάλογο και ελεύθερη ανταλλαγή 
απόψεων, συνεργάζονται εθελοντικά για να πραγματοποιήσουν το ερευνητικό μάθημα 
διαμορφώνοντας ένα λεπτομερές σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο θα εφαρμόσει στην 
τάξη ένα μέλος της ομάδας. Οι διδάσκοντες για το σχεδιασμό του μαθήματος αναλύουν 
τον τρόπο σκέψης των μαθητών και συναποφασίζουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 
μεθόδους διδασκαλίας του. Η παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας του ερευνητικού 
μαθήματος, η επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη μάθηση των μαθη-
τών, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκειά του, καθώς και η αξιολόγηση – ανατρο-
φοδότηση και ο αναστοχασμός συμβάλλουν σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών (Stepanek et al., 2007). 

Η μελέτη μαθήματος, επίσης, αναπτύσσει και καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μα-
θητών μέσω της ομαδικής μεθόδου διδασκαλίας, η οποία βελτιώνει διάφορες ικανότη-
τες και δεξιότητές τους και ενισχύει τη μάθησή τους (Darling–Hammond & Richard-
son, 2009). 

Για την επιτυχή εφαρμογή της μελέτης μαθήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ει-
λικρινής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν 
εθελοντικά και ισότιμα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια συνεργατικής 
κουλτούρας (Lewis, Perry & Hurd, 2004).  

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της μελέτης μαθήμα-
τος μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος και της αυστηρής τή-
ρησης του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και η έλλειψη διάθεσης για συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, αποτελούν σημαντικές δυσχέρειες για την εφαρμογή της 
(Lenski, Caskey & Anfara, 2009). Επίσης, άλλη μία δυσχέρεια αποτελεί η παρακολού-
θηση του μαθήματος από άλλους εκπαιδευτικούς, επειδή μπορεί να προκαλέσει πρό-
σθετο άγχος στον διδάσκοντα, ο οποίος έχει συνηθίσει στην απομόνωση της τάξης 
(Hargreaves, 1993). 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διδακτική προσέγγιση που αποσκοπεί στην 
πραγματοποίηση των ποικίλων και διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών 
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πετυχαίνοντας καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Bearne, 1996), καθώς μεγιστο-
ποιεί τις ευκαιρίες μάθησης όλων των μαθητών αμβλύνοντας τις ανισότητες που υπάρ-
χουν μεταξύ τους (Βαλιαντή, Κουτσελίνη & Κυριακίδης, 2010). 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) η διαφοροποιημένη διδασκαλία βασίζεται σε δύο 
άξονες, το μαθητή και το αναλυτικό πρόγραμμα. Στον πρώτο άξονα, ο οποίος σχετίζε-
ται με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, περιλαμβάνονται η μαθησιακή ετοιμό-
τητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στιλ (Tomlinson, 2001). Πιο συγκεκριμένα, 
η μαθησιακή ετοιμότητα περιλαμβάνει το γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή, ο οποίος 
με την κατάλληλη αξιοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτει, 
μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο των γνώσεών του (Κοσσυβάκη, 2002), σύμφωνα με τη 
θεωρία της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (1986). Επίσης, τα ενδια-
φέροντα του μαθητή ενεργοποιούνται περισσότερο με την εφαρμογή της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας, καθώς του παρέχει κίνητρα για πιο ενεργητική συμμετοχή στη 
διαδικασία της μάθησης. Το μαθησιακό στιλ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο 
μαθητής μαθαίνει και διαμορφώνεται από τον τύπο νοημοσύνης του, το φύλο και την 
κουλτούρα του (Tomlinson & Imbeau, 2010). 

Στο δεύτερο άξονα, ο οποίος αφορά στη διδασκαλία η οποία βασίζεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, περιλαμβάνονται το περιεχόμενο, η διαδικασία και το τελικό προϊόν. Πιο 
αναλυτικά, η διαφοροποίηση του περιεχομένου αφορά στο τί θα διδαχθεί ο μαθητής 
και με ποιους τρόπους και μεθόδους (Tomlinson & Imbeau, 2010), η διαδικασία σχε-
τίζεται με την προσαρμογή των δραστηριοτήτων, ώστε να έχει ο κάθε μαθητής τη δυ-
νατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του για να κατακτήσει τη νέα γνώση (Rock, 
Gregg, Ellis & Gable, 2008) και το τελικό προϊόν εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο 
μαθητής δείχνει τι έμαθε αποτελώντας βασική πηγή αξιολόγησης της προόδου του 
(Tomlinson & Imbeau, 2010).  

Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας δε βασίζεται σε έτοιμα τυποποιημένα 
σχέδια (Tomlinson, 2000), καθώς η τυποποίηση δε σχετίζεται με τη φιλοσοφία της συ-
γκεκριμένης διδακτικής μεθόδου η οποία σέβεται τις ατομικές διαφορές των μαθητών. 
Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας διάφορες τεχνικές και στρατηγικές μπορεί να προσαρ-
μόσει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία του στις ανάγκες, τις δυνατότητες και το κοι-
νωνικοοικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο των μαθητών του (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 
2008). 

Γίνεται φανερό ότι ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο για την επιτυχή 
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αποφεύγει τη μετωπική διδασκαλία και 
επιλέγει συνήθως την ομαδική μέθοδο έχοντας το ρόλο του καθοδηγητή και του συμ-
βούλου. Με την προσήλωση και ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο του, οικοδομεί τις 
νέες γνώσεις των μαθητών στηριζόμενος στις προϋπάρχουσες και συνεργάζεται με 
τους μαθητές του διαμορφώνοντας κλίμα διαλόγου και αμφίδρομης επικοινωνίας (Φύ-
καρης, 2010). Ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται δύσκολος και απαι-
τητικός, καθώς πρέπει να διαθέτει ευελιξία για να αναπροσαρμόζει τα σχέδια 
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διδασκαλίας του ανάλογα με τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών του (Mitchell 
& Hobson, 2005).  

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της ανάλυσης 19 ερευνών από την Ελλάδα 
και το διεθνή χώρο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία (2008-
2018), να διερευνήσει τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να αναδειχθούν τυχόν κενά και να δια-
τυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση και στα οποία θα επι-
χειρήσει να απαντήσει η έρευνα είναι: 

1ο: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στο πλαί-
σιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση; 

2ο: Σε ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί οι εξεταζόμενες έρευνες; 

Μέθοδος 

Η αναζήτηση των ερευνών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια τα 
οποία καταγράφονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής ερευνών 
Κριτήρια επιλογής ερευνών  
Βασικό ερευνητικό ερώτημα Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την ε-

φαρμογή της μελέτης μαθήματος στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

Γεωγραφική κατανομή Παγκόσμια 
Έτος δημοσίευσης 2008-2018 
Γλώσσα Ελληνική, Αγγλική 
Είδος έρευνας Εμπειρική 

Το σχήμα 1 παρουσιάζει το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην 
παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των εξε-
ταζόμενων ερευνών ανά έτος, τη χώρα διεξαγωγής τους, το είδος και το αντίστοιχο 
μέγεθος του δείγματος των ερευνών, καθώς και τον αριθμό ερευνών ανά βαθμίδα εκ-
παίδευσης. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών ανά έτος. 

Διάγραμμα 1: Αριθμός ερευνών ανά έτος 

 

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο. 
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Διάγραμμα 2: Αριθμός ερευνών στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο 

 

 

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το είδος και τον αριθμό των ερευνών ανά είδος . 

Διάγραμμα 3: Είδος και αριθμός των ερευνών ανά είδος 

 

Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Αριθμός ερευνών στην Ελλάδα  και το διεθνή χώρο

2

17

0

10

20

Ελλάδα Διεθνής χώρος

Διεθνής χώρος

1

13

1 1 1
0

10

20

Καναδάς ΗΠΑ Μαλαισία Ολλανδία Νότια Αφρική

Είδος ερευνών και αριθμός των ερευνών ανά είδος 

12

1

6

0

5

10

15

Ποιοτική Ποσοτική Μικτή

310/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Διάγραμμα 4: Αριθμός ερευνών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

 

Ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης 
μαθήματος στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρω-
τοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;  

Στον πίνακα 2 καταγράφονται τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών σχε-
τικά με τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα πλεονεκτήματα από τη μελέτη 
μαθήματος 
Ερευνητές 

Έτος 

Χώρα 

Σκοπός έρευνας Είδος έρευνας 

Μέγεθος δείγ-
ματος 

Μάθημα 

Αποτελέσματα ερευνών 

Hix 

 

2008 

 

ΗΠΑ 

 

Να διερευνήσει τι 
μπορούν να μάθουν 
οι καθηγητές που 
συμμετέχουν στη 
μελέτη μαθήματος 
και αν ορισμένες ε-
μπειρίες μελέτης μα-
θήματος μπορούν να 
συνδεθούν με τη μά-
θηση των εκπαιδευ-
τικών. 

Ποιοτική 

 

8  

 

Μαθηματικά 

 

Πλεονεκτήματα: επαγγελ-
ματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών. 

Έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
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Mon 

 

2009 

 

Μαλαισία 

Να διερευνήσει πώς 
η μελέτη μαθήματος 
επηρεάζει το παιδα-
γωγικό περιεχόμενο 
της γνώσης των εκ-
παιδευτικών της ει-
δικότητας των Μα-
θηματικών, πώς ε-
πηρεάζει την αντα-
νακλαστική πρα-
κτική τους και ποιοι 
είναι οι σχολικοί πα-
ράγοντες που υπο-
στηρίζουν ή παρε-
μποδίζουν την εφαρ-
μογή της μελέτης 
μαθήματος στην εκ-
παίδευση της Μα-
λαισίας.  

Ποιοτική 

 

17  

 

Μαθηματικά 

Πλεονεκτήματα: συνεργα-
σία, επαγγελματική ανά-
πτυξη εκπαιδευτικών. 

 

Σιώπη, Χα-
τζηγούλα, 
Μαναρίδης, 
Σακονίδης & 
Πόταρη 

 

2011 

 

Ελλάδα 

 

 

 

Να διερευνήσει την 
εξέλιξη του περιεχο-
µένου και της µορ-
φής της συνεργασίας 
που αναπτύχθηκε ε-
ντός της κοινότητας 
των εκπαιδευτικών 
στο πλαίσιο της µε-
λέτης µαθήµατος 
(lesson study), η ο-
ποία θεωρείται ότι 
προσφέρει ένα γό-
νιµο περιβάλλον για 
αυτό το είδος µάθη-
σης σχετικά µε τη 
διδακτική πράξη, 
κατά το σχεδιασµό, 
την υλοποίηση και 
τον αναστοχασµό 
του µαθήµατος.  

Ποιοτική 

 

3 εκπαιδευτι-
κοί δευτερο-
βάθμιας εκ-
παίδευσης και 
2 εκπαιδευτές- 
ερευνητές της 
Διδακτικής 
των Μαθημα-
τικών 

 

 

Μαθηματικά 

 

Πλεονεκτήματα: 

Η μορφή της συνεργασίας  

 

Van Sickle 

 

Να διερευνήσει το 
πεδίο εφαρμογής της 
μελέτης μαθήματος 
και πώς αυτή 

Μικτή 

 

Πλεονεκτήματα: συνεργα-
σία και επαγγελματική ανά-
πτυξη, αύξηση αυτοπεποί-
θησης εκπαιδευτικών. 
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2011 

 

ΗΠΑ 

 

επηρεάζει τις αντι-
λήψεις των εκπαι-
δευτικών για την α-
ποτελεσματική διδα-
σκαλία και τη μά-
θηση των μαθητών. 

59  

 

Επιστήμη 

 

 
Sirotic 

 

2015 

 

Καναδάς 

 

Να διερευνήσει πώς 
τα Μαθηματικά για 
τη Διδασκαλία 
(MfT) εξελίσσονται 
σε μεμονωμένους 
δασκάλους και αν 
μπορούν να προω-
θηθούν μέσα σε μια 
σύνθεση μελέτης 
μαθήματος για την 
ανάπτυξη των εν ε-
νεργεία εκπαιδευτι-
κών. 

Ποιοτική 

 

3  

 

Μαθηματικά 

 

 

Πλεονεκτήματα: συνεχής 
μάθηση και βελτίωση της δι-
δακτικής πρακτικής, αυτο-
πεποίθηση, επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών. 

Collins 

 

2017 

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει τι 
συμβαίνει με τους 
καθηγητές φυσικής 
δευτεροβάθμιας που 
συμμετέχουν στη 
μελέτη μαθήματος 
ως ευκαιρία επαγ-
γελματικής ανάπτυ-
ξης. 

Μικτή 

 

6  

 

Φυσική 

Πλεονεκτήματα: επαγγελ-
ματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών. 

Κουκουλά-
κης & Ξενο-
φώντος 

 

2017 

 

Ελλάδα 

Να διερευνήσει 
μέσα από την εφαρ-
μογή της μελέτης 
μαθήματος ως πλαί-
σιο για επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών τις 
δυσκολίες, τα οφέλη 
και τα μειονεκτή-
ματα που παρατηρή-
θηκαν από την υλο-
ποίησή της. 

Ποιοτική 

 

3 εκπαιδευτι-
κοί που αποτε-
λούσαν την ο-
μάδα μελέτης 
μαθήματος και 
30 εκπαιδευτι-
κοί παρατηρη-
τές 

Πλεονεκτήματα: ανακάλυ-
ψαν συγκεκριμένες αδυνα-
μίες στο γνωστικό υπόβαθρο 
των μαθητών, έκαναν θετι-
κές διαπιστώσεις για αδύνα-
μους μαθητές, κατανόησαν 
καλύτερα τον τρόπο μάθη-
σης των μαθητών, έλαβαν 
θετικά τις παρατηρήσεις των 
συναδέλφων σχετικά με τον 
τρόπο διδασκαλίας τους, 
καλλιέργησαν μια πολυεπί-
πεδη συνεργασία μέσα σε 
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Μαθηματικά 

οργανωμένο πλαίσιο, έθε-
σαν θέματα κατά τη διάρ-
κεια των συναντήσεων που 
δημιούργησαν γόνιμο προ-
βληματισμό. 

Coenders & 
Verhoef 

 

2018 

 

Ολλανδία 

Να διερευνήσει πώς 
η μελέτη μαθήματος 
συμβάλλει στην ε-
παγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευ-
τικών. 

 

 Ποιοτική  

 

4 εκπαιδευτι-
κοί  

 

Χημεία, Βιο-
λογία, Ολλαν-
δική γλώσσα 

Πλεονεκτήματα: επαγγελ-
ματική ανάπτυξη των αρχά-
ριων και έμπειρων εκπαι-
δευτικών. 

 

Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα πλεονεκτήματα από τη μελέτη 
μαθήματος 
Ερευνητές 

Έτος 

Χώρα 

Σκοπός έρευνας Είδος έρευ-
νας 

Μέγεθος 
δείγματος 

Μάθημα 

Αποτελέσματα ερευνών 

Smith 

 

2008 

 

ΗΠΑ  

 

 

Να διερευνήσει 
σε ποιο βαθμό η 
μελέτη μαθήμα-
τος δίνει τη δυ-
νατότητα στους 
εκπαιδευτικούς 
να κατευθύνουν 
την επαγγελμα-
τική τους ανά-
πτυξη σε τομείς 
που έχουν ανά-
γκη βελτίωσης. 

 Ποιοτική 

 

8  
 

Μαθηματικά 
Επιστήμη 

Πλεονεκτήματα: συνεργασία, ε-
παγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών. 

 

Coe 

 

Να διερευνήσει 
εάν η μελέτη μα-
θήματος είναι 
μια βιώσιμη 

Ποιοτική 

 

Πλεονεκτήματα: περιορισμός απο-
μόνωσης και βελτίωση 
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2010 

 

Νότια Α-
φρική 

στρατηγική για 
να απομακρυν-
θούν οι εκπαι-
δευτικοί από την 
απομόνωση της 
τάξης και να συ-
νεργαστούν με 
τους συναδέλ-
φους τους σε μια 
προσπάθεια βελ-
τίωσης της διδα-
σκαλίας στην 
τάξη. 

6  

 

Μαθηματικά 

διδασκαλίας, εστίαση στον τρόπο 
σκέψης των μαθητών. 

 

Howell 

 

 2014  

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει 
τη χρήση της με-
λέτης μαθήματος 
ως σκαλωσιάς 
για την ανάπτυξη 
γνώσης επαγγελ-
ματικής διδα-
σκαλίας για την 
ιστορική έρευνα 
που βασίζεται σε 
προβλήματα 
(PBHI) 

Μικτή  

 

6  

 

Κοινωνικές 
Σπουδές 

 

Πλεονεκτήματα: συνεργασία, ε-
παγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών. 

 

Nauerth 

 

2015 

 

ΗΠΑ 

 

 

 

  

Να διερευνήσει 
τον αντίκτυπο 
της μελέτης μα-
θήματος στην ε-
παγγελματική ε-
ξέλιξη των εκ-
παιδευτικών 
σχετικά με την 
αυτοεκτίμηση 
και το προσδο-
κώμενο αποτέλε-
σμα με τη χρήση 
της Κοινωνικής 
Γνωστικής Θεω-
ρίας του Bandura 
ως πλαισίου. 

Μικτή  

 

13  

 

Μαθηματικά 

Πλεονεκτήματα: επαγγελματική α-
νάπτυξη εκπαιδευτικών τόσο στην 
αυτοαποτελεσματικότητα όσο και 
στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτι-
κών. 
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Έρευνες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα πλεονεκτή-
ματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος 
Ερευνητές 

Έτος 

Χώρα 

Σκοπός έρευνας Είδος έρευνας 

Μέγεθος δείγ-
ματος 

Μάθημα 

Αποτελέσματα ερευνών 

Wright 

 

2009 

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει τις 
προοπτικές των εκ-
παιδευτικών των μα-
θηματικών στα απο-
τελέσματα της διαδι-
κασίας της μελέτης 
μαθήματος σχετικά 
με τη γνώση του πε-
ριεχομένου, τις παι-
δαγωγικές γνώσεις 
και τη βελτίωση των 
επιτευγμάτων των 
μαθητών. 

Μικτή 

 

55  

 

Μαθηματικά 
πρωτοβάθμιας 
και δευτερο-
βάθμιας  

 

Πλεονεκτήματα: αύξηση 
αυτοπεποίθησης και επαγ-
γελματική ανάπτυξη εκπαι-
δευτικών. Ενίσχυση των 
παιδαγωγικών γνώσεων των 
εκπαιδευτικών στους τομείς 
του σχεδιασμού και της προ-
σοχής στη σκέψη των μαθη-
τών. 

 

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα πλεονεκτήματα από την εφαρ-
μογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
Ερευνητές 

Έτος 

Χώρα 

Σκοπός έρευνας Είδος έρευνας 

Μέγεθος δείγ-
ματος 

Μάθημα 

Αποτελέσματα ερευνών 

Stone 

 

2012 

 

ΗΠΑ 

 

Να διερευνήσει πώς 
η κατανόηση του ε-
ρευνητή από τους 
τρόπους με τους ο-
ποίους οι εκπαιδευ-
τικοί σκέφτονται 
και χρησιμοποιούν 
διαφοροποιημένη 
διδασκαλία άλλαξε 
ως αποτέλεσμα ε-
παγγελματικής α-
νάπτυξης. 

 Ποιοτική 

 

5  

 

Επιστήμη, 
Αγγλικά, Κοι-
νωνικές 
σπουδές, Μα-
θηματικά, 

Πλεονεκτήματα: επαγγελματική 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών.  
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Επιχείρηση ή 
Ειδική Αγωγή 

Hogan 

 

2014 

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει τις 
αντιλήψεις των ε-
πτά καθηγητών που 
συμμετείχαν στην 
έρευνα κατά την ε-
φαρμογή της διαφο-
ροποιημένης διδα-
σκαλίας και τα ε-
μπόδια που αντιμε-
τώπισαν κατά την 
εφαρμογή της. 

Ποιοτική 

 

7 

 

Επιστήμη 

Πλεονεκτήματα: καθολική συμ-
μετοχή μαθητών.  

Wenzel 

 

2017 

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει τις 
πεποιθήσεις των εκ-
παιδευτικών σχε-
τικά με τη διδασκα-
λία, τη μάθηση και 
τη διαφοροποιη-
μένη διδασκαλία 
στις διαφορετικές 
τάξεις. 

Ποιοτική 

6 εκπαιδευτι-
κοί και 180 
μαθητές 

Γλωσσικές 
τέχνες, Μα-
θηματικά, Τε-
χνολογία, 
Μηχανική, Ε-
πιστήμη και 
Κοινωνικές 
σπουδές  

Πλεονεκτήματα: επαγγελματική 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών.  

 

 

Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα πλεονεκτήματα από την εφαρ-
μογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
Ερευνητές 

Έτος 

Χώρα 

Σκοπός έρευνας Είδος έρευνας 

Μέγεθος δείγ-
ματος 

Μάθημα 

Αποτελέσματα ερευνών 

Puzio 

 

2012 

Να διερευνήσει 

την πρακτική της 
διαφοροποίησης 
του αλφαβητισμού 
(γνώση γραφής-

Μικτή 

 

15  

Πλεονεκτήματα: οι ευκαιρίες 
για αμοιβαία εμπλοκή υποστη-
ρίζουν την πρακτική της διαφο-
ροποιημένης διδασκαλίας. Επί-
σης, κατά τη διάρκεια επίση-
μων και ανεπίσημων 
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ΗΠΑ 

 

 

 

 

ανάγνωσης) στο 
οργανωτικό πλαί-
σιο. 

 

Αλφαβητισμός 
(γνώση γραφής 
– ανάγνωσης) 

συνεργασιών, καθηγητές ανα-
φέρουν ότι μοιράζονται πό-
ρους, εμπειρογνωμοσύνη και 
αφηγήσεις πρακτικής. Τέλος, η 
παρατήρηση άλλων εκπαιδευ-
τικών είναι ένας πολύτιμος 
τρόπος για να μάθουν οι εκπαι-
δευτικοί περισσότερα για το 
πώς να διαφοροποιούν τη διδα-
σκαλία. 

Rodriguez 

 

2012 

 

ΗΠΑ 

Να διερευνήσει 

τις γνώσεις των εκ-
παιδευτικών για τη 
διαφοροποιημένη 
διδασκαλία και 
κατά πόσο συχνά ο 
εκπαιδευτικός δια-
φοροποιεί τη διδα-
σκαλία σε συγκε-
κριμένους θεματι-
κούς τομείς. Επί-
σης, τους παράγο-
ντες που βοηθούν ή 
παρεμποδίζουν την 
εφαρμογή διαφορο-
ποιημένης διδα-
σκαλίας.  

Ποσοτική 

 

99 εκπαιδευτι-
κοί  

 

 12 ειδικότητες 
πρωτοβάθμιας  

εκπαίδευσης 

(Γλωσσικές 
Τέχνες, Μαθη-
ματικά, Επι-
στήμη, Κοινω-
νικές Σπουδές, 
Γεωγραφία, Ι-
στορία, Υγεία, 
Εικαστικές Τέ-
χνες, Φυσική 
Αγωγή, Μου-
σική, Γαλλικά, 
Δράμα) 

Πλεονεκτήματα: γνώση και ε-
μπειρία. 

 

 

 

Maddox 

 

2015 

 

Να διερευνήσει 
πώς οι εκπαιδευτι-
κοί καθορίζουν, ε-
ξοικειώνουν, χρη-
σιμοποιούν και α-
ντιλαμβάνονται τη 
διαφοροποίηση στο 

Ποιοτική 

 

12  

 

Πλεονεκτήματα: οι συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικοί κατανόησαν 
το εγχειρίδιο ορισμού της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας 
και εστίασαν στη δημιουργία ο-
μάδας μαθητών σε διαφοροποι-
ημένες τάξεις. 
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ΗΠΑ αντικείμενο της δι-
δασκαλίας τους. 

Όλα τα μαθή-
ματα 

 

Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών για τη μελέτη μαθήματος και τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μάθημα. 

Διάγραμμα 5: Αριθμός ερευνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήμα-
τος και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανά μάθημα 

 

 

Το διάγραμμα 6 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
για τη μελέτη μαθήματος και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανά μάθημα. 

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος  
ανά μάθημα 

5

1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

Μαθηματικά Επιστήμη Φυσική Χημεία Βιολογία Ολλανδική
Γλώσσα

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία ανά μάθημα
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Επιστήμη Γλωσσικά
μαθήματα

Αγγλικά Κοινωνικές
Σπουδές

Επιχείρηση Ειδική Αγωγή Μαθηματικά
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Διάγραμμα 6: Αριθμός ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήμα-
τος και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανά μάθημα 

 

 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Συνολικά ο μέσος όρος των ερευνών ανά έτος από το 2008-2018 είναι 1,9. Η πλειοψη-
φία των ερευνών έχει εκπονηθεί στο διεθνή χώρο και οι περισσότερες έχουν πραγμα-
τοποιηθεί στις ΗΠΑ (n=13). Στον ελληνικό χώρο έχουν εντοπιστεί ελάχιστες έρευνες 
(n=2) συγκριτικά με το διεθνή (n=17). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν πραγμα-
τοποιηθεί οι περισσότερες έρευνες (n=11) που απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτή-
ματα και ακολουθεί η πρωτοβάθμια (n=7). Η διεξαγωγή μιας μόνο μελέτης στο γνω-
στικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφηκε στην έρευνα.  

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος εξετάστηκαν 
αρκετές έρευνες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς στα Μαθηματικά (Hix, 
2008· Mon, 2009· Sirotic, 2015), την Επιστήμη (Van Sickle, 2011), τη Φυσική (Collins, 

Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη 
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2017), τη Χημεία, τη Βιολογία και την Ολλανδική γλώσσα (Coenders & Verhoef, 
2018), ενώ στην Ελλάδα εντοπίστηκαν δύο έρευνες στα Μαθηματικά (Σιώπη, Χατζη-
γούλα, Μαναρίδης, Σακονίδης & Πόταρη, 2011· Κουκουλάκης & Ξενοφώντος, 2017). 
Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μελετήθηκαν έρευνες διεθνώς στα Μαθημα-
τικά (Smith, 2008· Coe, 2010· Nauerth, 2015), την Επιστήμη (Smith, 2008) και τις 
Κοινωνικές Σπουδές (Howell, 2014), ενώ στον ελληνικό χώρο καμία. Ακόμα, εξετά-
στηκε μία μόνο έρευνα διεθνώς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 
μάθημα των Μαθηματικών (Wright, 2009). Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα κατα-
γράφονται η συνεργασία και η επαγγελματική ανάπτυξη των αρχάριων και των έμπει-
ρων εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδρασή τους, η αύξηση της αυτοπεποίθησης, ο περιορι-
σμός της απομόνωσης, η εστίαση στον τρόπο σκέψης των μαθητών, η συνεχής μάθηση 
και βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και 
από άλλες έρευνες (Stepanek et al., 2007· Lewis & Hurd, 2011). 

Επιπρόσθετα, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μελετήθηκαν διεθνώς στην Επιστήμη, (Stone, 
2012· Hogan, 2014· Wenzel, 2017), στα Μαθηματικά (Stone, 2012· Wenzel, 2017), 
στις Κοινωνικές Σπουδές (Stone, 2012· Wenzel, 2017), στην Αγγλική γλώσσα, στην 
Επιχείρηση ή στην Ειδική Αγωγή (Stone, 2012), στις Γλωσσικές Τέχνες, στην Τεχνο-
λογία και στη Μηχανική (Wenzel, 2017), ενώ στην Ελλάδα δεν εντοπίστηκε κάποια 
έρευνα. Στην πρωτοβάθμια εξετάστηκαν διεθνώς τρεις έρευνες, η πρώτη στον Αλφα-
βητισμό (Puzio, 2012), η δεύτερη σε δώδεκα ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (Rodriguez, 2012) και η τρίτη σε όλα τα μαθήματα (Maddox, 
2015). Ως κυριότερα πλεονεκτήματα αναφέρονται η καθολική συμμετοχή των μαθη-
τών, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η γνώση και εμπειρία, η εστίαση 
στη δημιουργία ομάδας μαθητών σε διαφοροποιημένες τάξεις, οι ευκαιρίες των εκπαι-
δευτικών για αμοιβαία εμπλοκή στην πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται πό-
ρους, εμπειρογνωμοσύνη και πρακτικές. Επίσης, η παρατήρηση άλλων εκπαιδευτικών 
αποτελεί έναν πολύτιμο τρόπο για να μάθουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα για τη δια-
φοροποίηση της διδασκαλίας τους. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλους 
ερευνητές (Tomlinson, 2004). 

Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση των ερευνών της τελευταίας δεκαετίας που μελετήθηκαν προκύ-
πτει ότι ο μέσος όρος τους ανά έτος είναι 1,9 με τις περισσότερες να έχουν διεξαχθεί 
στις ΗΠΑ, ενώ ελάχιστες στην Ελλάδα. Επίσης, οι περισσότερες έρευνες πραγματο-
ποιήθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των ερευ-
νών που πραγματοποιήθηκε στην πρωτοβάθμια. Ωστόσο, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν 
ελάχιστες έρευνες και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης σχετικά με τη μελέτη μαθήματος 
και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.  
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Πιο αναλυτικά, σχετικά με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της 
μελέτης μαθήματος, οι περισσότερες έρευνες εντοπίστηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, στο διεθνή χώρο, σε αρκετά μαθήματα όπως Μαθηματικά, Επιστήμη, Φυσική, 
Χημεία, Βιολογία και Ολλανδική γλώσσα και ελάχιστες στην Ελλάδα, στα Μαθημα-
τικά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξετάστηκαν λιγότερες έρευνες, στα Μαθημα-
τικά, την Επιστήμη και τις Κοινωνικές Σπουδές, ενώ εξετάστηκε μία μόνο διεθνώς στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Μαθηματικά. Στην Ελλάδα δεν εντο-
πίστηκε κάποια έρευνα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεπώς, ως προς τη διερεύ-
νηση των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος υπάρχει ανάγκη 
περαιτέρω έρευνας, κυρίως, στον ελλαδικό χώρο και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της μελέτης μαθήματος κατα-
γράφονται η συνεργασία και η επαγγελματική ανάπτυξη των αρχάριων και των έμπει-
ρων εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδρασή τους, η αύξηση της αυτοπεποίθησης, ο περιορι-
σμός της απομόνωσης, η εστίαση στον τρόπο σκέψης των μαθητών, η συνεχής μάθηση 
και η βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής. 

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας μελετήθηκαν λίγες έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διε-
θνώς στην Επιστήμη, στα Μαθηματικά, στις Κοινωνικές Σπουδές, στην Αγγλική 
γλώσσα, στην Επιχείρηση ή στην Ειδική Αγωγή, στις Γλωσσικές Τέχνες, στην Τεχνο-
λογία και στη Μηχανική, ενώ στον ελληνικό χώρο καμία. Επίσης, στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση μελετήθηκαν λίγες έρευνες διεθνώς σε όλα τα μαθήματα και καμία στην 
Ελλάδα. Επομένως, προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην 
Ελλάδα και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ως κυριότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
αναφέρονται η καθολική συμμετοχή των μαθητών, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών, η γνώση και εμπειρία, η εστίαση στη δημιουργία ομάδας μαθητών σε 
διαφοροποιημένες τάξεις, οι ευκαιρίες των εκπαιδευτικών για αμοιβαία εμπλοκή στην 
πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η συνεργασία των εκπαιδευτικών, η ο-
ποία τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και πρακτι-
κές. Επίσης, η παρατήρηση άλλων εκπαιδευτικών αποτελεί έναν πολύτιμο τρόπο για 
να μάθουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. 

Περιορισμοί 

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας συγκαταλέγονται ο μικρός αριθμός των ε-
ξεταζόμενων μελετών, η έρευνα σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων και η επικέ-
ντρωση στα συγκεκριμένα θέματα της μελέτης μαθήματος και της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας.  

Προτάσεις 
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Η διερεύνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θεμάτων που σχετίζονται με τη με-
λέτη μαθήματος και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπως είναι οι ανάγκες των εκ-
παιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με την εφαρμογή τους μπορούν να αποτελέσουν 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Επιπρόσθετα, από την υλοποίηση συγκριτικών ερευ-
νών σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής και της επίδρασής τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
θα εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για την κινητοποίηση και τη βελτίωση των επι-
δόσεων των μαθητών, για τις στάσεις και πεποιθήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, τα 
πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες καθώς και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρ-
μογής της μελέτης μαθήματος και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
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Περίληψη 

H ανάπτυξη ποικίλων ειδών γραμματισμού αποκτά μεγάλη σημασία στη σημερινή ε-
ποχή, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολυμορφία. Το σχολείο καλείται 
να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμών που απαιτεί η κοι-
νωνία για το παρόν και το μέλλον. Με το σκεπτικό ότι τα σχολικά εγχειρίδια των φι-
λολογικών μαθημάτων μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των γραμματισμών, η 
παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις δραστηριότητες των εγχειριδίων Ιστορίας Γυ-
μνασίου που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη γραμματισμών, με εστίαση στον οπτικό, 
ακουστικό/οπτικοακουστικό, θεατρικό και ψηφιακό γραμματισμό. Για τη διδασκαλία 
του μαθήματος της Ιστορίας ενδείκνυνται η βιωματική προσέγγιση, καθώς και η οπτι-
κοποίηση και αισθητοποίηση ιστορικών εννοιών οι οποίες διευκολύνουν τη δημιουργία 
ισχυρών παραστάσεων που αποτυπώνονται με σταθερότητα στη μνήμη των μαθητών. 
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται ερωτήσεις/δραστηριότητες που προτείνονται στα 
εγχειρίδια Ιστορίας Γυμνασίου και στις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, οι οποίες 
παρατίθενται κατηγοριοποιημένες, ανά τάξη, ως προς το είδος του γραμματισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γραμματισμοί, Ιστορία, σχολικά εγχειρίδια, δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Ο γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις γλωσσικές 
και επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητές του ευέλικτα και δημιουργικά, με τρόπο 
που προσιδιάζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η έννοια του γραμματισμού δεν α-
φορά μόνο τη γνώση και τις δεξιότητες ορθής χρήσης των γλωσσικών δομών αλλά και 
την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί, να προσαρμόζεται, να λειτουργεί αποτελε-
σματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα και να μπορεί να εντάσσεται με επιτυχία στο κοινω-
νικό σύνολο (Ματσαγγούρας, 2007). 

H ανάπτυξη ποικίλων ειδών γραμματισμού (γλωσσικού, οπτικοακουστικού, θεατρι-
κού, ψηφιακού, κριτικού κ.ά.) αποκτά μεγάλη σημασία στη σημερινή εποχή, κατά την 
οποία οι τρόποι επικοινωνίας χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και πολυμορφία. Η 
πληροφορία παρέχεται με πολλούς και διαφορετικούς σημειωτικούς πόρους, που 
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καθιστούν αναγκαία την προσέγγιση και αποκωδικοποίησή τους. Tο περιβάλλον εντός 
και εκτός σχολείου είναι πλούσιο σε πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, καθώς η αναπα-
ράσταση της γνώσης και η επικοινωνία υπερβαίνουν τα όρια του προφορικού και γρα-
πτού λόγου, για να συμπεριλάβουν κι άλλες μορφές έκφρασης όπως η εικόνα, η φωτο-
γραφία, η μουσική, η κίνηση. Συνακόλουθα, παράλληλα με την κατανόηση και παρα-
γωγή του γραπτού λόγου, η κατανόηση και παραγωγή των πολυτροπικών αναπαραστά-
σεων και των κωδίκων των εξωγλωσσικών συστημάτων αποτελεί αναγκαία δεξιότητα 
γραμματισμού των μαθητών - αυριανών πολιτών για το παρόν και το μέλλον, στην 
οποία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά το σχολείο (The New London Group, 1996; 
Cope & Kalantzis, 2000; Gee, 2003; Kress, 2003; Kress & van Leeuwen, 2010). 

Στα εγχειρίδια των σχολικών μαθημάτων και πιο συγκεκριμένα στα φιλολογικά μαθη-
τικά εγχειρίδια, έντυπα και εμπλουτισμένα ψηφιακά/διαδραστικά, δίνεται σημασία 
στον ρόλο των διαφόρων κωδίκων και συστημάτων επικοινωνίας και στην ανάπτυξη 
γραμματισμών, μέσα από τα κείμενα και τις δραστηριότητες που περιέχουν (Χοντολί-
δου, 2005). Επιπρόσθετα, στις οδηγίες των τελευταίων χρόνων (2016-2018) για τη δι-
δασκαλία των φιλολογικών γνωστικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό και 
Επαγγελματικό Λύκειο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα είδη γραμματισμών και στην 
ανάπτυξή τους στη σχολική τάξη. 

Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, στο οποίο επικεντρώνεται η πα-
ρούσα εργασία, οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, οι οποίες παραμένουν ίδιες από 
το σχολικό έτος 2016-2017, όπως και τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια, προτείνουν δρα-
στηριότητες ανάπτυξης ποικίλων γραμματισμών (Οδηγίες 2016-2017, Αρ. Πρωτ. 
148079/Δ2/13-09-2016). Στην εργασία παρουσιάζονται ερωτήσεις/δραστηριότητες 
που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια Ιστορίας του Γυμνασίου και ενδεικτικές δραστη-
ριότητες που προτείνονται στις οδηγίες διδασκαλίας, οι οποίες διευκολύνουν την ανά-
πτυξη γραμματισμών, με εστίαση στον οπτικό, ακουστικό/οπτικοακουστικό, στον θε-
ατρικό και στον ψηφιακό γραμματισμό (ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 2000; Κουτσογιάννης, 2000; 
Γρόσδος, 2010). Η Ιστορία είναι μάθημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδείκνυται 
η διδασκαλία της να ακολουθεί τις αρχές της εποπτικότητας και της βιωματικότητας,. 
Στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας συμβάλλει σημαντικά η αξιοποίηση δραστηριοτή-
των και διδακτικού υλικού, υποστηρικτικών για την ανάπτυξη γραμματισμών και για 
την ευκολότερη κατανόηση του υπό µελέτη αντικειμένου, καθώς οι προσλαμβάνουσες 
πληροφορίες και παραστάσεις γίνονται σαφέστερες και το περιεχόµενό τους αποτυπώ-
νεται καλύτερα και διατηρείται περισσότερο στη µνήµη των μαθητών. Επιπλέον, η 
προσέγγιση της πληροφορίας μέσω πολλών αισθήσεων ενισχύει το βαθμό πρόσληψής 
της και ο τρόπος της διδασκαλίας γίνεται πιο εξατοµικευµένος, καθώς άλλοι μαθητές 
είναι τύποι «οπτικοί» κι άλλοι «ακουστικοί» (Τζόκας 2002). 

Δραστηριότητες για την καλλιέργεια γραμματισμών στο μάθημα της Ιστορίας 

Οι ερωτήσεις/δραστηριότητες παρατίθενται κατηγοριοποιημένες, ανά τάξη, ως προς το 
είδος του γραμματισμού, συνοδεύονται από ενδεικτικά παραδείγματα και είναι 
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κωδικοποιημένες: π.χ. 2:20, ερώτηση 2 στη σελίδα 20 και 3ΔΔ:156, Άσκηση 3, διαθε-
ματική δραστηριότητα στη σελίδα 156. Διαθεματικές δραστηριότητες εμφανίζονται 
μόνο στη Γ΄ τάξη. 

Τάξη Α΄ 

Οπτικός γραμματισμός. Οι ερωτήσεις στο πλαίσιο του οπτικού γραμματισμού στο εγ-
χειρίδιο Ιστορίας της Α΄ τάξης άλλοτε συνοδεύουν άμεσα το εικονιστικό υλικό, ως συ-
νέχεια της λεζάντας των εικόνων και άλλοτε παρατίθενται στο τέλος της ενότητας, μαζί 
με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Οι συνοδευτικές ερωτήσεις εικόνων και χαρτών εντοπίζο-
νται στις σελίδες: 7, 8, 9 (σε 2 εικόνες), 10, 14, 17, 19, 24, 29, 30, 40, 76, 77, 78 (σε 3 
εικόνες), 138, 142. Παραδείγματα: σελ. 14, Χάρτης της ανατολικής λεκάνης της Με-
σογείου. Μελέτησε τον χάρτη και εξήγησε την προνομιακή θέση της Ελλάδας στους 
θαλάσσιους δρόμους - σελ. 19, Από το ένα αλφάβητο στο άλλο. Σύγκριση του φοινικι-
κού και του ελληνικού αλφάβητου. Γιατί έδωσε ώθηση στον πολιτισμό η επινόηση μίας 
εύχρηστης μορφής γραφής; Οι ερωτήσεις στο τέλος της ενότητας είναι: 2:20, 2 και 
4:22, 1:25, 4:28, 3:39, 3:41, 2:44, 4:56, 1,2,3 και 4:67, 3:88, 2:97, 1:101, 2:110, 1 και 
2:112, 1 και 2:115, 2:120, 2:124, 3:132, 1,2 και 5:136, 1:147. Παραδείγματα: 4:28, Η 
μινωική τέχνη ήταν έντονα επηρεασμένη από τη φύση. Μπορείτε να δώσετε ένα παρά-
δειγμα από τις εικόνες του βιβλίου; - 3:88, Ο χώρος έπαιξε αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη 
της αθηναϊκής εκστρατείας στη Σικελία. Με ποια στοιχεία θα υποστηρίζατε την ορθό-
τητα της παραπάνω φράσης; (Αξιοποιήστε τα δεδομένα του σχετικού χάρτη). 

Ακουστικός και οπτικοακουστικός γραμματισμός. Δεν υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις. 

Θεατρικός γραμματισμός. Υπάρχουν 2 ερωτήσεις/δραστηριότητες: σελ. 35, Δύο τεχνί-
τες συζητούν για τη δουλειά τους σε ένα μυκηναϊκό ανάκτορο. Δημιουργήστε έναν 
διάλογο - 1:108, Να αναφέρετε τραγωδίες και κωμωδίες που έχετε παρακολουθήσει 
και τα στοιχεία που σας γοήτευσαν σε αυτά τα έργα. Επίσης να συγκρίνετε τον ρόλο 
του θεάτρου στην αρχαία και τη σύγχρονη κοινωνία. 

Ψηφιακός γραμματισμός. Οι μαθητές δεν παρωθούνται άμεσα σε αναζήτηση διαδι-
κτυακών πληροφοριών, εικόνων, ταινιών κ.τ.λ., ούτε ζητούν από τους μαθητές να χρη-
σιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα για να δημιουργήσουν κάτι ή να παρουσιάσουν την ερ-
γασία τους. Ωστόσο, έμμεσα θα μπορούσαν ορισμένες ερωτήσεις να θεωρηθεί ότι κα-
τευθύνουν σε αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, καθώς οι μαθητές καλούνται να αναζητή-
σουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες για ένα εκτενέστερο θέμα, οπότε μπορεί να 
θεωρηθεί ότι στις πηγές αναζήτησης συμπεριλαμβάνουν και τα ηλεκτρονικά μέσα: 
4:47, 2:97, 2:115, 1:120, 4:132, 3:136. Παραδείγματα: 4:47, Αναζητήστε περισσότερες 
πληροφορίες για το Ευπαλίνειο υδραγωγείο και συζητήστε τις δυσκολίες κατασκευής 
του. Συγκρίνετέ το με αντίστοιχο έργο της εποχής μας - 1:120, Αναζητήστε περισσό-
τερα στοιχεία για τον πάπυρο και την περγαμηνή και συζητήστε τη σημασία τους στη 
διάδοση και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το ίδιο ισχύει για την ερώτηση 
3:51, που παραπέμπει τους μαθητές σε εγκυκλοπαίδεια, για αναζήτηση πληροφοριών: 
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Συμβουλευθείτε κάποια εγκυκλοπαίδεια και απαντήστε στα ερωτήματα: α) Γιατί πήρε 
την ονομασία αυτή ο Άρειος Πάγος; β) Τι είναι σήμερα ο Άρειος Πάγος; γ) Ποια τοπική 
διοίκηση της Στερεάς Ελλάδας (Νοέμβριος 1821) έφερε το ίδιο όνομα; 

Β΄ Τάξη 

Οπτικός γραμματισμός. Εστιάζεται κυρίως στην ανάγνωση χαρτών, εικόνων και γρα-
φημάτων. Πολλές εικόνες, χάρτες και ιστογράμματα του βιβλίου συνοδεύονται από 
ερωτήσεις. Ερωτήσεις συνοδευτικές εικόνων και χαρτών εντοπίζονται στις σελίδες: 22, 
74, 76, 84, 87, 88, 90, 91, 117, 118, 119, 120, 122, 127, 130, 131. Παραδείγματα: 
σελ.74, Ελεφάντινο δίπτυχο (τέλος 5ου αι.). Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. Τι απεικονί-
ζεται στο δίπτυχο; Από πού είναι επηρεασμένη η βυζαντινή λογοτεχνία; - σελ.127, F. 
Braudel, Υλικός Πολιτισμός, οικονομία, καπιταλισμός, τ. Α΄, Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1995. Ποια είναι η εξέλιξη του πληθυσμού της Ευρώπης; 
Ποιοι παράγοντες την καθορίζουν; Οι ερωτήσεις στο τέλος της ενότητας είναι: 1:9, 
3:18, 3:21, 2:28, 2:30, 3:38, 3:40, 1:47, 2:49, 3:49, 4:58, 4:64, 2:66, 1, 3 και 4:84, 1:107. 
Παραδείγματα: 2:28, Προσπάθησε να εξηγήσεις το νόημα της φράσης «διάσπαση του 
μεσογειακού κόσμου», αφού συγκρίνεις τον πρώτο χάρτη του παρόντος βιβλίου (Το 
Ρωμαϊκό Κράτος επί Κωνσταντίνου Α΄) με τον χάρτη της παρούσας ενότητας (Οι αρα-
βικές κατακτήσεις) - 3:49, Αξιοποιώντας τα δεδομένα του σχετικού παραθέματος και 
τις λεπτομέρειες της εικόνας του δείπνου, να εντοπίσεις τα στοιχεία που δείχνουν την 
πολυτέλεια της ζωής της βυζαντινής αριστοκρατίας (φαγητά, σερβίτσια, σκεύη, έπι-
πλα). 

Ακουστικός και οπτικοακουστικός γραμματισμός. Δεν υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις. 

Θεατρικός γραμματισμός. Εντοπίζονται δύο ερωτήσεις: 4:93, Χωριστείτε σε τρεις ο-
μάδες: Η πρώτη και η δεύτερη να αναπαραστήσουν θεατρικά την τελετή της περιβολής 
και μια σύγχρονη τελετή (π.χ. ορκωμοσία πτυχιούχων, αποφοίτηση από πανεπιστήμιο) 
αντίστοιχα. Η τρίτη να δραματοποιήσει μια ημέρα από τη ζωή των χωρικών (ελεύθερου 
γεωργού, πάροικου και δούλου) που απαριθμούν τα προβλήματά τους - 4:61, Ένας χω-
ρικός-σταυροφόρος από τη Δύση, συνομιλεί, μετά την πτώση των Ιεροσολύμων 
(1199), με κάποιο άραβα αιχμάλωτο και προσπαθεί να του εξηγήσει γιατί πήρε μέρος 
στην πρώτη σταυροφορία (Να λάβεις υπόψη τις πληροφορίες της αφήγησης και τα 
στοιχεία της ομιλίας του πάπα στην Κλερμόν). 

Ψηφιακός γραμματισμός. Δεν υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις. Στο τέλος του βιβλίου 
(σελ. 148) προτείνονται βιντεοκασέττες – CD Rom για το Βυζάντιο, που εξυπηρετούν 
τον ψηφιακό και οπτικοακουστικό γραμματισμό. Επίσης, προτείνονται «Τόποι του 
Διαδικτύου για τη Βυζαντινή Ιστορία» μέσω της αναζήτησης δύο γενικών αναφορών: 
«Internet Medieval Sourcebook» και «Doaks Economic History of Byzantium». 

Γ΄ τάξη 
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Οπτικός γραμματισμός. Ασκήσεις/δραστηριότητες: 2 και 3:19, 2:27, 3ΔΔ:32, 3ΔΔ:37, 
3ΔΔ:40, 2:43, 2:45, 1:48, 1 και 3:51, 2:54, 2:58, 1 και 2:68, 1 και 2:71, 1,2 και 3:76, 1 
και 2ΔΔ:80, 1 και 2:83, 1:91, 3:93, 1:103, 1, 2 και 3:113, 1:115, 2:125, 2:131, 1:134, 
1:136, 3ΔΔ:140, 2:143, 2:146, 3ΔΔ:156, 2:159, 2:162, 1:168, 2:170 1,2 και 3:176, 1 
και 2:184. Παραδείγματα: 1:83, Να σχολιάσετε σε σύντομο κείμενο την εικόνα 1: Ποια 
μορφή δεσπόζει; Ποιες άλλες μορφές εικονίζονται; Ποιους συμβολισμούς μπορείτε να 
εντοπίσετε; - 2:146, Να μελετήσετε τη φωτογραφία 5 και στη συνέχεια να εκπονήσετε 
άσκηση άστρου θέτοντας στο κέντρο τον όρο «απαρτχάιντ»». 

Ακουστικός/οπτικοακουστικός γραμματισμός. Δραστηριότητες ακουστικού γραμματι-
σμού: 3ΔΔ:120, Το ποίημα του Γ. Ρίτσου Επιτάφιος είναι εμπνευσμένο από τα γεγο-
νότα του Μαΐου του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Να το διαβάσετε, να ακούσετε τη μελο-
ποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη (ή τον Σταύρο Ξαρχάκο) και να το παρουσιάσετε 
στην τάξη σας - 3ΔΔ:122, Πρόσφυγες και ρεμπέτικο τραγούδι. Επίσης, στον ένθετο 
πίνακα με προτεινόμενο υποστηρικτικό υλικό, ο οποίος έχει τίτλο «για μια άλλη ματιά 
στο παρελθόν…» προτείνονται μουσικές δημιουργίες σχετικές με το θέμα, στις σελί-
δες: 76, 120, 140, 143. Παράδειγμα: σελ. 76, …ακούστε Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, Σο-
νάτα του σεληνόφωτος, 3η Συμφωνία και 9η Συμφωνία. Δραστηριότητες οπτικοακου-
στικού γραμματισμού: 3ΔΔ:156, Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, γιορτάζεται στα ελ-
ληνικά σχολεία η επέτειος του Πολυτεχνείου. Αφού αναζητήσετε σχετικά κείμενα, 
προφορικές μαρτυρίες, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό, να προτείνετε τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσε να οργανωθεί η εκδήλωση. Σε αρκετές δραστηριότητες, 
κατά το πλείστον διαθεματικές, προτείνονται κινηματογραφικές ταινίες ως υλικό επι-
κουρικό στην ιστορική αφήγηση, όπου οι μαθητές αναγνωρίζουν και αποκωδικοποιούν 
μηνύματα που μεταφέρονται μέσα από τον συνδυασμό εικόνας, ήχου και κίνησης: 
3ΔΔ:71, 3ΔΔ:98, 3ΔΔ:107, 2ΔΔ:115, 2ΔΔ:117, 3ΔΔ:129, 2ΔΔ:136, 3ΔΔ:143, 
2ΔΔ:153, 2ΔΔ:178. Παραδείγματα: 3ΔΔ:98, Να διαβάσετε το βιβλίο Ουδέν νεώτερον 
από το δυτικό μέτωπο, να δείτε την ομώνυμη ταινία και να οργανώσετε σχετική πα-
ρουσίαση στην τάξη σας – 2ΔΔ:153, Η δολοφονία του Λαμπράκη: το γεγονός και οι 
πολιτικές του προεκτάσεις, αντανακλάσεις στη λογοτεχνία (Β. Βασιλικός, Ζ) και στον 
κινηματογράφο (Κ. Γαβράς, Ζ). Παραπομπές σε ταινίες καταγράφονται και στον έν-
θετο πίνακα «για μια άλλη ματιά στο παρελθόν…», στις σελίδες: 54, 71, 91, 96, 98, 
107, 113, 140, 143, 149, 153, 156, 162, 165. Παράδειγμα: σελ. 54, …δείτε Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ, Amistad (1997). Το δουλεμπόριο μαύρων από την Αφρική στην Αμερική. Βί-
κτορ Φλέμινγκ, Όσα παίρνει ο άνεμος (1939). Ταινία με φόντο τον αμερικανικό εμφύ-
λιο πόλεμο. 

Θεατρικός γραμματισμός. Υπάρχουν δύο δραστηριότητες: Η μία δραστηριότητα α-
φορά παιχνίδι ρόλων με τη μορφή διαλεκτικής αντιπαράθεσης επιχειρημάτων (debate): 
1:58, Αφού μελετήσετε τις πηγές και λάβετε υπόψη σας το σύνολο των στοιχείων της 
ενότητας, να οργανώσετε συζήτηση στην τάξη: μια ομάδα θα υπερασπιστεί, με επιχει-
ρήματα, το έργο της Αντιβασιλείας και μια άλλη θα το επικρίνει, επίσης με κατάλληλα 
επιχειρήματα - Η δραστηριότητα 3:170 προτείνει παιχνίδι ρόλων: Ας υποθέσουμε ότι 
η τάξη σας αποτελεί την ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να 
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συζητήσετε ποια μέτρα θα προτείνατε προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετω-
πίσει το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη ανθρώπων από άλλες ηπείρους. Στον 
πίνακα της ενότητας «Τέχνες και Γράμματα στον κόσμο τον 19ο αιώνα», «για μια άλλη 
ματιά στο παρελθόν…» (σελ. 76), προτείνεται παρακολούθηση 6 θεατρικών παραστά-
σεων: .…δείτε θεατρικές παραστάσεις Ερρίκος Ίψεν, Το κουκλόσπιτο (1879), Βρικό-
λακες (1881). Αύγουστος Στρίνμπεργκ, Δεσποινίς Τζούλια (1888). Άντον Τσέχοφ, Ο 
γλάρος (1895), Ο θείος Βάνιας (1897), Οι τρεις αδελφές (1900). 

Ψηφιακός γραμματισμός. Η μοναδική παραπομπή σε ψηφιακό υλικό και σε σελίδα δια-
δικτύου υπάρχει στον πίνακα της σελίδας 181 «για μια άλλη ματιά στο παρελθόν…»:. 
Η νεοελληνική λογοτεχνία στο Διαδίκτυο. Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό κόμβο του 
Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού (www.snhell.gr), όπου υπάρχουν πλούσιες αναφο-
ρές στο έργο των περισσότερων Νεοελλήνων λογοτεχνών. Ωστόσο, σε κάποιες δρα-
στηριότητες ζητούνται από τους μαθητές διαθεματικές συνθετικές εργασίες, για την 
εκπόνηση των οποίων απαιτείται έρευνα και επεξεργασία υλικού, πιθανόν και διαδι-
κτυακού, αν και αυτό δεν αναφέρεται σαφώς: 3ΔΔ:71, 2ΔΔ:73. Παράδειγμα: 3ΔΔ:71, 
Η μετανάστευση από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα και στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Αποτυπώσεις στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο». Σε άλ-
λες δραστηριότητες οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες, να διαβά-
σουν, να δουν ταινίες και να ακούσουν μουσική: 3ΔΔ:88, 3ΔΔ:91, 3ΔΔ:122, 1 και 
2:129, 1:134, 2ΔΔ:136, 4:146, 3ΔΔ:156, 3:159, 3ΔΔ:165. Οι πηγές στις οποίες θα ανα-
ζητήσουν το υλικό οι μαθητές είναι πιθανόν να είναι διαδικτυακές. Επομένως, τέτοιου 
τύπου δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν δυνάμει παρωθητικές προς την κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Παραδείγματα: 3:88, Να 
αναζητήσετε πληροφορίες για την προέλευση, την κοινωνική σύνθεση και την ιστορική 
διαδρομή της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης - 1:129, Να διαλέξετε μια από 
τις κυριότερες πολεμικές επιχειρήσεις του Β´ Παγκόσμιου πολέμου (π.χ. μάχη της Αγ-
γλίας, πολιορκία του Στάλινγκραντ, απόβαση στη Νορμανδία) και να συγκεντρώσετε 
πληροφορίες γι’ αυτήν. 

Διαδραστικά βιβλία – Οδηγίες διδασκαλίας 

Στα διαδραστικά εμπλουτισμένα βιβλία υπάρχουν παραπομπές σε επιπλέον οπτικές και 
ψηφιακές πηγές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραπομπές μίας ενότητας του διαδραστι-
κού ψηφιακού βιβλίου Ιστορίας Γυμνασίου για την Α΄ τάξη. Στο κεφάλαιο 2 - ενότητα 
3 «Ο μινωικός πολιτισμός», υπάρχουν 12 παραπομπές, οπτικές και ψηφιακές: κείμενα 
και φωτογραφικό υλικό για αρχαιολογικούς χώρους – κείμενα, πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και διαδραστικοί χάρτες για τους λόγους που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της 
μινωικής Κρήτης - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την κυριαρχία του Μίνωα στις 
Κυκλάδες - διαδραστικός χάρτης για τους εμπορικούς δρόμους της Μινωϊκής Κρήτης 
- οπτικοακουστικό υλικό από το Εθνικό οπτικοακουστικό αρχείο της Ελλάδας (ΕΡΤ) - 
κείμενο και εικόνες για τη μινωική Κρήτη, για τον δίσκο της Φαιστού, τη γραφή, την 
οικονομία, το μινωϊκό αριθμητικό σύστημα και για το σφραγιστικό «δαχτυλίδι του Μί-
νωα». 
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Στις οδηγίες διδασκαλίας της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου προτείνονται επιπλέον δρα-
στηριότητες στην κατεύθυνση ανάπτυξης των γραμματισμών στους οποίους εστιάζεται 
η παρούσα εργασία.. Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα σχετικών προτάσεων από 
τις οδηγίες: σελ. 9, Κεφάλαιο Δ΄, Αρχαϊκή Εποχή (800-479 π.Χ.), Χρωμάτισε την πε-
πλοφόρο (δίνεται ιστοσελίδα) - σελ. 11, Κεφάλαιο Στ΄, Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και 
κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.). Παιχνίδι ρόλων: Με το τέλος του πολέ-
μου, ένας νικητής Σπαρτιάτης κι ένας ηττημένος Αθηναίος μιλούν για την εμπειρία του 
πολέμου ο καθένας από τη δική του πλευρά. Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε αυτά 
που θα έλεγε ο καθένας - σελ. 12, Κεφάλαιο Ζ΄, Η ανάπτυξη της Μακεδονίας. «Δια-
δραστικός χάρτης - χρονολόγιο της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου», Φωτόδενδρο - 
Βίντεο: «Ο Μ. Αλέξανδρος στην Ινδία» (03.44΄), Εκπαιδευτικά Βίντεο, Φωτόδεντρο. 
Επίσης, στις οδηγίες προτείνονται: Α. Ερευνητικές εργασίες-project: Θέματα ερευνη-
τικών εργασιών με βάση επιλεγμένη προτεινόμενη βιβλιογραφία και δικτυογραφία από 
τον εκπαιδευτικό θα μπορούσαν να αποτελέσουν όλα τα θέματα, σε μεγαλύτερο όμως 
βάθος ή χρονική διάρκεια., π.χ. Πολιτειακοί θεσμοί, εκπαίδευση. Β. Δημιουργία ιστο-
ριογραμμών-χρονολογίων. Γ. Αφηγηματική ανασύνθεση ιστορικών γνώσεων. Από-
δοση μιας φανταστικής ιστορίας που στηρίζεται σε ελεγμένες ιστορικά πληροφορίες. 
Δ. Με οδηγό την τέχνη: Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στην τέχνη. Π.χ. Πτυχές της κα-
θημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων σε έργα της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας. 
Ε. Δημιουργία σύντομων αρχαιολογικών οδηγών για χώρους-μνημεία της περιοχής 
σας, π.χ. Οδηγός της Κνωσού για παιδιά. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τη διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας του Γυμνασίου, διαπιστώ-
νεται ότι και τα τρία σχολικά εγχειρίδια είναι πλούσια σε εικονιστικό υλικό που συνο-
δεύεται από λεζάντες, οι οποίες είναι περισσότερο διαφωτιστικές και αναλυτικές στο 
βιβλία της Α΄ τάξης και πιο λιτές στα βιβλία των δύο μεγαλύτερων τάξεων. Στο βιβλίο 
της Γ΄ τάξης οι εικόνες είναι αριθμημένες και αυτό διευκολύνει τον μαθητή, όταν πα-
ραπέμπεται σε αυτές. Στις δύο πρώτες τάξεις αρκετές εικόνες συνοδεύονται από ερω-
τήσεις, ως συνέχεια της λεζάντας τους, ενώ αυτό δε συμβαίνει στο βιβλίο της Γ΄ τάξης. 
Το εγχειρίδιο της Β΄ τάξης εμπλουτίζεται από χρονογραμμές στο τέλος κάθε ενότητας, 
οι οποίες απουσιάζουν στα δύο άλλα εγχειρίδια που διερευνήθηκαν. Το εικονιστικό 
υλικό και για τις τρεις τάξεις αντλήθηκε αποκλειστικά από βιβλία και όχι από το δια-
δίκτυο. 

Με εξαίρεση το σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης, δεν υπάρχουν ερωτήσεις/δραστηριό-
τητες κατάλληλες για να δημιουργηθεί πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων ακουστικού/ο-
πτικοακουστικού και ψηφιακού γραμματισμού. Μόνο δύο δραστηριότητες σε κάθε 
τάξη σχετίζονται με θεατρικό γραμματισμό. 

Αναφορικά με τα παραθέματα που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, 
στην Α΄ τάξη κανένα παράθεμα δεν προέρχεται από ηλεκτρονική πηγή, καθώς η πλειο-
νότητα των παραθεμάτων είναι αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς. Ούτε στο 
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βιβλίο της Β΄ τάξης υπάρχει παράθεμα από ηλεκτρονική πηγή. Στο εγχειρίδιο της Γ΄ 
τάξης, 19 παραθέματα προέρχονται από ιστοσελίδες του διαδικτύου και βρίσκονται 
στις σελίδες: 10, 11, 12 (2 παραθέματα), 15, 17, 26 (2 παραθέματα), 73, 115, 124, 125 
(2 παραθέματα), 127, 136, 144, 166, 171, 172. Τα 15 από τα 19 προέρχονται από την 
ίδια ιστοσελίδα (Πηγή: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/), ενώ τα υπόλοιπα 4 
προέρχονται από την ιστοσελίδα του ΟΗΕ (σελ.136), από τον δικτυακό τόπο της επί-
σημης εφημερίδας της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του Βιετνάμ (σελ. 144), τον δι-
κτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 166) και τον δικτυακό τόπο των Αρχείων 
Άλμπερτ Αϊνστάιν (σελ. 171). Επίσης, στην ενδεικτική βιβλιογραφία που παρατίθεται 
στο τέλος των βιβλίων της Β΄ και της Γ΄ τάξης δεν υπάρχει παραπομπή σε δικτυακό 
τόπο, ενώ στο βιβλίο της Α΄ τάξης η ενδεικτική βιβλιογραφία απουσιάζει. 

Τα διαδραστικά βιβλία και οι οδηγίες διδασκαλίας της Ιστορίας συμπληρώνουν και 
ενισχύουν τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος στο Γυμνάσιο με ποικίλες προτάσεις 
που συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της ικανότητας των μαθητών αναφορικά με τους 
γραμματισμούς που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Δίνεται πρόσθετο υλικό σχε-
τικά με τον οπτικοακουστικό, τον θεατρικό και τον ψηφιακό γραμματισμό, για αξιο-
ποίηση στη διδακτική πράξη. 

Η ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Ιστορίας απαιτεί εποπτικότητα και ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων οπτικοακουστικού, θεατρικού και ψηφιακού γραμματισμού, καθώς η οπτικο-
ποίηση και αισθητοποίηση των ιστορικών εννοιών διευκολύνουν τη δημιουργία ισχυ-
ρών παραστάσεων που αποτυπώνονται στη μνήμη των μαθητών με διάρκεια και στα-
θερότητα (Βερτσέτης, 2003). Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες 
κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών και οι μαθητές αποκτούν θετική στάση για 
το μάθημα. Η εικόνα, ο ήχος, οι θεατρικές τεχνικές και οι δυνατότητες των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση 
του θέματος και ευνοϊκό μαθησιακό παράγοντα για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τους 
μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. 
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1,2Ερευνητική Ομάδα ATLAS (A Teaching and Learning Approach for Science)  
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Παιδαγωγική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και συνάμα ψυχαγω-
γικού μαζικού ελεύθερου διαδικτυακού μαθήματος ''atlas mooc - enjoy science'' για την 
αναπλαισίωση των φυσικών επιστημών στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον. Το 
μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί στην πλατφόρμα του YouTube, και φέρει την σύγχρονη 
κουλτούρα, γλώσσα και σκηνοθετικό περιβάλλον των σημερινών YouTubers. Το ''atlas 
mooc - enjoy science'' περιέχει διδακτικό και ενημερωτικό υλικό με στόχο να παρουσιά-
σει επιστημονικά ζητήματα και κοινωνικά φαινόμενα που αφορούν τον σύγχρονο πολίτη. 
Παρέχοντας ένα συνεργατικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον στους συμμετέχοντες 
και συμμετέχουσες, ο σκελετός του atlas mooc είναι ταινίες μικρού μήκους για τις φυσι-
κές επιστήμες που επιχειρούν να αναδείξουν και να παρουσιάσουν τις αφηρημένες έν-
νοιες και θεωρίες των φυσικών επιστημών με ένα δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, αλ-
λάζοντας την εικόνα των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο. Για να ολοκληρώσουν με 
επιτυχία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες το μαζικό αυτό ελεύθερο διαδικτυακό 
μάθημα θα πρέπει να δημιουργήσουν μια σειρά από δικές τους ταινίες μικρού μήκους και 
να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια που σχετίζονται με τις θεματικές των projects που 
μελετούν σε εβδομαδιαία βάση. Για την ανάλυση του διαδικτυακού μαθήματος atlas 
mooc χρησιμοποιούνται μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης λόγου, εικόνας, ήχου. Η συλ-
λογή δεδομένων γίνεται μέσα από: α) το περιεχόμενο των ταινιών, β) τις συζητήσεις, τις 
αλληλεπιδράσεις και τις ομαδικές εργασίες που αναπτύσσονται στο mooc, γ) τα ερωτη-
ματολόγια και δ) την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία του mooc. 

Λέξεις-Κλειδιά: Mαζικό διαδικτυακό ελεύθερο μάθημα (ΜΟΟC), διδακτική των φυσι-
κών επιστημών, γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες, εικόνα των φυσικών επιστημών 
στο διαδίκτυο  
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Εισαγωγή 

Η χρήση των μαζικών διαδικτυακών ελεύθερων μαθημάτων (MOOCs) στην εκπαίδευση 
ελευθερώνει την διδασκαλία και την μάθηση από τα φυσικά όρια της σχολικής αίθουσας, 
καταργεί την απόσταση και εκμηδενίζει τον χρόνο στην πρόσβαση στις μαθησιακές πη-
γές, επεκτείνει τις εμπειρίες των ατόμων και μπορεί να πετύχει θεμελιώδεις και ποιοτικές 
αλλαγές και μετασχηματισμούς στη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας σε ένα ευρύ 
φάσμα αντικειμένων (Breslow et al., 2013; 

Stacey, 2013; Sonwalkar, 2013). Επιπρόσθετα, ως πηγή πληροφορίας και μέσο επικοινω-
νίας, τα MOOCs αποτελούν ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία, που διευκολύνουν την πρό-
σβαση στην μάθηση, την προάγουν και αλλάζουν τις παιδαγωγικές πρακτικές με το συν-
δυασμό ήχου, εικόνας και πολυτροπικού κειμένου (Rodriguez, 2012; Larry, 2012; 
Barber, 2013; Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013).  

Σε αυτή λοιπόν, την εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και 
η ανάλυση ενός μαζικού, ανοιχτού, διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) για τις φυσικές 
επιστήμες με κύριους στόχους να υποστηρίξει μια φιλική προσέγγιση για την προβολή 
των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο (Pappano, 2012; Milheim, 2013; Perna, et al., 
2013). Οι φυσικές επιστήμες για πολλά χρόνια διδάσκονται ως ένα σύνολο από έννοιες 
και θεωρίες, αποκομμένες από το κοινωνικο-πολιτισμικό τους πλαίσιο, υποστηρίζοντας 
κυρίως τη δημιουργία μιας ελιτίστικης επιστήμης που δεν συνδέεται από την καθημερινή, 
κοινωνική πραγματικότητα και εν τέλει, αντανακλά τις μαθησιακές ανάγκες μόλις του 
1% του γενικού πληθυσμού (Σέρογλου, 2006; Seroglou & Aduriz-Bravo, 2012; Πλακίτση 
Κατερίνα, 2012). Τα τελευταία χρόνια, στη διδακτική των φυσικών επιστημών γίνεται 
μια προσπάθεια αναπλαισίωσης του περιεχομένου τους ώστε να αποτελεί γνώση χρήσι-
μη, ενταγμένη στις πτυχές της ζωής των καθημερινών ανθρώπων και όχι μόνο των «ειδι-
κών» με στόχο τον γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες του κάθε πολίτη (Marshall, 
2013; Stewart, 2013; Yuan & Powell, 2013).  

Οι όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών χρειάζεται να αναδυθούν αναδιαμορφώνο-
ντας την εικόνα της επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό η σκληρή και άκαμπτη επιστήμη 
μπορεί να αλλάξει την εικόνα της και να γίνει κατανοητή και ενδιαφέρουσα, εμπλουτι-
σμένη με την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική της διάσταση (Plakitsi, 
2013; Seroglou, 2013; Βουδρισλής & Λαμπρινός 2014). Το “atlas mooc – enjoy sicence” 
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης 
μεταξύ πολιτών, μαθητών και μαθητριών, εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών 
και ερευνητών στην διδακτική των φυσικών επιστημών για συνεργασία και μάθηση, να 
μετασχηματίσει τις φυσικές επιστήμες σε ανοιχτή, φιλική και διαδραστική επικοινωνία, 
να παράγει εκπαιδευτικό υλικό για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών που 
δημιουργούνται υπό το κοινωνικο-πολιτισμικό τους πρίσμα και να αναπλαισιώσει το πε-
ριεχόμενο των φυσικών επιστημών (Voss, 2012; Leci & Seroglou, 2016).   
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Το μαζικό διαδικτυακό ελεύθερο μάθημα atlas mooc - enjoy science 

Στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία του μαζικού διαδικτυακού ελεύθερου μα-
θήματος “atlas mooc – enjoy science”, tο βασικό ερευνητικό ερώτημα που μας απασχό-
λησε είναι: Πώς σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και αξιολογείται ένα MOOC ώστε να προ-
βάλλονται οι φυσικές επιστήμες αναπλασιωμένες μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους 
περιβάλλον; 

 Έτσι, το μάθημα σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα του YouTube, φέρει την σύγχρονη κουλ-
τούρα, γλώσσα και σκηνοθετικό περιβάλλον των σημερινών YouTubers. Το ''atlas mooc - 
enjoy science'' περιέχει διδακτικό και ενημερωτικό υλικό με στόχο να παρουσιάσει επι-
στημονικά ζητήματα και κοινωνικά φαινόμενα που αφορούν τον σύγχρονο πολίτη. Το 
περιεχόμενο του atlas αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στον 
γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες για όλους και όλες, προβάλλει στοιχεία από την ι-
στορία και τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και προάγει τη φύση των φυσικών επι-
στημών. Εστιάζει όχι μονάχα στις έννοιες των φυσικών επιστημών αλλά και στην ανα-
πλαισίωση αυτών των εννοιών με τη προβολή: 

α) των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επιδρούν στο έργο επιστημόνων  

β) των μεθοδολογικών και ερευνητικών επιλογών τους, 

γ) των ιδεολογικών σκοπών που χαρακτηρίζουν τις φυσικές επιστήμες, 

δ) της σχέσης της επιστήμης με τον άνθρωπο. 

Το atlas mooc απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, μαθητές και μαθήτριες, εφήβους, μελ-
λοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ερευνήτριες της διδακτικής των 
φυσικών επιστημών. Προσφέρει ένα φιλικό και ευχάριστο, ανοιχτό και ελεύθερο, διαδι-
κτυακό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών και αποτελεί ένα 
κομβικό σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, παι-
διών, εφήβων, πολιτών, ερευνητών και ερευνητριών της διδακτικής των φυσικών επιστη-
μών (Leci & Seroglou, 2017). Για να δημιουργήσουμε το atlas mooc στο YouTube, αρχι-
κά σχεδιάσαμε  τα δομικά στοιχεία του καναλιού (εξώφυλλο, εικονίδιο, λογότυπο κανα-
λιού) όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε το περιεχόμενο 
του καναλιού, το οποίο οποίοι δομήθηκε σε λίστες. Έτσι, για όποιον και όποια θέλει να 
παρακολουθήσει το atlas mooc υπάρχει μια σειρά από 5 projects (δομημένα σε 5 αντί-
στοιχες λίστες). ) Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των ταινιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 
1.  
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Εικόνα 1: Εξώφυλλο, εικονίδιο καναλιού 

Project 1 

Σοκολάτα: η τροφή των θεών. Παρουσιάζονται οι χημικές ενώσεις που βρίσκονται στο 
κακαόδεντρο και πώς αυτά επιδρούν στην ψυχική και σωματική υγεία. 

Πώς να μετατρέψεις το απλό σου ποδήλατο σε ηλεκτρικό ποδήλατο; Περιγράφεται 
βήμα- βήμα η μετατροπή ενός απλού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό ποδήλατο.  

Γιατί τα δέντρα είναι τόσο ψηλά; Η αναρρόφηση νερού  από τα τριχοειδή αγγεία, η 
ωσμωτική πίεση, ο βρασμός του νερού και οι φωτοσυνθετικές αντιδράσεις στα δέντρα. 

Η μπίρα σώζει ζωές. Η ιστορία παραγωγής της μπίρας και η χολέρα στο Λονδίνο. Πώς η 
διαδικασία της ζύμωσης προστάτευσε τους κατοίκους από το θάνατο. 

Project 2 

Φτιάξε τη δική σου σανίδα - DIY. Τα υλικά και τα βήματα που χρειάζεται να ακολου-
θήσει κανείς προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του SUB σανίδα εποξικής ρητίνης.  

Επιστήμη τότε και σήμερα με αντρικά πρόσωπα. Προβάλλονται οι θεωρίες του Αϊν-
στάιν, του Ωμ, του Μαξ Πλανκ, του Κέλσιου και άλλων, καθώς και νέα επιστημονικά 
δεδομένα. 

O φοιτητής επαναστατεί..και ένας επιστήμονας γεννιέται! Αναπαράγεται ένα στιγμιό-
τυπο από τη ζωή του Νιλς Μπορ και ο ρόλος της φαντασίας στην επιστήμη.  

Πώς μπορώ να ανιχνεύσω το ψέμα σου; Οπτική διαδερμική απεικόνιση. Από το α-
θώο παιδικό ψέμα σε μια νέα τεχνολογία για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δικαιοσύ-
νη. 

Project 3 

It's Party Time! Τα εγκαίνια του MOOC μας.  Ένα παιχνίδι με λογοπαίγνιο με επιστή-
μονες και επιστημόνισσες που μπορείς να έξεις κλειδιά. 

Οι γυναίκες στην επιστήμη. Παρουσιάζονται μια σειρά από επιστημόνισσες και προ-
βάλλεται η σημασία της αναγνώρισης του έργου τους ως πολιτισμική επιλογή. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lxb8JfTl7iU&index=2&list=PLN7CgvcCA9bhss2039I823jgnGbXApl--&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=M4n3F9LhhGg&list=PLN7CgvcCA9bjBiKtjOs46HoGHnUJOFYRG&index=5&t=273s


Τα σπαθιά του Γούλβεριν - DIY. Περιγράφονται οι γονιδιακές μεταλλάξεις και οι χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες με αφορμή τον ήρωα σε ταινία δράσης και κόμικ  Γούλβεριν. 

Πόσο science αντέχεις μέσα σε μια μέρα; Στο βίντεο ταξιδεύουμε και μαθαίνουμε νέες 
τεχνολογίες, ανακαλύψεις και εφευρέσεις μέσα και έξω από το χώρο του πανεπιστημίου. 

Project 4 

Ξεκίνα το τρέξιμο. Προβάλλονται οι χημικές και βιολογικές διαδικασίες που συμβαί-
νουν στο σώμα μας κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Ποια είναι η ύλη των δέντρων; Επεξηγείται άλλη μια ερώτηση σχετικά με τα δέντρα. 
Στο βίντεο παρουσιάζονται απόψεις περαστικών αναφορικά με την οργανική ύλη των 
δέντρων. 

Μπορείς να βρεις ποια είναι η δολοφόνος; Αναπαράγεται μια σκηνή ανάκρισης για αν-
θρωποκτονία και διερευνάται το ένοχο πρόσωπο και ο τρόπος δολοφονίας ενός ντετέκτιβ. 

''Φυσικές'' ερωτήσεις. Περαστικοί απαντούν σε ''απλές'' ερωτήσεις φυσικών επιστημών 
και συζητούν για τις ανησυχίες τους σχετικά με τις έννοιες αυτές.  

Project 5 

Απλά...μαθημαγικά!! Προβάλλονται ερωτήσεις και παιχνίδια μαθηματικών εννοιών που 
προσφέρουν τροφή για σκέψη. 

Φτιάξε το δικό σου slowmation Περιγράφεται αναλυτικά η δημιουργία ενός απλοποιη-
μένου animation για τις φυσικές επιστήμες που το αποκαλούμε slowmation. 

Τι είναι 200 θερμίδες; Οι 200 θερμίδες σε μια σειρά από διαφορετικά φαγητά. 

Θανατηφόρες αρρώστιες στο σώμα σου. Παρουσιάζονται τα σημάδια που άφηναν θα-
νατηφόρες αρρώστιες του παρελθόντος στο δέρμα όπως εκζέματα και πληγές, καθώς και 
η προτεινόμενη θεραπεία τους. 

Πίνακας 1: Τίτλοι και περιεχόμενο των ταινιών του atlas mooc 

 

Όσοι και όσες παρακολουθούν atlas mooc χρειάζονται περίπου 12 εβδομάδες μελέτης για 
να ολοκληρώσουν το διαδικτυακό αυτό μάθημα φυσικών επιστημών. Το atlas mooc πε-
ριλαμβάνει εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους με εκτενή θεματολογία και συνδέεται με 
κανάλια στο YouTube τα οποία αναπτύχθηκαν παράλληλα για να στηρίξουν το περιεχό-
μενο του. Οι ταινίες αυτές είναι ντοκιμαντέρ δράσης ή/και δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ 
στο φυσικό και αστικό περιβάλλον υλοποιώντας την ένταξη των εννοιών και θεωριών 
των φυσικών επιστημών που συζητιούνται στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον. 
Κάθε ταινία κινηματογραφείται σε θραύσματα και στη συνέχεια συντίθεται ώστε να επι-
τυγχάνεται ισορροπία στην παρουσίαση όλων των όψεων της φύσης των φυσικών επι-

341/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://www.youtube.com/watch?v=nOjDN811IiU&index=4&list=PLN7CgvcCA9bhss2039I823jgnGbXApl--&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GkbC0uPelZI&index=2&list=PLN7CgvcCA9bgt-Yvkuy9_Uv4NG4GXiQ75&t=0s


στημών: φύση του περιεχομένου και του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών, συνθε-
τική φύση των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος, φύση της εξέλιξης των φυσι-
κών επιστημών και των μεθοδολογιών τους, φύση των αλληλεπιδράσεων των φυσικών 
επιστημών με την κοινωνία, φύση των στάσεων και των αξιών που εκφράζονται μέσα 
από τις φυσικές. Κάθε θραύσμα-κομμάτι της ταινίας εστιάζει σε μία ή περισσότερες ό-
ψεις της φύσης των φυσικών επιστημών με αποτέλεσμα, η κάθε ταινία, να προβάλλει μια 
ανοιχτή, προσιτή, όχι ελιτίστικη και όχι δογματική εικόνα των φυσικών επιστημών και 
των ανθρώπων της επιστήμης, ανδρών και γυναικών. Με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο 
παρουσιάζεται ενταγμένο στο κοινωνικό, ιστορικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε με τους ήρωες και τις ηρωίδες της επιστήμης που 
έχουν συνεισφέρει με το έργο τους στην εξέλιξη της επιστήμης (Leci & Seroglou, 2017). 
Παράλληλα, αναδεικνύεται η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών, οι μεθοδολογίες 
και η εξέλιξη των ιδεών και των μεθόδων στο χρόνο. Κύριο ρόλο έχουν οι αλληλεπιδρά-
σεις επιστήμης και κοινωνίας. Για παράδειγμα  οι κοινωνικές ανάγκες που οδήγησαν σε 
μια ανακάλυψη και πώς μια επιστημονική ανακάλυψη επηρέασε την κοινωνία της εποχής 
της. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις στάσεις και αξίες που εκφράζονται μέσα από τη χρή-
ση των επιστημονικών ιδεών, διαδικασιών και προϊόντων που προβάλλονται στις ταινίες. 

Ανάλυση και αξιολόγηση του atlas mooc 

Για την ανάλυση του διαδικτυακού μαθήματος atlas mooc χρησιμοποιούνται μεθοδολο-
γικά εργαλεία ανάλυσης λόγου, εικόνας, ήχου. Η συλλογή δεδομένων γίνεται μέσα από:  

α) το περιεχόμενο των ταινιών, 

β) τις συζητήσεις, τις αλληλεπιδράσεις, την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεί-
α,  

γ) τις ατομικές εργασίες,  

γ) τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, 

δ) τις δομημένες συνεντεύξεις. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των ταινιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ερευνητικό μοντέλο 
GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy)  που περι-
γράφεται στην Εικόνα 2 και αντανακλά στις διάφορες πτυχές της φύσης των φυσικών 
επιστημών είναι μέχρι τώρα ενθαρρυντική (Seroglou & Adúriz-Bravo, 2007; Piliouras et 
al., 2011).  
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Εικόνα 2: Το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS 

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά της ανάλυσης του atlas mooc. Στο δια-
δικτυακό και πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης atlas mooc οι φυσικές επιστήμες μετα-
σχηματίζονται δυναμικά ανοίγοντας νέες προοπτικές στη διδασκαλία και μάθηση των 
φυσικών επιστημών. Βοηθώντας τον απλό πολίτη να διατυπώσει τις σκέψεις του για τις 
φυσικές επιστήμες, καθώς μυείται στη φύση των φυσικών επιστημών, αποκαλύπτεται το 
πώς θα ήθελαν να διαχειρίζονται τις φυσικές επιστήμες οι μη-ειδικοί. Έτσι, λοιπόν, στο 
atlas mooc τα μέλη της κοινότητάς του μπορούν να χτίζουν γνώση, να δημιουργούν διδα-
κτικό περιεχόμενο, να αλληλεπιδρούν με το υλικό και τα ευρήματα των υπολοίπων χρη-
στών. Φαίνεται πως το atlas mooc αποτελεί ένα περιβάλλον εργασίας προσιτό, ευχάριστο 
και διαδραστικό, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ικανοποιεί 
τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και δίνει τη δυνατότητα σε καθένα και καθεμία να εκ-
φέρει άποψη για το περιεχόμενο που θέλει να βλέπει και για το είδος των φυσικών επι-
στημών που θέλει να μαθαίνει. 

Τέλος, η αναλυτική του YouTube παρέχει μια γόνιμη ποσοτική και ποιοτική ανατροφο-
δότηση για τη βελτίωση, την αλλαγή και την ανανέωση του περιβάλλοντος και του πε-
ριεχομένου του atlas mooc, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες των σύγχρονων πολιτών. 
Τα μέλη του atlas mooc  φαίνεται να βρίσκουν κίνητρα, προοπτική και έμπνευση για να 
μάθουν φυσικές επιστήμες και στη συνέχεια να δημιουργήσουν δικές τους ερασιτεχνικές 
ταινίες για τις φυσικές επιστήμες. Αυτός ο δομικός μετασχηματισμός αλλάζει τη μάθηση 
από μονοδιάστατη και μονόπλευρη σε πολυδιάστατη, διαδραστική και ατέρμονη διαχεί-
ριση γνώσης. Το «τοπίο» της επιστήμης δεν μπορεί να παραμένει στατικό και παγωμένο 
στο χρόνο σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια, και το atlas mooc αποτελεί μια πρόταση 
για να αντιμετωπιστεί  το σύγχρονο δύσκολο αίτημα να συντονιστεί η σύγχρονη επιστη-
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μονική κουλτούρα με νέους αναδυόμενους δημιουργικούς κόσμους μάθησης. 
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Δημιουργικότητα μαθητών, ισότητα κύκλων και δυναμικότητα λογισμικών.  
Μια αξιοπρόσεκτη «μαθητοχαρής» τριπλέτα  

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα προβλήματα ανοιχτής έρευνας, αναμφισβήτητα, προάγουν και ενισχύουν τη δη-
μιουργικότητα. Οι πολλαπλές επιλύσεις, που απαιτεί και υπηρετεί αυτό το είδος των 
προβλημάτων, είναι δυνατό να καλλιεργήσουν την αποκλίνουσα σκέψη, τη φαντασία, 
την περιέργεια, την ευελιξία και τη μαθηματική σκέψη των μαθητών. Τα διερευνητικά 
ψηφιακά περιβάλλοντα των μικρόκοσμων προσφέρονται για την ανάδειξη της δη-
μιουργικότητας και της αποκλίνουσας σκέψης, επειδή προσομοιώνουν φαινόμενα του 
πραγματικού κόσμου, τα οποία οι μαθητές τα εξερευνούν, κάνοντας εικασίες και πει-
ραματιζόμενοι με ποικίλους τρόπους. Στα Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας, που απο-
τελούν σημαντικούς διερευνητικούς μικρόκοσμους, μια ποικιλία μαθησιακών δραστη-
ριοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα, τα Συστήματα αυτά μπορούν να πρι-
μοδοτήσουν τη δημιουργία δραστηριοτήτων «τύπου πολλαπλών επιλύσεων», οι οποίες, 
δυνητικά, αποτελούν ισχυρή συνιστώσα μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας των Μα-
θηματικών. Η παρούσα εργασία, εντός ενός Δυναμικού Συστήματος Γεωμετρίας, πα-
ρουσιάζει μια a-priori ανάλυση ενδεικτικών στρατηγικών λύσης, σχετικών με την ε-
ξεύρεση ζευγών ίσων κύκλων. Συγκεκριμένα, καταγράφει 22 στρατηγικές εξεύρεσης 
ζευγών ίσων κύκλων, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση απλών 
εντολών του λογισμικού. Γενικά, μέσω τέτοιων πολυτροπικών παρεμβάσεων, οι μαθη-
τές μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους, τις διατομικές και ενδοατομικές διαφορές 
τους, αλλά και να αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δυναμικά Συστήματα, πολλαπλές επιλύσεις, δημιουργικότητα, ισό-
τητα κύκλων 

Εισαγωγή - Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση  

Μια σημαντική μορφή προβλημάτων αποτελούν τα προβλήματα ανοιχτής έρευνας 
(Κολέζα, Μακρής, & Σούρλας, 2000), τα οποία επιδέχονται διαφορετικές λύσεις (π.χ. 
με πόσους τρόπους μπορεί να αποπληρωθεί με χαρτονομίσματα ένα προϊόν, που τιμά-
ται προς 120 €). Τέτοια προβλήματα μπορεί να αναβαθμιστούν σε κρίσιμα γνωστικά 
εργαλεία για μαθηματικές διασυνδέσεις, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως ένα 
διαγνωστικό εργαλείο για αξιολόγηση της γνώσης (Levav-Waynberg & Leikin, 2009). 
Οι στόχοι των προβλημάτων έρευνας, σε πολλές περιπτώσεις, δίνουν το έναυσμα για 
δημιουργία ποικίλων και διακριτών αλλά ομοειδών έργων, κάθε φορά (Gans, 2010).  

Αυτού του είδους οι «ανοιχτές» δραστηριότητες επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύ-
ξουν τη δημιουργικότητα τους, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποκλί-
νουσα ή συνθετική σκέψη, αλλά και να εκφράσουν τις διατομικές και ενδοατομικές 
διαφορές τους. Η δημιουργικότητα είναι μια ενεργητική, μαθησιακή διαδικασία, που 
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μπορεί να ιδωθεί και ως συνώνυμο της καινοτομίας. Είναι, άκρως, σημαντική δεξιό-
τητα, αφού, αν συνυπάρχει με τη σοφία και την ευφυΐα, αναδεικνύει και προσυπογρά-
φει τη χαρισματικότητα σε ένα άτομο (Sternberg, 2005; 2003). Οι περισσότερες θεω-
ρίες, που περιγράφουν και αναλύουν τη χαρισματικότητα, όντως, δέχονται τη δημιουρ-
γικότητα ως ένα κεντρικό συστατικό της (Kaufman, Plucker & Russell, 2012). Επι-
πλέον (Χατζηγεωργίου & Αντωνίου, 2014), η δημιουργικότητα συναρτάται και με συ-
γκεκριμένες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα, όπως είναι η αυτονομία, η περιέργεια, 
η επιμονή, η αυτοεκτίμηση, η διαρκής αναζήτηση και τα κίνητρα.  

Η δημιουργική σκέψη (Kampylis & Berki, 2014) ορίζεται ως η σκέψη, η οποία επιτρέ-
πει στους μαθητές να αξιοποιούν τη φαντασία τους, ώστε να δημιουργούν ιδέες, ερω-
τήσεις και υποθέσεις, πειραματιζόμενοι με εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, μέσω της δη-
μιουργικής σκέψης, οι μαθητές αξιολογούν τις ιδέες, τα τελικά προϊόντα και τις σχετι-
κές διαδικασίες, τόσο τις δικές τους όσο και των συμμαθητών τους.  

Γενικά, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη δημιουργικότητα. Βέβαια, ο Eric Jerome 
Dickey (1961), γνωστός Αμερικανός μυθιστοριογράφος, ευθαρσώς το δήλωσε (Kuppa, 
2018): «Είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς τη δημιουργικότητα. Είναι σαν να ζητάει 
κάποιος από ένα πουλί, να του πει πώς πετάει. Απλώς, το κάνει κανείς». Κατά τον 
Edwin Herbert Land (1909- 1991), Αμερικανό επιστήμονα και εφευρέτη, ένα σημα-
ντικό στοιχείο της δημιουργικότητας είναι να μη φοβάται κανείς να αποτύχει (Szekely 
& Bucknam, 2013).  

Παρά την πληθώρα των ορισμών, που έχουν παρουσιαστεί με σκοπό την εννοιολογική 
οριοθέτηση και αποσαφήνιση, μια ανακεφαλαιωτική απόπειρα παρέχει δύο διακρίσεις 
για τη δημιουργικότητα (Leikin & Kloss, 2011): Από τη μια μεριά, υπάρχει η απόλυτη 
δημιουργικότητα, η οποία συνδέεται με παγκόσμιας εμβέλειας ανακαλύψεις (π.χ. η α-
πόδειξη, το 1976, με τη βοήθεια του υπολογιστή, του θεωρήματος των τεσσάρων χρω-
μάτων, από τους Kenneth Appel και Wolfgang Haken) και από την άλλη, η σχετική 
δημιουργικότητα, η οποία καλύπτει τις ανακαλύψεις από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, 
μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα αναφοράς, που μέσω της φαντασίας δημιουργεί κάτι 
καινούργιο.  

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η δημιουργικότητα συσσωματώνεται με την αποκλί-
νουσα ή συνθετική σκέψη, η οποία ενθαρρύνει και παρακινεί τους μαθητές να αντιμε-
τωπίζουν τα προβλήματα με, όσο το δυνατόν, περισσότερους δυνατούς τρόπους. Το 
είδος αυτό της σκέψης μελετήθηκε από τον J. P. Guilford, στα μέσα του περασμένου 
αιώνα. Ο Guilford υποστήριξε ότι η αποκλίνουσα σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώ-
που να προτείνει και να παράγει μια δέσμη πιθανών λύσεων, δηλαδή η αποκλίνουσα 
σκέψη είναι δημιουργική παραγωγή πολλαπλών απαντήσεων, σε ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα (Fontana, 1996). Κατά έναν άλλο παρεμφερή ορισμό (Λόξα, 2004), αποκλί-
νουσα σκέψη είναι η ικανότητα να κατανοεί κανείς φαινομενικά ασύνδετες σχέσεις και 
να συνενώνει διαφορετικά πεδία δράσης. Γενικά, με την ενεργοποίηση της αποκλίνου-
σας σκέψης, ο άνθρωπος, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom, αναλύει, συνθέτει, 
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και αξιολογεί.  

Τα προβλήματα ανοιχτής έρευνας καλλιεργούν και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα 
των μαθητών, αυτό το ιδιαίτερο είδος σκέψης, δηλαδή, που απαιτεί πρωτοτυπία και 
ευελιξία, καθώς η μαθηματική δημιουργικότητα στα σχολικά Μαθηματικά, η οποία 
αναπτύσσεται στο σχολείο, συνδέεται, συνήθως, με την επίλυση ανοιχτών προβλημά-
των (που δεν παρακινούν και δεν προκρίνουν ορισμένη μέθοδο μελέτης ούτε συγκε-
κριμένη λύση), όπως, επίσης, και με την επίλυση προβλημάτων ανοιχτής έρευνας 
(Leikin & Kloss, 2011). Αναντίρρητα, τα μη συνήθη προβλήματα, οπωσδήποτε, προϋ-
ποθέτουν και αξιώνουν και τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία αλλά και την αυθε-
ντικότητα του λύτη. Τελικά, η σπουδαιότητα αυτών των προβλημάτων και των δρα-
στηριοτήτων έγκειται, πρώτα από όλα, στο γεγονός ότι καταρρίπτουν το στερεότυπο 
ότι κάθε πρόβλημα έχει μια μόνο σωστή λύση. Επιτρέπουν, επίσης, σε κάθε μαθητή να 
εργαστεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Τελικά, η πρώτιστη σημασία των προβλη-
μάτων ανοιχτής έρευνας είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μάθηση διάφορων 
στρατηγικών και, έτσι, οι μαθητές αποκτούν ευκαιρίες, ώστε να εμβαθύνουν στη μα-
θηματική γνώση και να αναπτύξουν τη δημιουργική μαθηματική σκέψη τους (Klavir 
& Hershkovitz, 2008). 

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας σε περιβάλλοντα μικρόκοσμων  

Ο Seymour Papert και οι μαθητές του, στο εργαστήριο MIT Media Lab, είχαν αρχίσει, 
στα τέλη της δεκαετίας του 1960, να ερευνούν μεθόδους εισαγωγής των παιδιών στον 
κόσμο της Πληροφορικής, με σκοπό να συνδυάσουν τον προγραμματισμό με τον φυ-
σικό κόσμο τους (McNerney, 2004). Εξέλιξαν, έτσι, τη γλώσσα προγραμματισμού 
LOGO, ώστε να ενθαρρύνουν την αυστηρή σκέψη που απαιτούν τα Μαθηματικά και 
έπλασαν τον όρο «μικρόκοσμος», για να ορίσουν ένα διερευνητικό μαθησιακό περι-
βάλλον μάθησης, που προσομοιώνει μερικά φαινόμενα του πραγματικού κόσμου, όπου 
οι μαθητές μπορούν να τα χειριστούν, να τα εξερευνήσουν, να κάνουν υποθέσεις, κα-
τόπιν να τις εξετάσουν και γενικά να πειραματισθούν με διάφορους τρόπους (Jonassen 
et al., 2003). Στην ουσία, οι μικρόκοσμοι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της δημιουργικό-
τητας, των στρατηγικών επίλυσης προβλήματος αλλά και των δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης. Διάφορες ερευνητικές μελέτες (βλ. Fouts, 2000), από παλιά, καταδεικνύουν 
ότι, όντως, ένα περιβάλλον μικρόκοσμου ενθαρρύνει και καλλιεργεί υψηλές δεξιότητες 
σκέψης, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, παράγοντας, επιπλέον, και άλλα επιθυμητά 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πολύ γνωστά περιβάλλοντα μικρόκοσμων αποτελούν τα Δυναμικά Συστήματα (Περι-
βάλλοντα) Γεωμετρίας, με την ποικιλία των λειτουργιών τους και, γενικά, την ανά-
πτυξη υψηλού βαθμού αλληλεπίδρασης και άμεσου χειρισμού. Τα Δυναμικά Συστή-
ματα Γεωμετρίας είναι συνεργατικά, μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα μάθησης και απο-
τελούν διερευνητικούς, αλληλεπιδραστικούς μικρόκοσμους, σχεδιασμένους για συγκε-
κριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μάλιστα, στην ψηφιοχώρα των σημερινών, γηγε-
νών μαθητών καθίσταται μάλλον απαραίτητη η εισαγωγή και η ενσωμάτωση των 
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Δυναμικών Συστημάτων ως διδακτικών μέσων και διαμεσολαβητικών εργαλείων, κα-
θώς οι δραστηριότητες μάθησης εφαρμόζονται και υλοποιούνται ευκολότερα με την 
επιστράτευση της τεχνολογίας. Πράγματι, η μάθηση της Γεωμετρίας έχει «πλεονεκτική 
μεταχείριση» από την τεχνολογία, αφού με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων, οι μαθη-
τές μοντελοποιούν γεωμετρικά θέματα και μέσα σε μαθησιακά περιβάλλοντα ζωτικής 
διάδρασης μελετούν μια πληθώρα γεωμετρικών μορφών (NCTM, 2000).  

Πολλά και διάφορα Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεωμετρίας, ως αποτελεσματικά εργα-
λεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση της Γεωμετρίας, έχουν αναπτυχθεί την τελευταία 
τριακονταετία. Αξιοποιούνται, κυρίως, για τη δυναμική κατασκευή σχημάτων και την 
ανάλυση στόχων και προβλημάτων στη στοιχειώδη Γεωμετρία (Iguchi & Suzuki, 
1998). Γενικά, τα Δυναμικά Λογισμικά είναι διανοητικά εργαλεία για την εμπειρική 
μελέτη γεωμετρικών αντικειμένων και έχουν μια ποικιλία από λειτουργίες και στόχους. 
Χρησιμοποιούνται για διερευνήσεις και επαληθεύσεις εικασιών, ως προπομποί για α-
ποδείξεις, ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων, για γεωμετρικές κατασκευές, για εκτέ-
λεση γεωμετρικών μετασχηματισμών, καθώς και ως εργαλεία επίδειξης (Hull & 
Brovey, 2004).  

Είναι τα πλέον επιτυχημένα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά, που έχουν παρουσιαστεί 
(Pierce & Stacey, 2011), μέχρι τώρα, και η σπουδαιότητά τους αναδεικνύεται, μέσω 
του εύκολου τρόπου, με τον οποίο οι χρήστες μπορούν και αλληλεπιδρούν άμεσα με 
τα γεωμετρικά σχήματα, που έχουν κατασκευάσει. Αυτή η αλληλεπίδραση εμφανίζεται 
με έναν συνεχή και δυναμικό τρόπο, μέσω του άμεσου ελέγχου του ποντικιού 
(Johnston-Wilder & Pimm, 2005). Παρέχονται, έτσι, παραπανίσια γνωστικά εφόδια, 
για την κατανόηση ακόμη και αφηρημένων γεωμετρικών εννοιών, διευκολύνοντας, ε-
ντέλει, και την απρόσκοπτη διερεύνηση και οπτικοποίηση γεωμετρικών μοντέλων, δια-
γραμμάτων, σχέσεων και τύπων.  

Τα προγράμματα Δυναμικών Λογισμικών, όπως το Geometer Sketchpad, το Cabri 
Geometry και το GeoGebra μπορούν, αδιαμφισβήτητα, να παρακινήσουν και να δρα-
στηριοποιήσουν τους μαθητές, ώστε να μελετούν γεωμετρικά θεωρήματα και να ανα-
λύουν προβλήματα με τη μελέτη πλήθους ομοειδών παραδειγμάτων (Sarracco, 2005). 
Στη συνέχεια, μέσω υποθέσεων, συνεχούς τροποποίησης, παρατήρησης των επαναλαμ-
βανόμενων μοτίβων και περιθωριοποιώντας τη στείρα αποστήθιση, οι μαθητές μπο-
ρούν, επαγωγικά, να οδηγηθούν σε συμπεράσματα και γενικεύσεις. 

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά των δυναμικών λογισμικών της Γεωμετρίας εί-
ναι η δυναμική τροποποίηση, η μετακίνηση και ο μετασχηματισμός των σχημάτων, με 
διατήρηση, όμως, των βασικών σχέσεων και ιδιοτήτων τους (Freixas, Joan-Arinyo & 
Soto-Riera, 2009; Laborde et al., 2006). Οι μαθητές καθίστανται ικανοί όχι μόνο να 
κατασκευάζουν και να δημιουργούν, αλλά και να παρατηρούν και να τροποποιούν τα 
σχέδιά τους (Kortenkamp & Dohrmann, 2010). 

Μέσω ερευνών, αποδείχθηκε ότι τα λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας μπορούν να 
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διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την επίλυση προβλημάτων 
(Contreras, 2014; Χρίστου & Πίττα - Πανταζή, 2004; Jones, 2001; Healy & Hoyles, 
2001). Μάλιστα, τρεις είναι οι βασικές επιπτώσεις τους στη μαθησιακή διαδικασία, 
κατά την επίλυση προβλημάτων (Christou et al., 2005): 

1. το σύρσιμο και η μέτρηση είναι σημαντικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων 
και για την ακρίβεια των υποθέσεων, αντίστοιχα. 

2. ως ένα εργαλείο διαμεσολάβησης ενθαρρύνουν τις υποθέσεις, τον πειραματισμό, τις 
ανακαλύψεις ιδιοτήτων και τις γενικεύσεις.  

3. οι μαθητές είναι πολύ πιθανό να εντοπίσουν, με το σύρσιμο, ειδικές περιπτώσεις και 
να τις μελετήσουν. 

Δραστηριότητες Πολλαπλών Επιλύσεων σε Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας 

Σε εποικοδομιστικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως το λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας 
Cabri Geometry, ο ρόλος των δραστηριοτήτων είναι καθοριστικός. Γενικά, έξι βασικοί 
τύποι μαθησιακών, διερευνητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ενεργητική συμμε-
τοχή και την οικοδόμηση γνώσης μπορούν να σχεδιαστούν, για να εκτελεσθούν από 
τους μαθητές, στα πλαίσια αυτού του Δυναμικού Περιβάλλοντος Γεωμετρίας (Kordaki 
& Mastrogiannis 2007; 2006; Mastrogiannis & Kordaki, 2006:  

1. Διατυπώσεις/επαληθεύσεις εικασιών με βάση τη μεταβολή μιας γεωμετρικής κατα-
σκευής, μέσω της λειτουργίας του συρσίματος  

2. Διατυπώσεις/επαληθεύσεις εικασιών, με βάση τα μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδο-
μένα, τα οποία, αυτομάτως, προκύπτουν από το δυναμικό μετασχηματισμό μιας γε-
ωμετρικής κατασκευής, μέσω της λειτουργίας του συρσίματος 

3. Επαληθεύσεις σχέσεων, με βάση μεταβαλλόμενα αριθμητικά δεδομένα, που προκύ-
πτουν αυτόματα, κατά τη διάρκεια μεταβολής μιας γεωμετρικής κατασκευής, μέσω 
της λειτουργίας του συρσίματος  

4. Δραστηριότητες τύπου «μαύρου κουτιού» (Black-box)  
5. Κατασκευές που αντιγράφουν πραγματικά προβλήματα ζωής (Real life problems) 
6. Δραστηριότητες πολλαπλών επιλύσεων. 

Το Cabri Geometry, λόγω της ποικιλίας των εργαλείων και των λειτουργιών του, προ-
σφέρεται, ιδανικά, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων τύπου πολλαπλών επιλύσεων. Είναι 
δυνατόν, μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, να καλυφθούν και να ενσωματωθούν, σχε-
δόν, όλα τα μενού, οι λειτουργίες και οι εντολές του λογισμικού και, επιπροσθέτως, να 
μελετηθούν πλείστα γεωμετρικά θέματα και κεφάλαια αλλά και ολόκληρες γνωστικές 
ενότητες. 

Κατά τον Alex F. Osborn (1888 – 1966), ο πιο άμεσος τρόπος για να αναπτυχθεί η 
δημιουργικότητα είναι η εξάσκηση της δημιουργικότητας, μέσω της επινόησης λύσεων 
σε συγκεκριμένα προβλήματα (Osborn, 1953/1979). Η επίλυση προβλημάτων με δια-
φορετικούς τρόπους χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα της μαθηματικής σκέψης, ενώ 
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και κάποιες λύσεις μπορεί να είναι πιο κομψές, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο χρο-
νοβόρες, σε σχέση με κάποιες άλλες (Leikin & Lev 2007). Μάλιστα, οι δραστηριότητες 
πολλαπλών επιλύσεων μπορεί να χρησιμεύουν, επίσης, ως «εκπαιδευτικό αντίδοτο» 
στα δεσμευτικά, περιχαρακωμένα, στείρα και πνευματοκτόνα πλαίσια των συμπεριφο-
ριστικών συνταγών, από τις οποίες, ακόμη και σήμερα, το Σύγχρονο Σχολείο, και δη 
το ελληνικό, δεν έχει απογαλακτισθεί και απεξαρτηθεί. 

Στα εικονοστοιχεία του Cabri Geometry, με επιπλέον σύμμαχο τα ποικίλα εργαλεία του 
λογισμικού, οι μαθητές μπορούν, εργαζόμενοι και κατά ομάδες, να επιλέξουν τα πλέον 
κατάλληλα από αυτά, για να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις τους, ώστε να επινοήσουν και 
να εισηγηθούν διάφορες λύσεις. Έχουν, ήδη, παρουσιασθεί προτάσεις, δηλωτικές των 
δραστηριοτήτων αυτού του τύπου. Η κατασκευή ζευγών ίσων γωνιών (Kordaki & 
Mastrogiannis, 2006), η κατασκευή όμοιων τριγώνων (Mastrogiannis & Kordaki, 
2006), η κατασκευή ζευγών ίσων τριγώνων (Μαστρογιάννης, 2011) αλλά και η κατα-
σκευή ζευγών ίσων ευθυγράμμων τμημάτων (Μαστρογιάννης, 2013), με όλους τους 
δυνατούς τρόπους, είναι τέσσερις ενδεικτικές περιπτώσεις.  

Ισότητα κύκλων και κατασκευή τους σε Δυναμικό Περιβάλλον Γεωμετρίας 

Μια άλλη παραδειγματική περίπτωση δραστηριότητας πολλαπλών επιλύσεων θα μπο-
ρούσε να είναι η εξεύρεση ζευγών ίσων κύκλων, με όλους τους πιθανούς τρόπους. Ει-
δικότερα, στον μικρόκοσμο ενός Δυναμικού Περιβάλλοντος Γεωμετρίας, οι μαθητές 
καλούνται να παρουσιάσουν, στην οθόνη του υπολογιστή, ζεύγη ίσων κύκλων (ίσοι 
είναι οι κύκλοι µε ίσες ακτίνες). Η δραστηριότητα θα μπορούσε να παρουσιασθεί, ζη-
τώντας από τους μαθητές να κατασκευάσουν ζεύγη ίσων κύκλων, με όσο το δυνατόν 
περισσότερους τρόπους, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τα εργαλεία που παρέχει 
το Cabri Geometry και, ταυτόχρονα, να δικαιολογήσουν κάθε στρατηγική λύσης τους. 

Η εργασία αυτή στοχεύει να καταστούν οι μαθητές ικανοί, ώστε να εκφράζουν τις δια-
τομικές και ενδοατομικές διαφορές τους, σχετικά με την ισότητα των κύκλων και να 
ενσωματώνουν διαφορετικά είδη γνώσης για την έννοια της ισότητας, μέσω της χρη-
σιμοποίησης των ποικίλων εργαλείων και λειτουργιών του λογισμικού. Επιπλέον, η 
ενίσχυση των διάφορων στιλ μάθησης και η ανάπτυξη και μελέτη μιας ευρείας γκάμας 
περιπτώσεων της έννοιας της ισότητας των κύκλων, που, σχεδόν, μπορεί και να εξα-
ντλούν τη στοιχειώδη γεωμετρική ευκλείδεια γνώση, είναι, επίσης, υψηλής προτεραι-
ότητας στόχοι (Mastrogiannis & Kordaki, 2006).  

Πιθανές στρατηγικές λύσεις, μέσω χρήσης απλών εντολών του λογισμικού  

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια a-priori, παραδειγματική ανάλυση ενδεικτικών 
στρατηγικών λύσης, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση απλών εντολών 
του λογισμικού. Επίσης, θα παρουσιαστούν και τα αντίστοιχα μαθησιακά οφέλη, που 
μπορεί να αποκομίσουν οι μαθητές, μέσω της εμπλοκής τους σε αυτή τη μαθησιακή 
πολυμορφική διαδικασία: 
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1. Δημιουργία ίσων κύκλων με αντιγραφή και επικόλληση. 
2. Σε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σχηματίζονται δυο (ίσοι) κύκλοι. Ο πρώτος με κέ-

ντρο το Α και ακτίνα ΑΒ και ο δεύτερος με κέντρο το Β και ακτίνα ΑΒ. 
3. Με την εντολή «Μέσον», βρίσκεται, αυτόματα, το μέσον Γ ενός ευθυγράμμου τμή-

ματος ΑΒ. Ακολούθως, μπορούν να σχεδιασθούν δύο ίσοι κύκλοι. Ο πρώτος με 
κέντρο το Α και ακτίνα ΑΓ και ο δεύτερος με κέντρο το Β και ακτίνα ΒΓ.  

4. Κατασκευή ενός τμήματος, αυτόματη μέτρησή του και, ακολούθως, κατασκευή 
ενός ισομήκους δευτέρου, μέσω του συρσίματος ενός άκρου του. Κατόπιν, τα δυο 
αυτά ισομήκη τμήματα αποτελούν ακτίνες δυο ίσων κύκλων. 

5. Μέσω αξονικής συμμετρίας, με την κατασκευή πρώτα ενός κύκλου και στη συνέ-
χεια της αυτόματης εικόνας του. 

6. Μέσω μετατόπισης, μπορούν να δημιουργηθούν δυο ίσοι κύκλοι (πρότυπο και ει-
κόνα). 

7. Μέσω κεντρικής συμμετρίας. 
8. Μέσω περιστροφής.  
9. Μέσω ομοιοθεσίας, με λόγο 1 και κέντρο ένα τυχαίο σημείο του επιπέδου  
10. Με την εντολή «Μεσοκάθετος» ένα τμήμα ΑΒ χωρίζεται σε δύο ίσα τμήματα, ΑΓ 

και ΓΒ. Ακολούθως, μπορούν να σχεδιασθούν δύο ίσοι κύκλοι. Ο πρώτος με κέ-
ντρο το Α και ακτίνα ΑΓ και ο δεύτερος με κέντρο το Β και ακτίνα ΒΓ.  

11.  Οποιοδήποτε σημείο Γ, στη μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, δη-
μιουργεί (αν σύρεται) απειρία ίσων τμημάτων, ανά ζεύγη, κάθε φορά. Δημιουρ-
γούνται, έτσι, άπειρα ζεύγη ίσων κύκλων, με κέντρο το Γ και ακτίνες τις ΓΑ και 
ΓΒ. Επίσης, άπειρα ζεύγη ίσων κύκλων, ανά ζεύγη, σχηματίζονται αν ο ένας κύ-
κλος έχει κέντρο το Α και ακτίνα ΑΓ, και κέντρο Β και ακτίνα ΒΓ ο άλλος.  

12. Με την εντολή «Μεσοκάθετος» από τις λειτουργίες του λογισμικού, ένα τμήμα 
χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Η ίδια διαδικασία γίνεται και σε ένα άλλο παρακείμενο 
ισόμηκες ευθύγραμμο τμήμα. Μετέπειτα, πάνω σε κάθε μεσοκάθετο σχεδιάζεται 
τμήμα, το οποίο μετρείται. Μέσω του συρσίματος καθίστανται, κάθε φορά, τα τμή-
ματα αυτά ίσα. Σε κάθε περίπτωση, ομοίως με τον αμέσως παραπάνω τρόπο και 
για κάθε σημείο της μεσοκαθέτου, παράγονται ζεύγη ίσων κύκλων. 

13. Μέσω της κατασκευής της διχοτόμου μιας γωνίας. Επειδή κάθε σημείο της διχο-
τόμου απέχει εξίσου, από τις πλευρές της γωνίας, σχεδιάζονται ισομήκη ευθύ-
γραμμα τμήματα και ακολούθως οι αντίστοιχοι κύκλοι, αφού τα ισομήκη αυτά 
τμήματα θεωρηθούν ως ακτίνες τους. Μάλιστα, το σύρσιμο του σημείου πάνω στη 
διχοτόμο δημιουργεί απειρία ίσων κύκλων (τριών, κάθε φορά).  

14. Η κατασκευή υψών, μεσοκαθέτων, διαμέσων ή διχοτόμων σε ένα ισοσκελές τρί-
γωνο ή σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο παράγει ζεύγη ίσων κύκλων. 

15. Με την κατασκευή κανονικών ν-γώνων, μπορούν να προκύψουν άπειρα ζεύγη ί-
σων κύκλων. 

16. Με τη λειτουργία «Μεταφορά μέτρησης», κατασκευάζονται άπειρα ίσα ευθύ-
γραμμα τμήματα και, κατ’ αντιστοιχία, άπειροι ίσοι κύκλοι. Οι μαθητές, μετασχη-
ματίζοντας το αρχικό τμήμα, μπορούν να παρουσιάσουν στην οθόνη απειρία ζευ-
γών ίσων κύκλων διαφορετικής ακτίνας, κάθε φορά.  

17. Με τη λειτουργία «διαβήτης», κατασκευάζεται κύκλος με κέντρο ένα σημείο Α 
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και ακτίνα ίση με δεδομένο ευθύγραμμο τμήμα. Κατόπιν, με κέντρο ένα άλλο ση-
μείο Β κατασκευάζεται πάλι κύκλος με ακτίνα ίση με το δοσμένο τμήμα. Ακολού-
θως, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με διάφορα σημεία του επιπέδου, που θε-
ωρούνται ως κέντρα. Το δοσμένο τμήμα, αν τροποποιείται, παράγει απειρία ίσων 
κύκλων διαφορετικής ακτίνας, κάθε φορά.  

18. Κατασκευάζονται ίσα κάθετα τμήματα (ως ακτίνες) μεταξύ παραλλήλων ευθειών, 
ώστε να προκύψουν ίσοι κύκλοι.  

19. Με την εντολή «εμφάνιση αξόνων» προκύπτει, κατά το δοκούν, απειρία ίσων κύ-
κλων, αξιοποιώντας τα σημεία των αξόνων, ώστε να δημιουργηθούν ίσα ευθύ-
γραμμα τμήματα, όπως και  

20. Με την εντολή «νέοι άξονες» αλλά και  
21. Με την εντολή «ορισμός πλέγματος», όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως ση-

μεία ισομήκους αναφοράς, τα ήδη υπάρχοντα του πλέγματος. 
22. Οπτική επιβεβαίωση, με την κατασκευή δυο κύκλων, των οποίων η ισότητά επα-

ληθεύεται και επικυρώνεται «με το μάτι». 

Τέλος, και σε ό,τι αφορά στις παραπάνω πιθανές στρατηγικές λύσεις, οι οποίες στηρί-
ζονται στη χρήση απλών εντολών του λογισμικού, μέσω του συνεχούς δυναμικού με-
τασχηματισμού των αντίστοιχων κατασκευών, παρέχεται απειρία λύσεων. Καλύπτεται, 
δε, σημαντικός αριθμός γεωμετρικών εννοιών (γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, μετρή-
σεις, μήκος, παραλληλία, καθετότητα, στοιχεία τριγώνων, διχοτόμος μιας γωνίας, συ-
ντεταγμένες κ.λπ.) και, μάλιστα, εξαντλούνται, σχεδόν, τα 2/5 του συνόλου των εντο-
λών του λογισμικού, παρέχοντας σαφή πλεονεκτήματα άμεσης, γρήγορης, «φιλικής» 
και αβίαστης εξοικείωσης. Βέβαια, μπορούν να προκύψουν και πολλές άλλες λύσεις 
(ζεύγη ίσων κύκλων), οι οποίες θα έχουν καθαρά γεωμετρικό χαρακτήρα και κατατομή 
και θα βασίζονται σε καθαρά γεωμετρικές έννοιες, θεωρήματα και προτάσεις της Ευ-
κλείδειας Γεωμετρίας.  

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Η παρούσα εργασία αποπειράθηκε να αξιοποιήσει τα μαθησιακά πλεονεκτήματα των 
αλληλεπιδραστικών Δυναμικών Συστημάτων Γεωμετρίας, στην ανάδειξη της δημιουρ-
γικότητας των μαθητών, μέσω της επιστράτευσης δραστηριοτήτων τύπου πολλαπλών 
λύσεων. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων, που συμπλέκονται και συναρτώνται με τα 
προβλήματα ανοιχτής έρευνας, την πολυτροπικότητα και την αποκλίνουσα σκέψη, οι 
μαθητές είναι δυνατό να επωφεληθούν από τον δικό τους γνωστικό βηματισμό, ώστε 
να καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη και να αναπτύξουν, γενικότερα, τη μα-
θηματική τους γνώση.  

Επιπλέον, επιχειρήθηκε να διαφανεί ότι η αξιοποίηση της δυναμικότητας των Περιβαλ-
λόντων Γεωμετρίας προσφέρει κρίσιμες δυνατότητες ανάδειξης της δημιουργικότητας 
των μαθητών, ειδικά κατά τη πραγμάτευση δραστηριοτήτων τύπου πολλαπλών επιλύ-
σεων. Ο τρισχιδής αυτός συνδυασμός μπορεί να αποτελέσει, ενδεχομένως, μια ουσια-
στική κερδοφόρα τριπλέτα, μια επιτελική διδακτική συνιστώσα, ώστε να 
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δημιουργηθούν μαθητικοκεντρικά περιβάλλοντα και ευνοϊκές συνθήκες μάθησης. 

Η παρούσα εργασία, μέσω μιας a-priori ανάλυσης, παρουσίασε στο περιβάλλον ενός 
Δυναμικού Συστήματος Γεωμετρίας ζεύγη ίσων κύκλων και κατέδειξε την ύπαρξη 22, 
τουλάχιστον, διαφορετικών στρατηγικών λύσης, οι οποίες στηρίζονται, αποκλειστικά, 
στις λειτουργίες και τα μενού του λογισμικού. Οι στρατηγικές αυτές αλλά και πολλές 
άλλες του είδους (π.χ. τρόποι παρουσίασης ισεμβαδικών ή ισοπεριμετρικών σχημάτων) 
εμπεριέχουν πλούσιο μαθησιακό δυναμικό, καθώς μπορούν να εξαντλήσουν όλα, σχε-
δόν, τα γεωμετρικά σχήματα, τα στοιχεία τους αλλά και τις γεωμετρικές έννοιες. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ως μια απαραίτητη διδακτική διαδικασία, προβάλλει η 
πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων σε πραγματική τάξη, με σκοπό να αντλη-
θούν πιστότερα και εγκυρότερα συμπεράσματα. 
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Εισαγωγή διαδραστικού πίνακα στο Νηπιαγωγείο 

Γεροκώστα Βανέσσα 
Νηπιαγωγός, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μο-

νάδων, gerokostavanessa@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια για την εισαγωγή και την εφαρ-
μογή της βοηθητικής λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία ως καινο-
τομία. Σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών λαμβάνεται υπόψη 
ο πιο πρόσφορος οικονομικά τρόπος, οι παράγοντες που θα βοηθήσουν ή θα δυσκολέ-
ψουν την εφαρμογή μιας καινοτομίας και τα οφέλη για όσους μετέχουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, μαθητές). Γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού δυο 
εννοιών: καινοτομία και τεχνολογία, οι οποίες τα τελευταία χρόνια τείνουν να γίνουν 
αλληλένδετες. Η εκπαιδευτική καινοτομία αναφέρεται σε τρεις διαστάσεις: α) αλλαγή 
αρχών και πεποιθήσεων, β) εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και γ)χρήση 
νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991) και για να είναι αποτελεσματική και επιτυχής η 
εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «διαδικα-
σία» και όχι ως «γεγονός». Η τεχνολογία από την άλλη πλευρά έχει κατακλύσει όλες 
τις πλευρές της ζωής μας και ως φυσικό επακόλουθο έχει μπει και στη ζωή των παιδιών 
όλων των ηλικιών. Παρατηρείται ότι από πολύ μικρή ηλικία είναι σε θέση να χειρίζο-
νται τα μέσα της τεχνολογίας και γι αυτό στα ελληνικά Νηπιαγωγεία έχει πραγματο-
ποιηθεί η εισαγωγή ΤΠΕ με την ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στις τάξεις. Ο 
διαδραστικός πίνακας είναι κάτι το οποίο δεν έχει ενταχθεί στην πλειοψηφία των ελ-
ληνικών Νηπιαγωγείων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Πα-
ρατηρώντας το αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τις συζητή-
σεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτού είναι φανερό πως η τεχνολογία κατέχει 
σημαντική θέση στην καθημερινότητα τους. Το σχολείο είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της κοινωνίας και οφείλει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της. Η εισαγωγή 
του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία έχει σκοπό να ανταποκριθεί στις σημερινές 
απαιτήσεις κάνοντας τη μάθηση ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική λαμβάνοντας σο-
βαρά υπόψη την εξοικείωση των σημερινών παιδιών με την τεχνολογία. Την ίδια 
στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να αναδείξουμε όλους τους παράγοντες που εμπλέκο-
νται στην πετυχημένη ανάπτυξη της καινοτομίας μέχρι την εγκαθίδρυσή της και αν 
τελικά έγινε αποδεκτή η καινοτομία από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσχολική αγωγή, διαδραστικός πίνακας, καινοτομία, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή με την τεχνολογία πολύ πριν φοιτήσουν στο 
Νηπιαγωγείο. Ακόμα κι αν τα ίδια δεν κάνουν χρήση των μέσων τεχνολογίας 
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παρακολουθούν τους γονείς τους να τα χρησιμοποιούν (κινητά, υπολογιστές κ.ά). Σύμ-
φωνα με τον οδηγό σπουδών ο ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι να αξιοποιήσει τις πρου-
πάρχουσες εμπειρίες των παιδιών και να τα βοηθήσει να διευρύνουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες τους οδηγώντας τα στον «τεχνολογικό γραμματισμό» (Οδηγός Σπουδών 
Νηπιαγωγείου). Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους στο Νηπιαγωγείο εί-
ναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά διαθέτουν ήδη ψηφιακή ερχόμενα από το σπίτι τους. Ο 
εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και να εντά-
ξει τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σύμφωνα με τους Johnson et al (2011) τα παιδιά έχουν γεννηθεί μέσα στην τεχνολογική 
κοινωνία και γι αυτά αποτελεί κάτι αυτονόητο στην καθημερινότητα τους με αποτέλε-
σμα να μην χρειάζονται να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις όπως οι 
γονείς τους. Ο Prensky (2001) χρησιμοποίησε τον όρο «ψηφιακοί αυτόχθονες» για να 
αποδώσει την κυρίαρχη κατάσταση που αφορά τη σχέση των μικρών παιδιών με την 
ψηφιακή τεχνολογία. Τέλος, στην βιβλιογραφία συναντάμε τον όρο «ichildren» τον 
οποίο ο Druin(2009) αποδίδει στα παιδιά θέλοντας να αποδώσει το γεγονός ότι πλέον 
όλα τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία μιας και γεννιούνται και μεγαλώ-
νουν σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν ηλεκτρονικές συσκευές.  

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής 
που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Το προβολικό 
προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρή-
στης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την 
αφή. Ο διαδραστικός πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που 
δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή δεδομένα. (Βικιπαίδεια, 2014). 

Σκοπός εργασίας 

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εισαγάγει νέες ευκαιρίες στη διαδικασία της 
μάθησης, που επιτρέπουν τη χρήση των νέων εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας για την 
αναπαράσταση της γνώσης και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Ολοένα και πιο έ-
ντονη είναι η ανάγκη να εφαρμοστούν εκπαιδευτικά εργαλεία που ενισχύουν τη συνερ-
γασία και την ενεργό συμμετοχή μεταξύ των μαθητών, καθώς και τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ο διαδραστικός πίνακας. 

Οι διαδραστικοί πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ενίσχυσης της μα-
θησιακής διαδικασίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της συ-
νεργασίας και έχει μια σειρά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έρευνα των 
Becta (2003) και Smith et al (2005). 

• Αύξηση του κινήτρου για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία 
• Κίνητρο και επιρροή για δημιουργία πιο ενδιαφέρουσας και ευχάριστης μαθησιακής 
• ατμόσφαιρας (Beeland 2002) 
• Θετική επίδραση σε επίπεδο προσοχής και συμπεριφοράς 
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• Ενίσχυση του πολυαισθητηριακού χειρισμού δεδομένου ότι η παρουσίαση με πολυ-
μέσα διεγείρει την οπτική αντίληψη και ενισχύει την ανάκληση πληροφοριών στους 
μαθητές (Burden, 2002) 

• Προσφορά περισσότερων ευκαιριών για συμμετοχή και συνεργασία, και υποστήριξη 
των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Levy, 2002) 

• Μείωση της ανάγκης για σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος λόγω της 
• δυνατότητας αποθήκευσης και εκτύπωσης κατευθείαν των δεδομένων της οθόνης 
• Παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε πιο πολύπλοκες έννοιες 

ως αποτέλεσμα της δυνατότητας σαφέστερης και δυναμικότερης παρουσίασης (Smith 
H., 2001) 

• Διευκόλυνση των διαφορετικών μαθησιακών προφίλ των μαθητών καθώς ο εκπαι-
δευτικός μπορεί με τη χρήση μιας ποικιλίας πόρων να καλύψει συγκεκριμένες ανά-
γκες παιδιών (Bell, 2002) 

• Ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών στη δημιουργία περισσότερο ελκυστικών 
• παρουσιάσεων προς τους συμμαθητές τους αυξάνοντας συγχρόνως το αίσθημα της 
• αυτοπεποίθησης (Levy, 2002) 
• Αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης σε μικρότερες ηλικίες και σε μαθητές με ειδικές 

ανάγκες λόγω της έλλειψης χειρισμού πληκτρολογίου (Goodison, 2002). 

Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι οι εξής: 

• Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία  
• Ενίσχυση πολυαισθητηριακού χειρισμού δεδομένων  
• Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη νέα τεχνολογία  

Περιγραφή της καινοτομίας 

Η ιδέα 

Ο διαδραστικός πίνακας είναι αρκετά εντυπωσιακός κυρίως λόγω του μεγέθους στα 
μικρά παιδιά. Τοποθετείται σε κεντρικό σημείο στην τάξη ,κατά προτίμηση εκεί όπου 
μαζεύονται τα παιδιά για την προσευχή , στη λεγόμενη παρεούλα. Επίσης φροντίζουμε 
να είναι τοποθετημένος σε τέτοιο ύψος ώστε να παιδιά να φτάνουν χωρίς δυσκολία.  

Τα πλεονεκτήματα του διαδραστικού πίνακα είναι αρκετά για εκπαιδευτικό και παιδιά 
ευνοώντας την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος. Αρχικά ενθαρρύνει την διαδρα-
στική συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων. 
Ενισχύει τον αυθορμητισμό και επιτρέπει στο/στη Νηπιαγωγό να αποθηκεύει και να 
τυπώνει οτιδήποτε έχουν κάνει τα παιδιά στον διαδραστικό πίνακα. Ο διαδραστικός 
πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσιαστεί μια εκπαιδευτική ηλεκτρονική ε-
φαρμογή, για μαθητές με ειδικές ανάγκες ή οπτικούς μαθητές, για δημιουργία μαθημά-
των που ξεχωρίζουν λόγω κίνησης, χρώματος, φωτεινότητας και ήχου καθώς και απο-
θήκευση αυτών των μαθημάτων για χρήση στο μέλλον. Ο διαδραστικός πίνακας δίνει 
ένα τόνο παιγνιδιού στο μάθημα και συνεπώς προκαλεί το ενδιαφέρον στα παιδιά που 

361/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



ο κυριότερος τρόπος για να μάθουν είναι το παιχνίδι. Εξάλλου η μάθηση με τη χρήση 
πολυμέσων έχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματ από την παραδοσιακή μορφή 
(Kelley κ.ά. 2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι η ένταξη του διαδραστικού πίνακα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στη δημιουργία ελκυστικότερων μαθησιακών πε-
ριβαλλόντων (Δημητρακάκης και Σοφός, 2009).  

Μερικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα περι-
βάλλον μάθησης και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν στη διδα-
κτική διαδικασία, διαφοροποιώντας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, αναφέρονται σε έκθεση του βρετανικού οργανισμού για τις τεχνο-
λογίες στην εκπαίδευση ( Becta, 2003). Ακολουθούν μερικές που μπορούν να εφαρμο-
στούν στην προσχολική ηλικία: 

− Χρήση εικόνας ή βίντεο για αφόρμηση και έναρξη συζήτησης 
− Καταιγισμός ιδεών 
− Συνεργατική επίλυση προβλήματος 
− Άμεσος χειρισμός αντικειμένων και ιδιοτήτων τους 
− Ομότιμη διδασκαλία (διδασκαλία από μαθητές σε όλη την τάξη ή σε ομάδες μαθητών) 
− Ταξινόμηση 
− Δραστηριότητες δημιουργίας και χειρισμού κειμένου 

Μερικοί τρόποι για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή διαδραστικού πίνακα στο Νηπια-
γωγείο είναι οι εξής: 

α. Ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων με δημιουργία ευκαιριών ώστε να συμμετέχουν 
και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την πορεία της διαδικασίας.  

β. Σαφής και ξεκάθαροι στόχοι 
γ. Ενεργός συμμετοχή, υποστήριξη και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων από την αρχή 
δ. Συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στα στάδια εφαρμογής της καινοτομίας 
ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και σεβασμός στο ρυθμό μάθησης τους 
στ. Ενημέρωση των γονέων για το σκοπό και την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής και-

νοτομίας 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι υποβοηθητική με έναν ελκυστικό και παι-
χνιώδη τρόπο, κάνοντας την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική και για τον εκπαιδευτικό 
και για τους μαθητές. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
συμμετοχή των μαθητών, την προσοχή τους στο μάθημα και την αύξηση των δυνατο-
τήτων τους να συμμετάσχουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα και τη δυνατότητα 
να ενισχύσουν την κατανόηση και την επανάληψη. 

Ο διαδραστικός πίνακας ευνοεί την συνεργατική μάθηση και τα παιδιά είναι ενεργη-
τικά μέλη στην διαδικασία μάθησης και όχι παθητικοί δέκτες. Τα παιδιά μαθαίνουν 
καλύτερα όταν συμμετέχουν ενεργά. 
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Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα αλλά και την ερ-
γασιακή εμπειρία προκύπτει η αναγκαίοτητα δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού πε-
ριβάλλοντος και εισαγωγή ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία. Στην παρούσα εκπαιδευτική 
καινοτομία παρουσιάζεται πως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, όπως ο διαδραστικός πίνα-
κας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι χρήσεις 
του διαδραστικού πίνακα είναι αρκετές και μας δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλεύουμε 
τις δυνατότητες του με σκοπό όλοι οι μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να ε-
πωφεληθούν και να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Είναι λογικό με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας να επέλθουν αλλαγές οι 
οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν κυρίως με την συνεργασία ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς. Οι αλλαγές θα αφορούν τον επανασχεδιασμό της διδασκαλίας και 
κατ’επέκταση αλλαγές σε αντιλήψεις και στάσεις. Κάθε μέλος της σχολικής μονάδας 
θα αναλάβει ένα ρόλο να φέρει εις πέρας και όλοι μαζί θα εργάζονται για ένα κοινό 
όραμα. Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου καλείται να έχει τον γενικό συντονισμό και 
να βρει τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας. Επίσης θα στηρίζει και θα παρο-
τρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Γονείς επίσης έχουν σημαντικό υποστηρικτικό 
ρόλο και μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση πόρων αλλά και με γνώσεις πληροφο-
ρικής που μπορεί να έχουν. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν καθήκον για επιπρόσθετη ε-
νημέρωση από ιστοσελίδες, πρακτική εξάσκηση στον πίνακα και αναζήτηση πληροφο-
ριών. Τέλος ο σύλλογος διδασκόντων έχει ως καθήκον να συνεδριάζει με σκοπό τη 
συζήτηση και την αξιολόγηση της καινοτομίας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία συμμετέχοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία εί-
ναι διαφορετικά. Αρχικά στους εκπαιδευτικούς αυτό που αναμένεται είναι μετά την 
εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα  

• να αρχίσουν να οργανώνουν τις δραστηριότητες τους αξιοποιώντας στο έπαρκο της 
δυνατότητες του συγκεκριμένου τεχνολογικού εργαλείου.  

• να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μη φοβούνται την τεχνολογία (κυρίως μετά την 
επιμόρφωση τους) αλλά να την αντιμετωπίζουν ως σύμμαχο με απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευ-
τικοί αντιμετωπίζουν καχύποπτά την τεχνολογία κυρίως λόγω της αγνοίας του αντι-
κειμένου 

• Από τους μικρούς μαθητές αναμένεται: 
• -να παραμένουν συγκεντρωμένοι για περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια της οργανω-

μένης δραστηριότητας διότι είναι μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από ανησυχία και 
έντονη κινητικότητα.  

• -να νιώσουν περήφανοι για όσα καταφέρνουν, να χειρίζονται ικανοποιητικά τον δια-
δραστικό πίνακα και να είναι σε θέση να βοηθούν μικρότερα παιδιά της τάξης 

• -να γνωρίζουν την τεχνολογία και την ορθή χρήση της 
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Κριτήρια επιτυχίας 

Τα κριτήρια που πρέπει να προσδιοριστούν, να συζητηθούν, να είναι ξεκάθαρα για να 
καθοδηγήσουν προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κριτήρια που θα τεθούν στη συγκε-
κριμένη καινοτομία έχουν σχέση με: 

• Το είδος των δραστηριοτήτων του σχολείου, στις οποίες αναφέρεται η καινοτομία. 
Με βάση το κριτήριο αυτό η καινοτομία μπορεί να κριθεί ως προς την εκπαιδευτική, 
παιδαγωγική, διοικητική ή οργανωτική της φύση.  

• Το θεματικό περιεχόμενο της καινοτομίας Στο σημείο αυτό κριτήριο αποτελούν οι 
σκοποί και οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι, τα μέσα διδασκαλίας και οι μέθοδοι 
αξιολόγησης. 

• Την ανάληψη πρωτοβουλίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της καινοτομίας. 
Το κριτήριο αυτό θα επικεντρωθεί στην top-down ή bottom-up διαδικασία.  

• Την ομάδα-στόχο της καινοτομίας. Με βάση το κριτήριο αυτό η καινοτομία διακρί-
νεται σε δράσεις που αφορούν το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας ή συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως μαθητές χαμηλών επιδόσεων, 
με μαθησιακές δυσκολίες, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων 
ειδικοτήτων.  

Η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: 

− Τη φύση της καινοτομίας  
− Την κεντρικότητα (σε ποιο βαθμό θ’ αλλάξει τον πυρήνα της εκπαίδευσης)  
− Πόσους θα επηρεάσει μετά την εφαρμογή της 
− Ποιος ήταν ο βαθμός δυσκολίας για κάθε ομάδα που συμμετείχε  
− Ως προς τη συμφωνία/σύγκρουση με τις ισχύουσες πρακτικές  
− Πόσο «ορατή», δηλαδή επικοινωνιακή είναι  
− Πόσο ξεκάθαρους στόχους έχει και πόσο καλά οργανωμένη και συγκροτημένη είναι  
− Πόσο χρηστική θα είναι και τι ωφέλειες θα έχει κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και στις 

ομάδες και σε ολόκληρο τον οργανισμό 

Οι δείκτες για να μετρηθεί η επιτυχής εφαρμογή της εισαγωγής της καινοτομίας θα 
προκύψουν από τους στόχους. Αρχικά οι εξοικείωση των εκπαιδευτικών και η ικανο-
ποίηση τους μπορεί να ελέγθει με ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν εντός της 
σχολικής μονάδας και οι ερωτήσεις θα αφορούν την προσωπική τους ικανοποίηση από 
την χρήση του διαδραστικού πίνακα. Επίσης οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να α-
ξιολογήσουν αν η μαθησιακή διαδικασία έγινε ενδιαφέρουσα για τα παιδιά μέσα από 
την παρατήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων 
αλλά και του παιχνιδιού τους. Τα ίδια τα παιδιά επίσης μπορούν να αξιολογήσουν την 
καινοτομία είτε με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από την Νηπιαγωγό είτε με τη ζωγραφική 
τους. Η αξιολόγηση σε αυτή την ηλικία είναι κυρίως περιγραφική.  
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 Για να θεωρηθεί ότι η εισαγωγή της καινοτομίας είχε θετικό αντίκτυπο στα εμπλεκό-
μενα μέλη θα πρέπει η πλειοψηφία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να έχουν δη-
μιουργήσει θετικές στάσεις και αντιλήψεις και σα δείκτες μπορούμε να έχουμε: 

− ικανοποίηση εκπαιδευτικών 
− βελτίωση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών 
− αντιδράσεις μαθητών μετά την χρήση του διαδραστικού πίνακα 

Βήματα υλοποίησης 

Οι παράγοντες επιτυχίας υπάρχουν σε κάθε εφαρμογή καινοτομίας, οι οποίοι εντοπίζο-
νται σε όλα τα στάδια της εφαρμογής. Για την εισαγωγή της καινοτομίας μπορούμε να 
υιοθετήσουμε το μοντέλο για τις αλλαγές του Michael Fullan και να υπάρχουν 3 φά-
σεις: 1) εισαγωγή της καινοτομίας, 2) εφαρμογή και 3) εσωτερίκευση.  

Στο στάδιο της εισαγωγής πραγματοποιείται ο σωστός σχεδιασμός ο οποίος προβλέπει 
εξεύρεση πόρων, ανεύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, βοήθεια και συμ-
βολή από τον σχολικό σύμβουλο αλλά και από ειδικό εξωτερικό συνεργάτη, ενημέ-
ρωση και προετοιμασία των γονέων. Ταυτόχρονα θα έπρεπα να ικανοποιούνται κάποια 
ερωτήματα-κριτήρια (Fullan, 1991) όπως: 

− γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πώς να χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα? 
− η διδασκαλία θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική? 
− η εισαγωγή της καινοτομίας θα επηρεάσει μελλοντικά τους εκπαιδευτικούς σε επαγ-

γελματικό επίπεδο? 
− θα βοηθήσει η χρήση του διαδραστικού στην δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος 

μάθησης? 

Αρχικά η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου μπορεί να επισκεφτεί ένα δημοτικό σχολείο 
όπου χρησιμοποιεί διαδραστικό πίνακα και να συζητήσει με τον εκπαιδευτικό που ήδη 
τον χρησιμοποιεί. Εκεί ο εκπαιδευτικός δείχνει στην πράξη αυτό που μέχρι τώρα είχε 
μελετηθεί μόνο μέσω του διαδικτύου. 

Μετά την θετική αντίδραση των εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενημέ-
ρωση για την εισαγωγή της καινοτομίας στο Σύλλογο Γονέων, στο Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού Έργου, στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και στην Υπεύθυνη Και-
νοτόμων Δράσεων. Φυσικά άμεση θα είναι κ η εφαρμογή του διαδραστικού μέσα στην 
τάξη. Αυτό που ενδιέφερε κυρίως ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου διότι ήταν αυτοί που θα εφάρμοζαν τη νέα μορφή διδασκαλίας με τη βοήθεια 
των τεχνολογιών.  

Το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή της καινοτομίας όπου θα υπάρξουν ανασταλτικοί 
και διευκολυντικοί παράγοντες. Αφού έχει αγοραστεί και τοποθετηθεί ο διαδραστικός 
πίνακας αρχίζει ο εκπαιδευτικός την παρουσίαση του νέου εργαλείου στα μικρά παιδιά. 
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Υπάρχουν όμως λειτουργικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η έλ-
λειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών στα θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση της τε-
χνολογίας στην τάξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα οφέλη της έντα-
ξης της τεχνολογίας αλλά η χρήση του διαδραστικού απαιτεί επιπλέον γνώσεις. Ένα 
σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη της τεχνολογίας είναι η μικρή ηλικία των μαθητών 
και η απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι. Τέλος, οικονομικά ζητήματα για τη 
συντήρηση του διαδραστικού πίνακα. 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η εσωτερίκευση. Όταν είναι σίγουρο ότι ο πίνακας 
είναι αποτελεσματικός ανακοινώνεται η επιτυχής εφαρμογή της καινοτομίας προς τους 
ανώτερους. Οι εκπαιδευτικοί θα νιώσουν ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς στα νηπιαγω-
γεία δεν υπάρχουν δάσκαλοι πληροφορικής και κατάφεραν μόνοι τους να εισάγουν μια 
τεχνολογική καινοτομία. Κατ επέκταση η προσωπική ικανοποίηση οδηγεί στην τελική 
εγκαθίδρυση της χρήσης του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο. Με αυτόν τον 
τρόπο θα δημιουργηθεί μια κουλτούρα αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου και συμ-
μετοχή στο όραμα για την βελτίωση της εκπαίδευσης με την εισαγωγή ΤΠΕ στην προ-
σχολική ηλικία. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν οικεία με την χρήση τεχνολογικών εργα-
λείων και αναζητούν τρόπους επιμόρφωσης και εξέλιξης. Από την πλευρά των παιδιών 
ο ενθουσιασμός και η ενεργή συμμετοχή είναι καθημερινή. Πλέον και τα ίδια θεωρούν 
τον διαδραστικό πίνακα αναπόσταστο κομμάτι της παιδαγωγικής δραστηριότητας και 
τον χρησιμοποιούν για να δημιουργούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. 

Διοίκηση και Ηγεσία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

Η διοίκηση και η ηγεσία μιας σχολικής μονάδας επηρεάζει την αύξηση της αποτελε-
σματικότητας και διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες. Οι αντιλήψεις των εκ-
παιδευτικών, η τακτική επικοινωνία με τους γονείς και η ενημέρωση τους για την πρό-
οδο των παιδιών προωθώντας έτσι την ουσιαστική σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την 
οικογένεια, οι κοινοί στόχοι και το όραμα, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων 
είναι μερικοί παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν την αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας. 

Εμπλοκή και δέσμευση προσώπων –φορέων 

Για να πραγματοποιηθεί μια καινοτομική δράση σε μια σχολική μονάδα χρειάζεται υ-
ποστήριξη από διάφορους φορείς. Αρχικά θα χρειαστεί οικονομική από επίσημους φο-
ρείς και χορηγίες για την αγορά διαδραστικού πίνακα και έξοδα που μπορούν να προ-
κύψουν (πχ συντήρηση). Το ποσό που δίνεται από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή είναι 
για να καλυφθούν όλα τα έξοδα ενός Νηπιαγωγείου και πιθανόν να μην επαρκούν για 
την αγορά του διαδραστικού πίνακα.  

Σίγουρα οι γονείς και η στήριξη τους είναι αρκετά σημαντική. Είτε βοηθώντας με τις 
γνώσεις τους είτε ενθαρρύνοντας την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο Νηπιαγω-
γείο. Οι γονείς με τη στάση τους μπορούν να στηρίζουν το όραμα της προϊσταμένης 
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επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας. Οι γονείς 
ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συγκεκριμένου τεχνολογικού ερ-
γαλείου και η προϊσταμένη ζητά την αμέριστη συμπαράσταση τους. 

Άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου και η υπεύθυνη Καινοτόμων Δράσεων οι οποίοι 
δεσμεύονται και από το νομό να ενθαρρύνουν και να προωθούν καινοτόμες δράσεις. 

Τέλος θα υπάρξουν τεχνικοί που θα πρέπει να συνδέσουν και να ενημερώσουν για τις 
βασικές λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα, ένας επιμορφωτής που θα αναλάβει να 
λύσει τις απορίες των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσει ώστε να εξοικειωθούν με 
τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα. 

Καθορισμός ηγετικού ρόλου και ο ρόλος του ηγέτη 

Η προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου έχει να χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού και 
συμμετοχικού ηγέτης, περιγράφοντας με σαφήνεια τους στόχους και το όραμα της σε 
όλους τους εμπλεκομένους. Εκείνη έχει τον κυρίαρχο ρόλο, εμπνέει, παροτρύνει, πα-
ρασύρει στο όραμα, οδηγεί τη μονάδα προς τα μπρος. Σκοπός της είναι με την εισαγωγή 
της καινοτομίας ναι δημιουργήσει ένα σχολικό κλίμα όπου θα κυριαρχεί η συνεργασία 
και ο σεβασμός έχοντας όλοι σαν απώτερο στόχο την βελτίωση της εκπαίδευσης. Κα-
λείται να συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να αναθέσει ρόλους και 
καθήκοντα. Με την εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα επιδιώκει να ξεφύγει από την 
παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Επιβραβεύει τους συναδέρφους της και επιδιώ-
κει να την επαγγελματική τους εξέλιξη. Καλό είναι να διαθέτει όχι μόνο παιδαγωγικές 
γνώσεις και διοικητικές γνώσεις αλλά και γνώσεις που αφορούν την τεχνολογία.  

Η συμμετοχή της προϊσταμένης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας είναι βασική για να 
ολοκληρωθεί με επιτυχία η εισαγωγή της καινοτομίας. Θα ασκήσει τον ηγετικό της 
ρόλο όχι μόνο στις γνώσεις αλλά και στην προσωπικότητα της. Μέσα από τη συμμε-
τοχική ηγεσία θα καλλιεργηθεί μια κοινή κουλτούρα και θα αναπτυχθούν οι γνώσεις , 
οι ικανότητες και οι προσωπικότητες όλων των μελών. Κάθε μέλος έχει δικό του μερί-
διο ευθύνης ώστε να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων. Με αυτό τον τρόπο 
οι εκπαιδευτικοί θα νιώσουν ενεργοί και ισότιμοι, δίνοντας τους κίνητρα για εργασία. 

Η εισαγωγή του διαδραστικού δε θα πραγματοποιηθεί από την αρχή της χρονιάς και θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής όλων των παιδιών. Επίσης θα ξεκι-
νήσει με ένα θέμα που να έχει προκύψει μέσα από τα παιδιά ώστε ήδη να υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον για τη μαθησιακή διαδικασία. 

Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα 

Όπως προαναφέρθηκε ένας διαδραστικός πίνακας μπορεί να αγοραστεί είτε με τα χρή-
ματα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, είτε να ζητηθεί δωρεά από κάποιον εφοπλιστή 
της περιοχής. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μπορεί να συνδράμει οικονομικά 
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για την περίπτωση που κληθεί κάποιος ειδικός επιμορφωτής για μια επιμόρφωση που 
θα πραγματοποιηθεί εντός της σχολικής μονάδας και θα μπορούν να την παρακολου-
θήσουν και οι γονείς. 

Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη οικονομική ανάγκη που δε μπορεί να κα-
λυφθεί οικονομικά μιας και οι ανάγκες για οικονομικούς πόρους είναι ελάχιστες. 

Η βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι σχεδόν εξασφαλισμένη για τους εξής λόγους. Ο 
διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο το οποίο τοποθετείται μόνιμα μέσα στην τάξη 
οπότε και οι επόμενοι νηπιαγωγοί θα τον συναντήσουν. Η προϊσταμένη του Νηπιαγω-
γείου είναι μόνιμη εκπαιδευτικός και έχει την οργανική της στο συγκεκριμένο νηπια-
γωγείο με αποτέλεσμα κάθε χρονιά που θα έρχονται αναπληρώτριες νηπιαγωγοί θα 
φροντίζει να τους ενημερώνει για την χρήση του διαδραστικού πίνακα. Θεωρητικά η 
κινητικότητα των εκπαιδευτικών δεν ευνοεί τη βιωσιμότητα των καινοτόμων δράσεων 
και χρειάζεται αρκετή προσωπική δουλειά. 

Στην ιστοσελίδα του σχολείου θα αναρτώνται εργασίες των παιδιών και δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μετά την εισαγωγή της καινοτομίας. Ταυτόχρονα θα έχουν πρό-
σβαση και άλλα σχολεία και θα πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών. 

Αποσταθεροποιητικοί παράγοντες- Αντιμετώπιση 

Είναι αναμενόμενο σε κάθε καινοτομία να συναντάμε πηγές αντίστασης που αποτε-
λούν αποσταθεροποιητικούς παράγοντες. Οι ανασταλτικοί παράγοντες μπορεί να είναι 
οι εξής: 

− ελλιπής χρηματοδότηση 
− άγνωστη και καινούρια καινοτομία, ειδικά για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν γνώσεις 

υπολογιστών 
− Λανθασμένη αντίληψη για τον διαδραστικό πίνακα 
− συντηρητικοί μη καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί 
− εύρεση κατάλληλων επιμορφωτών 
− αντιρρήσεις γονέων που δεν καλοβλέπουν τις νέες τεχνολογίες ή τις θεωρούν παιγνι-

δομηχανές σαν και αυτές που έχει το παιδί στο σπίτι 
− έλλειψη εμπιστοσύνης και φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις 
− μη ορατά οφέλη 

Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και τελικά μπορεί να είναι χρήσιμο και σίγουρα 
είναι προτιμότερο από την αδιαφορία. Οι συγκρούσεις είναι μέρος της σχολικής ζωής 
και η προϊσταμένη θα πρέπει να φέρει τις ισορροπίες. 

Το οικονομικό κομμάτι θα ζητηθεί από την Σχολική Επιτροπή μέρος του προϋπολογι-
σμού να διατεθεί στην αγορά υποστηρικτικών μέσων και από δωρεές ή χορηγίες. Θα 
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αξιοποιηθούν όλα τα άτομα από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, όπως οι γονείς 
και οι συγγενείς, για το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης 

Σημαντική είναι η δημιουργία κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, τόσο με τη διαμόρφωση 
συστήματος αμοιβών, όσο με την ανάληψη ευθυνών και εξουσιών. Επίσης παρότρυνση 
και κίνητρα ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα ή 
σεμινάρια χρήσης νέων τεχνολογιών .  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα μπορέσει να τους δώσει πληροφορίες και να α-
ποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις νέες τεχνολογίες. 

Θα υποστηριχτεί αποτελεσματική επικοινωνία στο σχολείο και εμπλοκή των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Με την κατάλληλη ενημέ-
ρωση όλη θα νιώσουν πιο ασφαλής και οργανωμένη. 

Θα εφαρμοστεί η διαμορφωτική αξιολόγηση με συλλογή, μελέτη και ανάλυση των αι-
τίων των προβλημάτων και των δυσκολιών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός 
όλων των κινδύνων που δημιουργούνται. Το στάδιο αυτό θα ακολουθεί η παρουσίαση 
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από κάθε σχέδιο εργασίας. 

Η προϊσταμένη θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για τις ΤΠΕ και θα καλέσει ειδικούς 
για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών. 

Αξιολόγηση 

 Η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης θα είναι συνεχής, διαμορφωτική και τελική και θα 
στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά θα ανα-
φέρονται στους συγκεκριμένους στόχους και τις δραστηριότητές τους και θα αφορούν: 

1. Την καταλληλότητά τους 
2. Το όφελος και τη χρησιμότητά τους  
3. Την εφαρμοσιμότητά τους 
4. Το βαθμό επίτευξης και υλοποίησής τους 

Η αυτό-αξιολόγηση είναι απαραίτητη και χρήσιμη για να βγουν ασφαλή συμπερά-
σματα. Θα χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, δομημένες συνεντεύξεις, και παρατη-
ρήσεις τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μικρούς μαθητές. Μέσα από τα συ-
μπεράσματα θα διορθωθούν τυχόν παραλείψεις και λάθη. Δίνεται η αφορμή για την 
αυτο-αξιολόγηση της μονάδας και βελτίωση σε τομείς όπως η γνώση χειρισμού υπο-
λογιστών, νέα οπτική γωνία των αναλυτικών προγραμμάτων, αποδοχή από την εκπαι-
δευτική κοινότητα της χρήσης διαδραστικού πίνακα. 

Θα διαπιστωθεί αν υπήρξε δυσκολία ή όχι στο χειρισμό της τεχνολογίας και της ιδιαι-
τερότητας χρήσης του φτηνού διαδραστικού πίνακα από τους εμπλεκόμενους εκπαι-
δευτικούς και αν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
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Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος αν επετεύχθησαν οι στόχοι από την εφαρμογή του δια-
δραστικού πίνακα στη διδασκαλία και αν το μαθησιακό περιβάλλον έγινε πιο ελκυ-
στικό. Ειδικότερα αν υπήρχαν ζωηροί μαθητές μπορούμε να διαπιστώσουμε αν με τη 
χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι πιο ήσυχοι και πιο συγκεντρωμένοι στο μάθημα. 
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Εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone) 
με δυνατότητα αξιοποίησης στη Βιολογία Α Γυμνασίου. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση των έξυπνων κινητών συσκευών οι εκπαιδευτι-
κοί έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία νέων εφαρμογών και τεχνολογιών. Οι καινοτόμες 
αυτές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την διδασκαλία 
των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα για το μάθημα της Βιολογίας. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζονται εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών για το μάθημα της Βιολογίας, 
οι οποίες έχουν στόχο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθή-
σουν να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα για την επιστήμη της Βιολογίας, χρήσιμη 
στην καθημερινή τους ζωή. Οι εφαρμογές επιλέχθηκαν με βάση την ύλη και τις υπο-
χρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας της Α Γυμνασίου. Για την αξιολόγηση 
των εφαρμογών επιλέχθηκαν παράγοντες όπως η ευκολία χειρισμού, η συνάφεια με 
τους διδακτικούς στόχους, η επιστημονική συνέπεια, τα γραφικά, η ελευθερία ελέγχου 
και η δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Έξυπνες κινητές συσκευές , smartphone, αξιολόγηση, Βιολογία, 
STEM 

Εισαγωγή 

H Βιολογία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιστήμη η οποία βασίζεται στον πειρα-
ματισμό και την κριτική αξιολόγηση. Δυστυχώς σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία η διδα-
σκαλία της βιολογίας γίνεται μέσω της αποστήθισης εγχειριδίων και δεν συμβαδίζει με 
την σύγχρονη έρευνα. Λόγοι για αυτή την προσέγγιση αποτελούν η έλλειψη χρόνου, 
κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών και εργαστηριακού εξοπλισμού, (The 
Effective Teaching of School Biology, 2014). Οι έξυπνες φορητές συσκευές μπορούν 
να βοηθήσουν να ξεπεραστούν πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την διε-
ξαγωγή ενός πειράματος στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας, καθώς μπορούν 
να προσαρμοστούν σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα και να προσφέρουν τη δυνα-
τότητα για εξατομικευμένη εμπειρία εκμάθησης, (Vandoninck, Nouwen, & Zaman, 
2017). Επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν πως περίπου 80%-85% των εφήβων 
12-15 ετών έχουν κινητό, ενώ το 90% αυτών κάνει καθημερινή χρήση. Συνεπώς τα 
smartphones αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας 
των μαθητών. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι η χρήση κινητού στην αί-
θουσα διδασκαλίας αποσπά τους μαθητές από το μάθημα , δεν τους βοηθάει στην κα-
τανόηση της ύλης και συνεπώς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοσή τους, (Lisa 
Black-Fuller, 2016; Vandoninck et al., 2017). Άλλες όμως μελέτες υποστηρίζουν ότι 
τα smartphones μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο μαθησιακό 
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περιβάλλον αρκεί μαθητές και εκπαιδευτικοί να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες 
χρήσης των κινητών συσκευών, (L.Buck, McInnis, & Randolph, 2013; Soloway, 
Norris, & Hossain, 2011; Vandoninck, Nouwen, & Zaman, 2019). Αρκετοί εκπαιδευ-
τικοί επισημαίνουν ότι το smartphone αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο κινη-
τοποιεί τους μαθητές να κάνουν έρευνα, να μοιράζονται ιστολόγια, να διατηρούν κι-
νητά ημερολόγια και ακόμη επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μα-
θητών. Τα smartphones μπορούν επίσης να δώσουν την δυνατότητα στους μαθητές να 
συλλέξουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες έξω από την τάξη, δίνοντας 
απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα. Επιπλέον τους βοηθούν να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Τέλος, λόγω του σχετικά 
χαμηλού κόστους μια συσκευής και της πληθώρας των εφαρμογών, μια συσκευή μπο-
ρεί να αντικαταστήσει τον ακριβό εργαστηριακό εξοπλισμό ενός σχολικού εργαστη-
ρίου, (Clayton & Murphy, 2016; Soloway et al., 2011). 

Η επιλογή κατάλληλης εφαρμογής - Κριτήρια Αξιολόγησης 

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεση τους μια πληθώρα εφαρμογών και πολλές 
φορές η επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής είναι δύσκολη. Σύμφωνα με τον Dee 
Lanier της EdTechTeam, όταν ένας εκπαιδευτικός επιλέγει μια εφαρμογή smartphone 
για χρήση στην τάξη θα πρέπει να έχει στο νου του τέσσερα στοιχεία ( 4-C values): αν 
η πλατφόρμα είναι δωρεάν ή χαμηλού κόστους, αν είναι συνεργατική, αν μπορούν οι 
μαθητές να έχουν πρόσβαση από παντού και αν λειτουργεί σε πολλές διαφορετικές 
συσκευές, (cost-effective, cross-platform, cloud-based and collaborative), ( Arnold , 
2018) . Ο Ηarry Walker (Walker, 2011) προτείνει μια ρουμπρίκα με κλίμακα από το 1 
μέχρι το 4 με βάση κριτήρια όπως την σύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο, την αυθε-
ντικότητα, την ανατροφοδότηση, την διαφοροποίηση, την ευκολία στην χρήση, την 
χρήση από τους μαθητές και την απόδοση των μαθητών. H Apple σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζονται στον οδηγό εφαρμογών smartphone για 
χρήση στην τάξη ( Apple, 2013) προτείνει πέντε κριτήρια που μπορούν να βοηθήσουν 
τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει εφαρμογές για χρήση στην τάξη. ι)Την εμπλοκή του 
χρήστη - αν είναι φιλική προς το χρήστη ή αν ανοίγει νέους τρόπους μάθησης ιι) Κα-
ταλληλόλητα - είναι κατάλληλο το περιεχόμενο της εφαρμογής για την προβλεπόμενη 
ηλικιακή ομάδα; έχει μια διεπαφή κατάλληλη για την ηλικία; ο σχεδιασμός και τα γρα-
φικά είναι για το κατάλληλο ηλικιακό επίπεδο; ιιι)Εκπαιδευτική σχεδίαση- η εφαρμογή 
υποστηρίζει τους διδακτικούς στόχους; Περιλαμβάνει διαδραστικά χαρακτηριστικά 
που επιτρέπουν την ανάδραση, την αξιολόγηση και τον προβληματισμό; iv) Κίνητρο- 
Είναι το περιεχόμενο της εφαρμογής ελκυστικό και σχετικό με το προτεινόμενο επί-
πεδο δυσκολίας; Περιλαμβάνει αρχές παιχνιδοποίησης; Βοηθάει τους μαθητές να συν-
δέσουν τη μάθηση με τις εμπειρίες τους στο περιβάλλον (π.χ. μέσω GPS, Bluetooth ή 
Wi-Fi). v) Προσβασιμότητα- Η εφαρμογή χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους μάθησης; 
Η εφαρμογή περιλαμβάνει χαρακτηριστικά διαφοροποίησης. Συνδυάζοντας τις παρα-
πάνω κατευθυντήριες γραμμές σχεδιάσαμε την ρουμπρίκα που μπορείτε να δείτε α-
κλουθώντας το παρακά-
τωlinkhttps://drive.google.com/open?id=1OP69JvZrnSoM72WVWBlE8CLRCsIeQT
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zUshTxdQDh57Q. Ως κύριους άξονες αξιολόγησης επιλέξαμε τον Α. εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό- αν εξυπηρετεί τους διδακτικούς στόχους, δίνει ανατροφοδότηση και βοηθά 
στον αναστοχασμό , υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης της μάθησης, Β. Στόχευση 
σε κατάλληλο επίπεδο για την ηλικία των μαθητών- αν είναι το περιεχόμενο και τα 
γραφικά κατάλληλα για το ηλικιακό επίπεδο στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή, αν 
κινητοποιεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, Γ. Ευκολία στην χρήση- 
αν υπάρχουν εύκολες οδηγίες χρήσης, είναι εύκολη η πλοήγηση στην εφαρμογή, είναι 
εύκολη η εγκατάσταση σε όλες τις συσκευές, η γλώσσα είναι στα Ελληνικά Δ. Καινο-
τομία - αν παρουσιάζει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και ανοίγει νέους δρόμους 
για να μάθουν οι μαθητές. Ε. Το κόστος- αν η εφαρμογή είναι δωρεάν ή χαμηλού κό-
στους. Η ρουμπρίκα είναι περιγραφική και έχει κλίμακα από το 1 (πληροί ελάχιστα 
κριτήρια) μέχρι το 4 (πληροί όλα τα κριτήρια) και ως κριτήριο επιλογής εφαρμογών 
στην τάξη θέσαμε το να έχουν επίπεδο τουλάχιστον 3 σε όλα τα κριτήρια. 

 
Τίτλοι και εικόνες των εφαρμογών που αξιολογήθηκαν στις κατηγορίες που επιλέχθη-

καν 
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Αξιολόγηση Εφαρμογών 

Αξιολογήθηκαν συνολικά 9 εφαρμογές οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα 1. Οι 
εφαρμογές αυτές επιλέχθηκαν από ένα πλήθος αντίστοιχων εφαρμογών βιολογίας αρ-
χικά με το κριτήριο της συνάφειας τους με τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις 
της Βιολογίας Α Γυμνασίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου παιδείας, οι υπο-
χρεωτικές ασκήσεις Βιολογίας Α Γυμνασίου για το έτος 2018-2019 είναι οι εξής: Μι-
κροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων σημασία του φωτός για τη 
φωτοσύνθεση και μεταφορά ουσιών στα φυτά και οι επιδράσεις της άσκησης στο 
ρυθμό της αναπνοής. Για αυτό το λόγο έγινε αναζήτηση εφαρμογών μικροσκοπίων, 
φωτοσύνθεσης και μέτρησης καρδιακού παλμού. Η αναζήτηση στο google play έδωσε 
μια πληθώρα από αποτελέσματα. Από αυτές επιλέξαμε να αξιολογήσουμε τις 9 εφαρ-
μογές που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Επιλέξαμε αυτές τις εφαρμογές καθώς είχαν 
τις περισσότερες θετικές κριτικές και το γραφικό περιβάλλον τους ήταν εύκολο στην 
χρήση. Έπειτα προχωρήσαμε στην επιμέρους αξιολόγηση των εφαρμογών σύμφωνα με 
την ρουμπρίκα που παρουσιάστηκε παραπάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις 
εφαρμογές που αξιολογήθηκαν δεν παρουσιάζει κάποια καινοτόμα εκπαιδευτική πρα-
κτική, ανοίγει όμως νέους δρόμους για να μάθουν οι μαθητές αξιοποιώντας με έναν 
διαφορετικό τρόπο το κινητό τους τηλέφωνο. Επιπλέον η διαφοροποίηση μάθησης σε 
όλες τις εφαρμογές έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν με το κινητό τους να 
πάρουν μετρήσεις εντός και εκτός της τάξης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Α. Μικροσκόπιο 

Το μικροσκόπιο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όργανα της επιστήμης. Η ανακά-
λυψη του άνοιξε τον δρόμο για ανακαλύψεις σε όλο το εύρος όλων των επιστημονικών 
κλάδων. Η δημόσια πρόσβαση στη μικροσκοπία, είτε μέσω του σχολείου είτε μέσω 
εμπορικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών προϊόντων, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Οι περισσότερες εφαρμογές εστιάζουν μόνο στην εφαρμογή του μικροσκοπίου και ε-
λάχιστα ή καθόλου στις αρχές λειτουργίας του και κατά αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 
στερούνται ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κομμάτι που μπορεί να προσφέρει η μικροσκοπία, 
(Wicks et al., 2018). Από τις τρεις εφαρμογές, η εφαρμογή Microscope camera πληροί 
τις περισσότερες προδιαγραφές όπως αυτές παρουσιάζονται στην ρουμπρίκα.  

Cozy Magnifier & Microscope: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα : 1/4. Η εφαρμογή αυτή 
εξυπηρετεί ελάχιστα τους διδακτικούς στόχους, καθώς η λειτουργία του είναι σαν με-
γεθυντικός φακός. Δεν καλλιεργούνται δεξιότητες χρήσης του μικροσκοπίου. Επιπλέον 
δεν υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης ή βοήθειας για τον χρήστη. Το περιεχό-
μενο και τα γραφικά είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνα-
σίου. Ωστόσο ή εφαρμογή δεν δίνει κίνητρο στους μαθητές να την χρησιμοποιήσουν 
και δεν υπάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίησης. Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης και η πλο-
ήγηση στην εφαρμογή δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Τα γραφικά δεν δείχνουν ξεκά-
θαρα τον χειρισμό της εφαρμογής. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο σε συσκευές 
Android και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι μόνο το Αγγλικά. Η 

376/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



εφαρμογή δεν παρουσιάζει κάποια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική, ανοίγει όμως νέ-
ους δρόμους για να μάθουν οι μαθητές αξιοποιώντας με έναν διαφορετικό τρόπο το 
κινητό τους τηλέφωνο. Τέλος ,η εφαρμογή είναι δωρεάν.  

Microscope Camera: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 3/4. Η εφαρμογή αυτή εξυπηρετεί 
εν μέρει τους διδακτικούς στόχους καθώς αναφέρει μια σύντομη ιστορία του μικρο-
σκοπίου και 4 τύπους μικροσκοπίων. Ως χρήση μικροσκοπίου σου επιτρέπει να αλλά-
ξεις τους φακούς ανάμεσα σε 5x, 10x, 20x και 30x. Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ανατροφοδότησης ή βοήθειας για τον χρήστη. Το περιεχόμενο και τα γραφικά είναι 
απολύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου. Όμως ή εφαρμογή δεν 
δίνει κίνητρο στους μαθητές να την χρησιμοποιήσουν και δεν υπάρχουν τεχνικές παι-
χνιδοποίησης. Δεν απαιτείται log in και δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης, αλλά η πλοή-
γηση στην εφαρμογή είναι ξεκάθαρη ανάμεσα στις δυνατότητες που παρέχει. Η εγκα-
τάσταση είναι δυνατή μόνο σε συσκευές Android και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η 
εφαρμογή είναι τα Αγγλικά. Τέλος, η εφαρμογή είναι δωρεάν.  

Μικροσκόπιο ρεαλιστικό: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 2/4. Η εφαρμογή αυτή δεν 
εξυπηρετεί τους διδακτικούς στόχους καθώς δεν παρέχει κάποια πληροφόρηση για τη 
χρήση και τη χρησιμότητα του μικροσκοπίου, ούτε δίνει ανατροφοδότηση στους μα-
θητές. Ως χρήση μικροσκοπίου σου επιτρέπει να αλλάξεις τους φακούς μόνο ανάμεσα 
σε 5x, 10x και 20x. Το περιεχόμενο και τα γραφικά είναι απολύτως κατάλληλα για την 
χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου. Ωστόσο η εφαρμογή δεν δίνει κίνητρο στους μαθη-
τές να την χρησιμοποιήσουν και δεν υπάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίησης. Δεν υπάρ-
χουν οδηγίες χρήσης αλλά η πλοήγηση στην εφαρμογή είναι εύκολη γιατί παρουσιά-
ζονται ξεκάθαρα οι δυνατότητες που παρέχει. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο σε 
συσκευές Android και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι μόνο τα Αγγλικά. 
Η εφαρμογή είναι δωρεάν. 

Β. Φωτοσύνθεση 

Η φωτοσύνθεση αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην διδασκαλία της βιολογίας καθώς 
όλοι οι οργανισμοί πάνω στον πλανήτη μας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από αυτή. Από 
τις εφαρμογές που αξιολογήθηκαν, η εφαρμογή Plant Nutrition πληροί τις περισσότε-
ρες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ρουμπρίκα.  

Biology Photosynthesis L: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 3/4. Η εφαρμογή αυτή εξυ-
πηρετεί τους διδακτικούς στόχους καθώς παρέχει τη δυνατότητα της μάθησης, της ε-
ξάσκησης και της διαδραστικότητας. Δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές μέσω της 
εξάσκησης και τους βοηθά να διαφοροποιήσουν τη διαδικασία της μάθησης καθώς 
μπορούν να την κάνουν μέσω εικόνων σε ένα ευχάριστο περιβάλλον γραφικών.Το πε-
ριεχόμενο και τα γραφικά είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α 
Γυμνασίου και εν μέρει υπάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίησης. Δεν υπάρχουν οδηγίες 
χρήσης, αλλά η πλοήγηση στην εφαρμογή είναι εύκολη γιατί παρουσιάζονται ξεκά-
θαρα οι δυνατότητες που παρέχει. Η εγκατάσταση είναι δυνατή τόσο για συσκευές 
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Android όσο και για iphone και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι τα Αγ-
γλικά. Η εφαρμογή είναι δωρεάν στην πιο απλή της μορφή, ενώ η αναβαθμισμένη έκ-
δοσή της κοστίζει περίπου 17€.  

Photosynthesis: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 1/4. Η εφαρμογή αυτή δεν εξυπηρετεί 
άμεσα τους διδακτικούς στόχους καθώς παρουσιάζει μόνο ένα συγκεκριμένο πείραμα 
στο οποίο, ενώ μπορείς να αλλάξεις κάποιες παραμέτρους, δεν έχεις τη δυνατότητα να 
μελετήσεις κάτι διαφορετικό ή να πάρεις ανατροφοδότηση. Το περιεχόμενο και τα γρα-
φικά είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου και εν μέρει 
υπάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίησης. Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης, αλλά τα γραφικά 
του πειράματος σου δείχνουν πώς να αλλάξεις τις μεταβλητές ώστε να πάρεις διαφο-
ρετικά αποτελέσματα και να τα μελετήσεις. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο σε συ-
σκευές Android και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι μόνο τα Αγγλικά. 
Κόστος:3,29€  

Plant Nutrition: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 4/4. Η εφαρμογή αυτή εξυπηρετεί σε 
μεγάλο βαθμό τους διδακτικούς στόχους καθώς υποχρεώνει τους χρήστες να ακολου-
θήσουν τη διαδικασία “learn”, “practice”,”quiz”. Η καρτέλα “practice” δεν ανοίγει αν 
πρώτα δεν ανοιχτεί και διαβαστεί η καρτέλα “learn”. Εμφανίζονται συμπεράσματα 
(“learning outcomes”) τα οποία δίνουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση στους μαθη-
τές, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή τους βοηθά να διαφοροποιήσουν τη διαδικασία της 
μάθησης σε ένα ευχάριστο διαδραστικό περιβάλλον γραφικών. Το περιεχόμενο και τα 
γραφικά είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου και υ-
πάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίησης. Υπάρχουν οδηγίες χρήσης και θεωρία που αφορά 
την κάθε δραστηριότητα. Επιπλέον είναι πολύ εύκολη η αλλαγή παραμέτρων και η 
άμεση μελέτη/παρατήρηση του φαινομένου. Η εγκατάσταση είναι δυνατή τόσο σε συ-
σκευές Android όσο και σε iphone και η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι 
τα Αγγλικά. Κόστος: 1,09€ 

Γ. Μέτρηση καρδιακού παλμού 

H μέτρηση καρδιακού παλμού με την χρήση κινητού γίνεται τοποθετώντας το δάχτυλό 
μας στην κάμερα της συσκευής. Με τη βοήθεια του φλας το οποίο φωτίζει τη ροή του 
αίματος σε αυτό, η κάμερα μπορεί να διακρίνει τις αλλαγές που συμβαίνουν και με 
έναν αλγόριθμο να παρουσιάσει στην οθόνη αριθμητικά το αποτέλεσμα, (Chaudhry, 
2016). Από τις εφαρμογές που αξιολογήθηκαν, η εφαρμογή Heart Rate πληροί τις πε-
ρισσότερες προϋποθέσεις σύμφωνα με την ρουμπρίκα.  

Heart Rate: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 3/4. Η εφαρμογή εξυπηρετεί τους διδακτι-
κούς στόχους στο βαθμό που παρέχει στους χρήστες/μαθητές τη δυνατότητα να μετρή-
σουν τον παλμό τους ακουμπώντας το δάχτυλό τους στην οθόνη. Έτσι αντιλαμβάνονται 
την έννοια του καρδιακού παλμού και της μέτρησής του. Δίνει ανατροφοδότηση κρα-
τώντας ιστορικό των μετρήσεων. Η διαφοροποίηση μάθησης έγκειται στο γεγονός ότι 
οι μαθητές μπορούν με το κινητό τους να μεγεθύνουν εικόνες εντός και εκτός της τάξης 
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σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Το περιεχόμενο και τα γραφικά είναι απολύτως κα-
τάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου αλλά δεν υπάρχουν τεχνικές παιχνι-
δοποίησης. Υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης και η διατήρηση ιστορικού που 
διευκολύνει την κάθε μέτρηση με την δυνατότητα σύγκρισης με τις προηγούμενες. Η 
εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο σε συσκευές Android και παρέχει τη δυνατότητα επι-
λογής γλώσσας ανάμεσα σε Αγγλικά, Ρωσικά και Νορβηγικά. Η εφαρμογή είναι δω-
ρεάν  

Heart RateApp: Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 2/4. Η εφαρμογή εξυπηρετεί τους δι-
δακτικούς στόχους στο βαθμό που παρέχει στους χρήστες/μαθητές τη δυνατότητα να 
μετρήσουν τον παλμό τους ακουμπώντας το δάχτυλό τους στην οθόνη. Έτσι αντιλαμ-
βάνονται την έννοια του καρδιακού παλμού και της μέτρησής του. Δίνει ανατροφοδό-
τηση κρατώντας ιστορικό των μετρήσεων. Το περιεχόμενο και τα γραφικά είναι απο-
λύτως κατάλληλα για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου αλλά δεν υπάρχουν τεχνι-
κές παιχνιδοποίησης. Υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης, όμως χρειάζεται αρ-
κετό φως για να πραγματοποιήσει τη μέτρηση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μέτρησης 
σταματάει να δίνει αποτελέσματα αρκετές φορές βγάζοντας το μήνυμα ότι η εφαρμογή 
δεν μπορεί να εντοπίσει τον καρδιακό παλμό. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο σε 
συσκευές Android και παρέχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 7 γλώσσες (Γερμα-
νικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά). Η εφαρμογή 
είναι δωρεάν.  

Instant Heart Rate : Επίπεδο με βάση τη ρουμπρίκα 2/4. Η εφαρμογή εξυπηρετεί τους 
διδακτικούς στόχους καθώς πέρα από τη δυνατότητα μέτρησης του καρδιακού παλμού, 
προτρέπει το χρήστη να επιλέξει το πρόγραμμα διατροφής και άσκησής του, επομένως 
δείχνει στους μαθητές την άμεση σχέση της κατάστασης των αρτηριών με τον τρόπο 
ζωής του χρήστη/μαθητή. Το περιεχόμενο και τα γραφικά είναι απολύτως κατάλληλα 
για την χρήση από μαθητές Α Γυμνασίου αλλά δεν υπάρχουν τεχνικές παιχνιδοποίη-
σης. Υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης και το περιβάλλον γραφικών βοηθά το 
χρήστη να αντιληφθεί πώς να κινηθεί ανάμεσα στις καρτέλες της εφαρμογής, όμως δεν 
είναι ιδιαίτερα εύκολη η μέτρηση. Η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται άμεσα και δεν ο-
λοκληρώνει κάθε φορά τη μέτρηση. Η εγκατάσταση είναι δυνατή τόσο σε συσκευές 
Android όσο και σε iphone. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι τα Αγγλικά. 
Η εφαρμογή είναι δωρεάν. 

Συμπεράσματα 

Τα smartphones αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας 
των μαθητών και η χρήση τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές να καλλιεργήσουν μια πληθώρα από δεξιότητες,( Vandonink, 2019). Η επι-
λογή της κατάλληλης εφαρμογής για χρήση στην τάξη όμως είναι συνήθως μια δύ-
σκολη διαδικασία καθώς οι επιλογές που προσφέρονται είναι πολλές. Η καινοτομία της 
παρούσας εργασίας έγκειται στην δημιουργία της ρουμπρίκας αξιολόγησης των εφαρ-
μογών, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό που 

379/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



επιθυμεί να αξιολογήσει μια εφαρμογή πριν την χρήση στην τάξη. Επιπλέον μετά από 
αναζήτηση και αξιολόγηση εφαρμογών για την Βιολογία Α Γυμνασίου, προτείνονται 
τρεις εφαρμογές για χρήση στην τάξη , η Microscope Camera, η Heart Rate, και η Plant 
Nutrition. Οι εφαρμογές αυτές πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις σύμφωνα με 
την ρουμπρίκα αξιολόγησης. Ως επόμενο βήμα οι εφαρμογές αυτές θα ενταχθούν αρ-
χικά σε τμήματα Α Γυμνασίου και θα αξιολογηθούν και ως προς την χρήση στην τάξη 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ένα σημαντικά σημείο είναι ότι καμία εφαρμογή δεν 
είναι στην Ελληνική γλώσσα. Επιπλέον οι οδηγίες χειρισμού δεν είναι ξεκάθαρες για 
τους μαθητές. Ιδιαίτερα το θέμα της γλώσσας για το μάθημα της βιολογίας όπου οι 
μαθητές καλούνται να μάθουν καινούργιους όρους είναι σημαντικό. Για τον λόγο αυτό 
η δημιουργία φύλλων εργασίας πριν την χρήση των εφαρμογών στην τάξη κρίνεται 
απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις εφαρμογές που αξιολογήθηκαν δεν 
παρουσιάζει κάποια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική και η δυνατότητα διαφοροποί-
ησης της μάθησης είναι περιορισμένη. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών θα 
πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη και 
τους παράγοντες αυτούς, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο νέους δρόμους για να μάθουν 
οι μαθητές αξιοποιώντας με έναν διαφορετικό τρόπο το κινητό τους τηλέφωνο.  

Βιβλιογραφία 

Apple, 2013, Apple Guide for Educational Apps. Διαθέσιμο online:   
www.apple.com/education/docs/L523172A_EDU_App_Guide_062013.pdf. Arnold, 
Alexis. “ITeach: A Guide To The Most Useful Apps For The Classroom.” NPR, NPR, 
19 July 2018, Διαθέσιμο online: www.npr.org/sec-
tions/ed/2018/07/19/627242525/iteach-a-guide-to-the-most-useful-apps-for-the-class-
room?t=1550223372638. 

Chaudhry, B. (2016). Heart rate monitoring mobile applications. mHealth, 2, 17–17. 
https://doi.org/10.21037/mhealth.2016.04.01 

Clayton, K., & Murphy, A. (2016). Smartphone Apps in Education: Students Create 
Videos to Teach Smartphone Use as Tool for Learning. Journal of Media Literacy Ed-
ucation, 8(2), 99–109. 

L.Buck, J., McInnis, E., & Randolph, C. (2013). The New Frontier of Education: The 
Impact of Smartphone Technology in the Classroom. American Society for Engineering 
Education. Retrieved from http://se.asee.org/proceedings/ASEE2013/Pa-
pers2013/177.PDF 

Lisa Black-Fuller. (2016). Smartphones and Pedagogy: Digital Divide Between High 
School Teachers and Secondary Students. US-China Education Review A, 6(2). 
https://doi.org/10.17265/2161-623x/2016.02.005 

380/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.apple.com/education/docs/L523172A_EDU_App_Guide_062013.pdf


Norris, C., Hossain, A., & Soloway, E. (2011). Using Smartphones as Essential Tools 
for Learning: A Call to Place Schools on the Right Side of the 21st Century. Educa-
tional Technology, 51(3), 18–25.  

Soloway, E., Norris, C., & Hossain, A. (2011). Using Smartphones as Essential Tools 
for Learning. Educational Technology, (June), 18–25. 

The Effective Teaching of School Biology. (2014). The Effective Teaching of School 
Biology. https://doi.org/10.4324/9781315844558 

Vandoninck, S., Nouwen, M., & Zaman, B. (2017). Smartphones in the classroom: Cur-
rent practices and future visions. Perspectives from teachers and children. In 
Smartphone Cultures (pp. 137–149). https://doi.org/10.4324/9781315307077 

Vandoninck, S., Nouwen, M., & Zaman, B. (2019). Smartphones in the classroom. In 
Smartphone Cultures (pp. 137–149). https://doi.org/10.4324/9781315307077-11 

Walker, H. (2011). Evaluating the Effectiveness of Apps for Mobile Devices. Journal 
of Special Education Technology, 26, 59–63. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Wicks, L. C., Duncan, R. R., Bryce, S., Melnyk, J., Cairns, G. S., & Dalgarno, P. A. 
(2018). EnLightenment: High resolution smartphone microscopy as an educational and 
public engagement platform. Wellcome Open Research, 2, 107. 
https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.12841.2 

381/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Η αποτελεσματική διδασκαλία της Εφοδιαστικής (Logistics) 
μέσω της εφαρμογής λογισμικού προσομοίωσης 

Δρ. Φωλίνας Δημήτριος 
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, dfolinas@gmail.com 

Δρ. Μυλωνάς Δημήτριος  
Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων , dimmylonas@gmail.com  

Δρ. Κούρτης Παρασκευάς 
Παιδαγωγικό Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης, pariskourtis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει και αναλύει τα εμπειρικά ευρήματα της εφαρμογής 
ενός λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία μιας από τις κρισιμότερες διαδικα-
σίες του συστήματος logistics μιας επιχείρησης, της περισυλλογής. Η περισυλλογή εί-
ναι η διαδικασία συλλογής αγαθών από ένα σύστημα αποθήκευσης (κέντρο διανομής 
ή αποθήκης) με σκοπό την ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών. Είναι η σημα-
ντικότερη και πιο δαπανηρή εργασία που εκτελείται καθημερινά σε κάθε σύστημα α-
ποθήκευσης. Η περισυλλογή και η αποθήκευση γενικότερα διδάσκονται σε μαθήματα 
τόσο στην Ανώτατη Εκπαίδευση όσο και στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση. Το εργαλείο προσομοίωσης εφαρμόστηκε στο σχεδιασμό ενός μα-
θήματος σε 188 μαθητές που προέρχονται από δύο τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και δύο τμήματα από σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν τη χρησιμότητα 
των εργαλείων προσομοίωσης στην εκμάθηση εννοιών της Διοίκησης και Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: λογισμικό προσομοίωσης, εκπαίδευση, logistics, διαχείριση εφοδια-
στικής αλυσίδας, επαγγελματική κατάρτιση. 

Εισαγωγή 

Η χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει επανειλημμένα συσχετισθεί με 
τη βελτίωση της μάθησης και την προαγωγή της διδασκαλίας. Πολλές έρευνες σε 
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία τριάντα και πλέον 
χρόνια με σκοπό την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της αξιοποίησης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της διαδικασίας της διδασκαλίας και 
του αποτελέσματος της μάθησης (Ντρενογιάννη και Κούρτης, 2018). 

Ένα από τα ευρέως εφαρμοζόμενα είδη λογισμικού κυρίως στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών, τα οποία σχεδιάζονται ειδικά, ώστε να προσομοιώνουν 

382/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

mailto:dfolinas@gmail.com


συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα, συστήματα ή διαδικασίες, είναι η προσομοίωση. 
Αποτελεί μια μορφή αναπαράστασης της γνώσης, μια συσχέτιση αναπαραστάσεων, 
φαντασίας και πραγματικότητας. Τα λογισμικά αυτά επιτρέπουν στο χρήστη να 
μεταβάλλει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται το «εικονικό» πείραμα 
και να κατανοήσει έτσι τον τρόπο που η μεταβολή αυτή επηρεάζει την εξέλιξη του 
φυσικού φαινομένου. Ενσωματώνουν ένα μαθηματικό μοντέλο και για αυτό συχνά 
αναφέρονται και ως μοντέλα προσομοίωσης (Bagott and Nichol 1998, Papadouris and 
Constantinou 2001, όπως αναφ. στο Φούρλαρη, Ψύλλος και Χατζηκρανιώτης, 2004). 
Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι επομένως ένα σύνολο υποθέσεων / 
ενεργειών/κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου 
ή την επίλυση ενός προβλήματος εκφρασμένων υπό μορφή μαθηματικών ή λογικών 
σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων του συστήματος κωδικοποιημένων σε κάποιο 
λογισμικό ή σε γλώσσα προγραμματισμού (Ψυχάρης, 2006).  

Η εκπαιδευτική τεχνολογία με τη σημερινή της μορφή ως Τεχνολογία της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης, χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Οι υπολογιστές στην Οι-
κονομική Εκπαίδευση παρέχουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα (Lumsed and 
Scott, 1988): 

• Δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, δηλαδή μπορούν να μας δείξουν τα πι-
θανά αποτελέσματα μιας μεταβολής ή μιας απόφασης 

• Επεξεργασία, αποθήκευση πληροφοριών και διαχείριση μεγάλης ποσότητας α-
ριθμητικών ή άλλων δεδομένων 

• Εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων και ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων στην οθόνη. 

Παρόλο που δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία για τα κριτήρια ταξινόμησης καθώς 
και την ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών των λογισμικών, θα ήτανσημαντικό να 
κάνουμε μια γενική διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη προσομοιώσεων. Όσον 
αφορά στο αντικείμενο της προσομοίωσης μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε: 
Λογισμικά που προσομοιώνουν ένα φαινόμενο ή κατάσταση και λογισμικά που 
προσομοιώνουν τη λειτουργία μιας συσκευής, ή ενός μηχανήματος. Όσον αφορά στην 
ποικιλία των φαινομένων που προσομοιώνουν τα λογισμικά αυτά, μπορούμε να 
διακρίνουμε δύο γενικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης: 
Κλειστά συστήματα, τα οποία παράγουν προσομοιώσεις συγκεκριμένων και 
προσδιορισμένων εκ των προτέρων φαινομένων, και Ανοιχτά συστήματα, όπου ο 
χρήστης μπορεί να προσδιορίσει και να κατασκευάσει ο ίδιος το υπό μελέτη φαινόμενο, 
επιλέγοντας τα επιθυμητά στοιχεία μέσα από μια βιβλιοθήκη βασικών οντοτήτων.  

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην εφαρμογή των λογισμικών προσομοίωσης σε 
μία σημαντική διαδικασία της Διοίκησης Logistics, στη διαδικασία της περισυλλογής 
(picking). Η διαδικασία αυτή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εργασία της 
αποθήκευσης και εκτέλεσης της παραγγελίας και αναφέρεται στη συλλογή διαφόρων 
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προϊόντων από το χώρο στον οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα, με σκοπό την 
ομαδοποίησή τους σε παραγγελίες και την αποστολή τους στους πελάτες. Μπορεί να 
αφορά την συλλογή και αποστολή ολόκληρων παλετών από μια αποθήκη ή εργοστάσιο 
σε άλλη αποθήκη, εργοστάσιο ή κέντρο διανομής, έως την συλλογή τεμαχίων από την 
αποθήκη ενός καταστήματος λιανεμπορίου για την τοποθέτησή τους στα ράφια προς 
πώληση. Η εργασία αυτή είναι πολύ σημαντική για κάθε επιχείρηση τόσο γιατί από την 
επιτυχία της εξαρτάται η επιτυχή εκτέλεση μιας παραγγελίας όσο γιατί απορροφά 
περίπου το 60% του κόστους εργασίας σε μια αποθήκη (Δηµητρακοπούλου, 1999). 

Μία τυπική διαδικασία περισυλλογής ξεκινά με τη λήψη της παραγγελίας και την 
εισαγωγή της στο επιχειρησιακό πληροφοριακό σύστημα. Το τελευταίο εκδίδει το 
έντυπο περισυλλογής (pickinglist) που περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:θέση του 
προϊόντος στον αποθηκευτικό χώρο, αριθμός stock (κωδικός αριθμός αποθήκευσης), 
περιγραφή, μονάδα ανάκτησης (παλέτα, κιβώτιο κλπ.) και απαιτούμενη ποσότητα. Το 
έντυπο περισυλλογής δίνεται στο κατάλληλο προσωπικό της αποθήκης (picker) ο 
οποίος ξεκινά με κάποιο σύστημα ενδομετακίνησης (χειροκίνητο ή ημι-
αυτοματοποιημένο) από το χώρο διοίκησης της αποθήκης (depot) και συλλέγει όλους 
τους ζητούμενους κωδικούς τοποθετώντας τους στο επιλεγόμενο σύστημα 
ενδομετακίνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο ίδιο σημείο, τον 
έλεγχο σωστής συλλογής (ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο), την τυποποίηση / 
συσκευασία της παραγγελίας και της αποστολής προς τον πελάτη. Γίνεται κατανοητό 
ότι η διαδικασία αυτή δαπανά χρόνο και κόστος κι δεν προσθέτει αξία σε μία 
επιχείρηση. Συνεπώς και τα δύο αυτά μεγέθη πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό. 

Παρόλη την ύπαρξη εκτενούς βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή των λογισμικών 
προσομοίωσης σε επιχειρησιακά προβλήματα, ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες των 
Jahangirian et al. (2010), Johnson (2011), Ma et al. (2011), Wanhphanich et al. (2010), 
Chan and Zhang (2011), οι περισσότερες υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ή τη βελτίωση των διαδικασιών. Μικρότερος αριθμός ερευνητικών 
προσπαθειών αναφέρονται στην εκμάθηση και στην υποστήριξη κατανόησης των 
επιχειρηματικών αυτών διαδικασιών. Θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εργασίες των 
Ma and Liy (2008) και Vanany and Syamil (2016) που εισάγουν παιχνίδια ρόλων που 
ενισχύουν τη μαθησιακή ικανότητα.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός εργαλείου 
προσομοίωσης στο σχεδιασμό ενός μαθήματος σε φοιτητές και μαθητές που 
προέρχονται από δύο τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο τμήματα από 
σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου πριν και μετά την 
παρέμβαση - εφαρμογή του λογισμικού για να μετρήσει τόσο το βαθμό κατανόησης, 
όσο και το αντίστοιχο της αυτοπεποίθησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν 
τη χρησιμότητα των εργαλείων προσομοίωσης στην εκμάθηση εννοιών της Διοίκησης 
και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  
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Λογισμικό προσομοίωσης διαδικασίας περισυλλογής 

Το λογισμικό προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι το Interactive 
Warehouse του καθηγητή Kees Jan Roodbergen. Διατίθενται δωρεάν από το 
προσωπικό του διαδικτυακό τόπο στη διεύθυνση 
http://www.roodbergen.com/warehouse/ και όπως αναφέρει η αρχική του σελίδα 
αφορά στη δρομολόγηση των αποθηκάριων που εκτελούν μία παραγγελία (routing 
order pickers in a warehouse). Μία εκτενής περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου και 
καθώς και της χρήσης του δίνεται από τους Lahmar (2007) και Heragu (2008). Η 
εφαρμογή προσομοιώνει μία κοινή αποθήκη όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις 
κύριες παραμέτρους χωροδιάταξης. Συγκεκριμένα, μπορεί να καθορίσει τον αριθμό 
των μπλοκ, διαδρόμων, θέσεων αποθήκευσης για κάθε διάδρομο και μπλοκ, και του 
χώρου διοίκησης (σημείου εκκίνησης και τερματισμού της περισυλλογής) (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Λογισμικό προσομοίωσης Interactive Warehouse 
(πηγή: http://www.roodbergen.com/warehouse/) 

Για παράδειγμα, η διπλανή οθόνη είναι 
η αποθήκη που προέκυψε από τα 
παρακάτω στοιχεία: 

• Αριθμός μπλοκ: 2. 
• Αριθμός διαδρόμων: 8. 
• Αριθμός σημείων αποθήκευσης / 

στηλών: 10, και 
• Αριθμός χώρου διοίκησης: 1. 

 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να 
ορίσει τον αριθμό των προϊόντων 
(stock keeping units) που 
περιλαμβάνονται σε μία παραγγελία. 

Το λογισμικό δημιουργεί με μία 
γεννήτρια, τυχαίες θέσεις 
αποθήκευσης για τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στην παραγγελία και 
στο έντυπο περισυλλογής (pickinglist). 
Στο διπλανό παράδειγμα έχουν οριστεί 
10 προϊόντα. 
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Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το 
δικό του δρομολόγιο περισυλλογής 
των προϊόντων που περιλαμβάνονται 
στη έντυπο περισυλλογής (στην 
πραγματικότητα μπορεί να 
προσπαθήσει μέχρι τρεις φορές) 
ξεκινώντας από το σημείο διοίκησης, 
διασχίζοντας τους διαδρόμους, 
περισυλλέγοντας όλους τους κωδικούς 
και επιστρέφοντας πάλι σε αυτό. 

 

Μόλις ολοκληρώσει την προσπάθεια 
του ο χρήστης μπορεί να δει τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται ως 
τα μέτρα που διένυσε ο αποθηκάριος 
για την περισυλλογή των προϊόντων. 

Στο παράδειγμα μας χρειάστηκαν 93 
μέτρα που είναι μία πολύ καλή 
προσπάθεια αν τη συγκρίνουμε με τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής 
γνωστών αλγορίθμων δρομολόγησης 
(όπως φαίνεται στην παρακάτω 
οθόνη).  

 

 

Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης βασίζονται 
στο γνωστό πρόβλημα του πλανόδιου 
πωλητή (travelingsalesmanproblem) όπου 
ένας πλανόδιος πωλητής θέλει να 
επισκεφθεί κάθε πόλη ενός συνόλου 
πόλεων ακριβώς μια φορά ξεκινώντας και 
επιστρέφοντας στην αρχική πόλη, και 
αναλύονται με λεπτομέρεια στη σελίδα: 
http://www.roodbergen.com/warehouse/ 
background.php. 

Το προτεινόμενο λογισμικό δεν εισάγει απλά τον χρήστη - εκπαιδευόμενο στην έννοια 
της περισυλλογής και στις κύριες παραμέτρους εκτέλεσης της, αλλά καταφέρνει να 
αναδείξει και άλλα ζητήματα - απαιτήσεις, όπως θέματα σωστής και με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια χωροθέτησης (επιλογή θέσης αποθήκευσης για τους κωδικούς), 
ανάγκη σωστής κωδικοποίησης θέσεων και προϊόντων, χρησιμοποίηση αλγορίθμων 
δρομολόγησης, χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, επιλογή συστημάτων 
αποθήκευσης και ενδομετακίνησης, σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων, κλπ. Για τους 
λόγους αυτούς θεωρείται μία ιδανική λύση τόσο επίδειξης της διαδικασίας, όσο και 
προσπάθεια βελτιστοποίησης της.  

386/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Μεθοδολογία έρευνας 

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής 
του λογισμικού προσομοίωσης Interactive Warehouseγια τη διδασκαλία της 
διαδικασίας της περισυλλογής σε μία αποθήκη ή σε ένα κέντρο διανομής. Το δείγμα 
της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευόμενους που έχουν επιλέξει ως αντικείμενο 
εκπαίδευσης τη Διοίκηση Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
Ειδικότερα, αφορούσε:  

 1. Μαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου των Ημερήσιων και Εσπερινών 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) (νέο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο τριετές από 
σχολικό έτος 2018-2019 και παλαιό Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο τετραετές για 
τους ήδη φοιτούντες στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ). Τα μαθήματα που σχετίζονται με τη 
Διοίκηση Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι: Εισαγωγή στην 
Εφοδιαστική - Logistics (Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ), Οργάνωση και Διαχείριση 
Αποθηκών, Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών, Εφαρμογές Εφοδιαστικής - 
Logistics (Γ΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ). 

2. Φοιτητές του 1ου έτους των τμημάτων της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και του αντίστοιχου Τμήματος στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Κοινά χαρακτηριστικά των δύο εξεταζόμενων ομάδων του δείγματος ήταν η επιλογή 
των εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, η ηλικιακή ομάδα 
και η μη προηγούμενη διδασκαλία της διαδικασίας της περισυλλογής ως μέρος του 
συστήματος εκτέλεσης παραγγελιών για μία επιχείρηση. Εργαλείο της έρευνας και 
συγκέντρωσης των στοιχείων ήταν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε μόνο 19 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ο τέσσερις πρώτες σκιαγραφούσαν το προφίλ του 
εκπαιδευόμενου (μαθητή ή φοιτητή). Συγκεκριμένα αφορούσαν στο φύλο, ηλικία, 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (γενική και όχι μόνο ειδική σε εργασίες του 
συστήματος Logistics) καθώς και το ίδρυμα φοίτησης του εκπαιδευόμενου με δύο 
επιλογές απαντήσεων, φοιτητής σε ΤΕΙ ή μαθητής σε ΕΠΑΛ. Οι υπόλοιπες 15 
ερωτήσεις διερευνούσαν το βαθμό κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους των κύριων 
εννοιών και παραμέτρων της διαδικασίας της περισυλλογής, ομαδοποιημένες σε τρείς 
κατηγορίες: Ερωτήσεις εννοιολογικής προσέγγισης, Ερωτήσεις σημαντικότητας και 
ερωτήσεις που αφορούν τους Παράγοντες βελτίωσης της διαδικασίας. Οι απαντήσεις, 
που από τις οποίες ο φοιτητής ή μαθητής μπορούσε να επιλέξει μόνο μία, ήταν 
τέσσερις: "Συμφωνώ", "Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ", "Διαφωνώ" και "Δε γνωρίζω". 
Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι κάθε διδακτικό βιβλίο που αναφέρεται στη 
διαδικασία περισυλλογής εξετάζει αυτά τα τρία αυτά σημεία: "Πώς ορίζεται;","Γιατί 
τη μελετάμε; (ποια η σημαντικότητα;)", και "Πώς μπορεί να βελτιωθεί;". Αρχικά, 
παρουσιάστηκε ένα μικρό παράδειγμα (μελέτη περίπτωσης) ενώ κατόπιν ακολούθησε 
μια σύντομη περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου με μια γενική θεωρητική 
προβληματική του πεδίου με τις κύριες έννοιες και παραμέτρους της διαδικασίας της 
περισυλλογής. Στη συνέχεια δόθηκε προς συμπλήρωση το ερωτηματολόγιο και 
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ακολούθησε η παρέμβαση, στην πρώτη φάση με την επίδειξη και στη δεύτερη με την 
υλοποίηση παραδειγμάτων στο λογισμικό προσομοίωσης. Τέλος οι μαθητές 
συμπλήρωσαν εκ νέου το ερωτηματολόγιο αποτύπωσης κατανόησης των κύριων 
εννοιών και παραμέτρων της διαδικασίας περισυλλογής. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 
Στη μελέτη συμμετείχαν 188 μαθητές, 96 άνδρες (51,1%) και 92 γυναίκες (48,9%), δύο 
(2) ημερησίων ΕΠΑ.Λ της πόλης της Θεσσαλονίκης (78 μαθητές / 41,5%) και δύο (2) 
τμημάτων ΤΕΙ (110 φοιτητές / 58,5%). Η πλειοψηφία του δείγματος (88,2%) ήταν 
ηλικίας από 15 έως 24 ετών και σχεδόν ένας στους δύο (47,9%) είχε εργασιακή 
εμπειρία. Τα δημογραφικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Δημογραφικά δείγματος 

Παράγοντας N (%) 
Φύλο 
Άνδρες 96 (51,1%) 
Γυναίκες 92 (48,9%) 
Ηλικιακή ομάδα 
15-24 176 (88,3%) 
 25-34  12 (6,4%) 
 35-44  6 (3,2%) 
 45-54  4 (2,1%) 
>25 22 (11,7%) 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα 
Τριτοβάθμια / ΤΕΙ 110 (58,5%) 
Δευτεροβάθμια / ΕΠΑ.Λ 78 (41,5%) 
Εργασιακή εμπειρία 
Ναι 90 (47,9%) 
Όχι 98 (52,1%) 
ΣΥΝΟΛΟ 188 (100%) 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το λογισμικό ανάλυσης SPSS. Η κατανόηση 
(Comprehension) των φοιτητών στα εξεταζόμενα θέματα ποσοτικοποιήθηκε ως η 
διαφορά των ορθών και λανθασμένων απαντήσεων στις 15 ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου που δόθηκε (ComprehensionIndex), ενώ ο αριθμός των μη 
συμπληρωμένων ερωτήσεων θεωρήθηκε ως μέτρο της αυτοπεποίθησης (Self-
confidence) των μαθητών στην απάντηση σε ερωτήσεις για την εξεταζόμενη 
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διαδικασία της περισυλλογής (Self-confidenceIndex). Εφαρμόστηκε η παραμετρική 
μέθοδος της ANOVA προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο η εκπαιδευτική 
παρέμβαση είχε σημαντική αλλαγή στην κατανόηση του μαθητή. Από την άλλη 
πλευρά, δεδομένου ότι η κατανομή του δείκτη αυτοπεποίθησης δεν ήταν κανονική 
αλλά συμμετρικά διαμορφωμένη (Εικόνα 2), εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό τεστ 
Wilcoxon. Το rho του Spearman χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει τη συσχέτιση 
μεταξύ των δύο μετρήσεων και για τους δύο δείκτες. Ένα επίπεδο δύο όψεων σημασίας 
καθορίστηκε σε 0,05 για όλες τις στατιστικές δοκιμές. 

Αποτελέσματα 

Πριν από την παρέμβαση η μέση διαφορά σωστών μείον τις λανθασμένες απαντήσεις 
ήταν 3,5 (ΤΑ = 3,8) και ο μέσος αριθμός των μη απαντήσεων ήταν 2,6 (ΤΑ = 2,6). 
Μετά την παρέμβαση ο δείκτης κατανόησης ήταν 4,9 (ΤΑ = 5,4) ενώ ο μέσος αριθμός 
των μη απάντησε ερωτήσεων ήταν 0,9 (ΤΑ = 1,3) (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Κατανόηση και αυτοπεποίθηση πριν και μετά την επέμβαση (Μέσος όρος, 
Τυπική απόκλιση) 

 Πριν Μετά Spearman’s 
ρ 

Δείκτης κατανόησης(1)  3,5 (3,8)  4,9 (5,4) ,493 
 Σωστές απαντήσεις  7,9 (2,3)  9,5 (3,2)  
 Λανθασμένες απαντήσεις  4,5 (2,3)   4,6 (2,3)  
Δείκτης αυτοπεποίθησης(2)  2,6 (2,6)  0,9 (1,3) ,377 
(1): Διαφορά σωστών μείον λανθασμένες απαντήσεις 

(2): Αριθμός ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν 

 

Τα παρακάτω διαγράμματα λάθους (errorbar) παρουσιάζουν σχηματικά τη σημαντική 
αύξηση της κατανόησης (αριστερό σχήμα) μετά την παρέμβαση από τους 
εκπαιδευόμενους με την αύξηση της διαφοράς των σωστών απαντήσεων μείον τις 
λανθασμένες που έδωσαν και τη σημαντική επίσης αύξηση της αυτοπεποίθησης τους 
με τη σημαντική μείωση του αριθμού των ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν (σχήμα 
δεξιά). 
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Εικόνες 1 και 2: Αποτελέσματα πριν και μετά την παρέμβαση 

Σχετικά με τις κατηγορίες ερωτήσεων όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 
(δηλαδή: 1) Ερωτήσεις εννοιολογικής προσέγγισης, 2) Ερωτήσεις σημαντικότητας και 
3) Ερωτήσεις παραγόντων βελτίωσης) τα αποτελέσματα για τους δύο δείκτες 
Κατανόησης και Αυτοπεποίθησης όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
(Πίνακας 4), δείχνουν ότι η μεγαλύτερη βελτίωση για τους δύο δείκτες συνέβηκε όπως 
αναμενόταν στις δύο πρώτες κατηγορίες ερωτήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική η βελτίωση 
στην κατανόηση από τους φοιτητές και μαθητές της σημαντικότητας της διαδικασίας 
της περισυλλογής για το σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα logisticsκαι γενικά την 
αποτελεσματική εκτέλεση των παραγγελιών που αποτελεί για κάθε επιχείρηση ένα από 
τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. 

Πίνακας 4: Κατανόηση και αυτοπεποίθηση πριν και μετά την επέμβαση (Μέσος όρος, 
Τυπική απόκλιση) ανά κατηγορία ερώτησης 

 Πριν Μετά 
Ερωτήσεις εννοιολογικής προσέγγισης   
Δείκτης κατανόησης(1) 0,4 (2,2) 2,2 (2,4) 
Δείκτης αυτοπεποίθησης(2) 1,8 (1,9) 0,2 (1,1) 
Ερωτήσεις σημαντικότητας   
Δείκτης κατανόησης(1) 0,3 (1,5) 2,3 (1,6) 
Δείκτης αυτοπεποίθησης(2) 2,1 (1,9) 0,1 (1,1) 
Ερωτήσεις παραγόντων βελτίωσης   
Δείκτης κατανόησης(1) 0,8 (1,6) 1,4 (1,3) 
Δείκτης αυτοπεποίθησης(2) 1,4 (1,9) 0,8 (1,1) 
(1): Διαφορά σωστών μείον λανθασμένες απαντήσεις 

(2): Αριθμός ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν 

Η Επαναλαμβανόμενη ANOVA διεξήχθη για να διερευνηθεί κατά πόσο το φύλο, η 
ηλικία, η εργασιακή εμπειρία και το ακαδημαϊκό ίδρυμα (ΤΕΙ ή ΕΠΑΛ) είχαν 
αντίκτυπο στην κατανόηση των μαθητών. Το γραμμικό μοντέλο συνίστατο στις κύριες 
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επιδράσεις του φύλου, της ηλικίας, της εργασιακής εμπειρίας και του τύπου του 
ιδρύματος ως κύρια αποτελέσματα, καθώς και σε όλες τις πιθανές αμφίδρομες 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και του παράγοντα χρόνου. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε 
σημαντική επίδραση του χρόνου στον δείκτη κατανόησης (F (1,78) = 810,411, p <.001) 
(Πίνακας 5).  

Πίνακας 5: Αλληλεπιδράσεις δημογραφικών στον δείκτη κατανόησης 

Source 
Type III 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F p 

Χρόνος 810,411 1 810,411 26,611 ,000 
Χρόνος * Φύλο 37,096 1 37,096 2,893 ,093 
Χρόνος * Ηλικία 19,516 3 6,505 ,577 ,678 
Χρόνος * Εμπειρία 25,577 1 24,577 1,917 ,170 
Χρόνος * Ίδρυμα 7,929 1 7,929 ,618 ,434 
Error(time) 1000,138 78 12,822   

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη των σπουδαστών στην απάντηση στις παρεχόμενες 
ερωτήσεις (δείκτης αυτοπεποίθησης), μια δοκιμασία Wilcoxon έδειξε ότι ο αριθμός 
των απαντήσεων "Δεν γνωρίζω",μετά την παρέμβαση ήταν στατιστικά σημαντικά 
χαμηλότερος από ό, τι πριν από την παρέμβαση (Z = 133,000, p <.001). Τα παραπάνω 
αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε πραγματικά θετικό 
αντίκτυπο στην κατανόηση των φοιτητών σχετικά με το θέμα της διαδικασίας της 
περισυλλογής. 

Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε μία μελέτη διδασκαλίας των βασικών εννοιών της 
διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενός λογισμικού προσομοίωσης και 
αναλύθηκαν τα ευρήματα της εφαρμογής του σε δύο Τμήματα ΤΕΙ και σε δύο 
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ). Συγκεκριμένα: (α) Σχεδιάστηκε ένα σχέδιο 
μαθήματος που χρησιμοποιεί την προσομοίωση ως κύρια μέθοδο διδασκαλίας για τη 
διδασκαλία των κύριων παραμέτρων της περισυλλογής, (β) Σχεδιάστηκε ένα 
ερωτηματολόγιο μέτρησης της κατανόησης και του βαθμού αυτοπεποίθησης αυτής, (γ) 
Πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη συλλογή στοιχείων πριν και μετά την παρέμβαση, και 
(δ) τέλος διερευνήθηκαν τα ευρήματα της μελέτης περίπτωσης. 

Η προσομοίωση μπορεί να «αξιολογηθεί» από το συνδυασμό: α) της δυνατότητάς της 
να παρέχει στον εκπαιδευόμενο διασύνδεση των υποχώρων (υποθέσεων, πειράματος, 
πρόβλεψης) και β) από το μαθησιακό αποτέλεσμα (την απόκτηση γνώσης και την από-
κτηση δεξιοτήτων κριτικής και δημιουργικής σκέψης). Οι έρευνες δεν καταλήγουν σε 
σαφή αποτελέσματα, αλλά ωστόσο παρατηρήθηκε ότι καλύτερα αποτελέσματα υπήρ-
ξαν όταν στην προσομοίωση περιέχονταν εργαλεία που παρείχαν στους 
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εκπαιδευόμενους «πληροφορία υποβάθρου» δηλαδή οδηγίες για να ρυθμίσουν και να 
διαχειριστούν τις ενέργειές τους και «υποδείξεις» για την πειραματική διαδικασία 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). 

Άλλες μελέτες (όπως των Τζιμογιάννη και Μικρόπουλου, 2000) έχουν δείξει πως η 
συνεισφορά των προσομοιώσεων στη δημιουργία αναπαραστάσεων των μαθητών για 
τις κινηματικές έννοιες είναι σημαντική αφού καταγράφεται μια μετατόπιση από τις 
ανεπαρκείς, διαισθητικές προσεγγίσεις σε αντιλήψεις που είναι πιο κοντά στην επιστη-
μονική θεωρία και τους σχετικούς νόμους. Ειδικότερα για την Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας τα ευρήματα απέδειξαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο αποτελεσμα-
τική όταν εφαρμόζεται η τεχνολογία προσομοίωσης συμφωνώντας με τις έρευνες των 
Feng και Ma (2008) και στην αύξηση της κατανόηση και αυτοπεποίθησης των εκπαι-
δευομένων. Ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρ-
μογή των εργαλείων προσομοίωσης σε ένα παρόμοιο δείγμα (δηλαδή μαθητές και φοι-
τητές που έχουν επιλέξει τα αντικείμενα της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας στα πρώτα χρόνια του εκπαιδευτικού τους προγράμματος σπουδών) στην 
προσπάθεια ανασχεδιασμού ή βελτίωσης της διαδικασίας περισυλλογής και γενικότερα 
του συστήματος αποθήκευσης μιας επιχείρησης.  
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Η διδακτική προσέγγιση “Φέρε τη δική σου συσκευή στο σχολείο” (B.Y.O.D.). Μια 
πιλοτική εφαρμογή με μαθητές γ’ Γυμνασίου 

Πάλλας Αναστάσιος, Msc, Ph.D, Φυσικός, paltasos@gmail.com 
Σακελλαρίου Σιλβέστρα Msc, Φυσικός, silvaphysics@gmail.com  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια περιγραφή και βιβλιογραφική επισκόπηση της τάσης 
που θέλει τους μαθητές να φέρνουν στο σχολείο τις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές 
επικοινωνίας (smartphones, tablets, laptop) για να τις χρησιμοποιήσουν στην μαθησιακή 
διαδικασία. Γίνεται αναφορά στα οφέλη αυτής της διδακτικής προσέγγισης, αλλά και στα 
επιχειρήματα των σκεπτικιστών αυτής της τάσης. Ακόμη παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σματα ερευνών για τη χρήση της εφαρμογής Socrative, μιας εφαρμογής αξιολόγησης σε 
πραγματικό χρόνο (real time), που «τρέχει» και σε smartphones και tablets. Τέλος, παρου-
σιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής χρήσης της εφαρμογής Socrative 
από μαθητές γ΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αφορούν τις απόψεις και 
στάσεις των μαθητών απέναντι στην εφαρμογή, ύστερα από τη χρήση της στο πλαίσιο μιας 
εμπειρικής έρευνας που αφορά την αξιοποίηση των smartphones στο Εργαστήριο Φυσικής.  

Λέξεις-Κλειδιά: B.Y.O.D., Smartphones, Socrative, αξιολόγηση, Φυσική 

Εισαγωγή 

Στον 21ο αιώνα οι μαθητές έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές και σχολεία 
από πολλές χώρες αξιοποιούν αυτό το γεγονός υιοθετώντας μία πρακτική BYOD (Bring 
Your Own Device ή στα ελληνικά Φέρτε τη Δική σας Συσκευή). Έρευνες στον χώρο της 
Εκπαίδευσης δείχνουν σαφή αλληλεπίδραση στη μαθησιακή διαδικασία. Ο όρος BYOD 
εισήχθη από τους Ballagas et al (2004) στον τομέα των επιχειρήσεων και αφορούσε τη 
σύνδεση των προσωπικών συσκευών, όπως το smartphone, το tablet ή το laptop με το δί-
κτυο ενός οργανισμού. Έκτοτε, η τάση αυτή υιοθετήθηκε από πολλές κοινότητες ανάμεσα 
στις οποίες είναι και η εκπαιδευτική. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των συσκευών που α-
ναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής BYOD είναι η φορητότητα, 
η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ανταλλαγή δεδομένων, η προσαρμογή, η ευαισθησία του 
περιβάλλοντος και η συνδεσιμότητα (Chan et al 2006). Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η 
B.Y.O.D. να διαδίδεται με ταχείς ρυθμούς σε σχολεία πολλών κρατών, με θετική και κρι-
τική στάση απέναντι στην καινοτομία αυτή.  

Οι ασκούντες κριτική απέναντι σ’ αυτήν την τάση υποστηρίζουν ότι το ψηφιακό χάσμα 
ανάμεσα στους μαθητές θα αυξηθεί απειλώντας την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαί-
δευση, δεδομένου ότι μόνο οι μαθητές που κατέχουν ηλεκτρονικές συσκευές θα έχουν την 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι θα αποκλείονται. Αντίθετα, οι 
υποστηρικτές θεωρούν ότι δεν παραβιάζεται η ισότιμη εκπαίδευση αφού το πρόβλημα 
αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με διάφορους τρόπους. Μία πρακτική θα ήταν ο δανεισμός των 
συσκευών στους μαθητές σε χαμηλό κόστος, με τον όρο ότι θα επιστραφεί στο σχολείο 
μετά το πέρας της σχολικής εργασίας (π.χ. σχολείο Grassi – Λύκειο Cambridge).  
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Επιπλέον, οι σκεπτικιστές της τάσης BYOD υποστηρίζουν ότι οι μαθητές που είναι κάτο-
χοι των ηλεκτρικών συσκευών είναι προνομιούχοι διότι θεωρούν ότι η κατοχή ηλεκτρονι-
κής συσκευής εξασφαλίζει την απαραίτητη τεχνική γνώση δίνοντάς τους προβάδισμα. Ό-
μως έρευνες (Adhikari et al 2012, Adhikari et al 2016) δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη δια-
σπορά στις ψηφιακές δεξιότητες ανάμεσα στους μαθητές που κατέχουν ηλεκτρονικές συ-
σκευές, γεγονός που αντικρούει το επιχείρημα ότι η πολιτική BYOD μεγαλώνει το χάσμα. 

Πολλοί γονείς επίσης, εναντιώνονται στην υιοθέτηση της πολιτικής BYOD στα σχολεία 
θεωρώντας ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών σε τόσο μεγάλο βαθμό ενισχύει τον ήδη 
προβληματικό εθισμό των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Τα σχολεία όμως που εφαρμόζουν 
την πρακτική BYOD θεωρούν ότι είναι παιδαγωγικά ορθότερο να μην απαγορευτεί στους 
μαθητές η χρήση των συσκευών αυτών αλλά να τους διδαχθεί η ορθολογικότερη χρήση. 
Για αυτό το σκοπό, οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις για τους γονείς, όπου οι τε-
λευταίοι ενημερώνονται για την ασφαλή περιήγηση στον κυβερνοχώρο και γενικά για την 
ορθή χρήση των προσωπικών συσκευών των μαθητών. 

Επίσης, τα τεχνικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, όπως εί-
ναι η διαφορετικής τεχνολογίας συσκευές των μαθητών, η υπερφόρτωση του δικτύου και 
ο κίνδυνος μόλυνσης με κακόβουλα λογισμικά λόγω της μεγαλύτερης πρόσβασης από τις 
συσκευές των μαθητών, μαζί με την ανησυχία τους για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας 
που πρέπει να κατέχουν, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την διάδοση αυτής της τάσης. 
Αυτά τα προβλήματα ξεπερνιούνται αν λάβει κανείς υπόψη ότι η πολιτική BYOD στα σχο-
λεία, εξασφαλίζει μείωση του σχολικού προϋπολογισμού, αφού με την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων πόρων των μαθητών δεν είναι υποχρεωμένοι να ανανεώνουν τον εξοπλισμό με 
τεχνολογία αιχμής, ενώ μετατοπίζουν τον προϋπολογισμό σε άλλες ουσιαστικότερες ανά-
γκες. Επιπρόσθετα, η κατάλληλη επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών από το 
τεχνικό προσωπικό μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της πολιτικής 
BYOD στα σχολεία (Stork et al., 2014).  

Να σημειωθεί τέλος ότι η Unesco (2013) είναι αντίθετη με την απαγόρευση της ενσωμά-
τωσής των ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές στις σχολικές αίθουσες διότι θεωρεί 
ότι με την πολιτική BYOD οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες του μέλλοντος, τα σχολεία δεν 
αποκόπτονται από τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά συνεχίζουν να είναι ανοιχτά και να προ-
σαρμόζονται στις αλλαγές της.  

Πιλοτική έρευνα για την χρήση smartphones από μαθητές Γυμνασίου 

Οι φορητές συσκευές μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά πολ-
λούς τρόπους. Οι πολλές και δωρεάν εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών εργαλείων όπως είναι οι εγκυκλοπαίδειες, τα τεστ 
αξιολόγησης, διάφορα τυπολόγια, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, 
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι μεταφραστικές εφαρμογές και πολλά άλλα (Παπαδάκης & 
Καλογιαννάκης 2017). Επίσης, οι διάφοροι αισθητήρες που διαθέτουν καθιστούν τις φο-
ρητές συσκευές αξιόπιστα, εύχρηστα και χαμηλού κόστους μετρητικά εργαλεία, κατάλ-
ληλα για εργαστηριακή χρήση στο χώρο των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών 
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(Oprea 2016, Πάλλας 2016). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από την πιλοτική 
χρήση μιας διαδραστικής εφαρμογής κατάλληλης για αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο 
(real time). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι απόψεις και στάσεις των μαθητών γ΄ γυ-
μνασίου μετά τη χρήση της εφαρμογής Socrative κατά τη διάρκεια μιας μικροδιδασκαλίας 
με smartphones στο μάθημα της Φυσικής με γνωστικό αντικείμενο την ταλάντωση ενός 
εκκρεμούς. Η επιλογή της εφαρμογής Socrative έγινε ανάμεσα σε δεκάδες, δωρεάν κυρίως, 
παρόμοιες εφαρμογές (Google forms, Kahoot, Quizizz κ.λπ.) με βάση συγκεκριμένα κρι-
τήρια, τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως.  

Αρχικά, η εφαρμογή θα έπρεπε να διατίθεται δωρεάν και να μην απαιτεί smartphone τε-
λευταίας τεχνολογίας ώστε να εξομαλυνθούν οι τεχνολογικές διαφορές των συσκευών. Ε-
πίσης, το περιβάλλον διεπαφής της εφαρμογής θα έπρεπε να είναι απλό για να μη διασπάται 
η προσοχή των μαθητών και να μην απαιτείται ηλεκτρονική διεύθυνση για την είσοδο του 
χρήστη. Επιθυμητό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα αποτελεί η διπλή δυνατότητα προ-
σπέλασης των ερωτήσεων, είτε με το ρυθμό που επιλέγει ο εκπαιδευτικός, είτε με αυτόν 
που επιθυμεί ο μαθητής. Σαν εργαλείο, επιζητούμενο χαρακτηριστικό ήταν η υποστήριξη 
της σύνταξης διαφορετικών μορφών ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστού - λάθους, 
σύντομης απάντησης) αλλά και η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας. Επιπρόσθετα, ένα βα-
σικό κριτήριο αποτέλεσε η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των μαθητών σε 
πραγματικό χρόνο αλλά και η αποθήκευσή τους σε κάποια μορφή αρχείου. Η εφαρμογή 
που πληρούσε σε μεγάλο βαθμό τα προαναφερθέντα κριτήρια ήταν η εφαρμογή Socrative. 

Έρευνες σχετικά με το λογισμικό Socrative 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε από το συγκερασμό δύο διαφορετικών 
ερευνών. Στην πρώτη έρευνα αναζητήθηκαν μελέτες όπου αξιολογούσαν την ενσωμάτωση 
της εφαρμογής Socrative αυστηρά στο μάθημα της φυσικής οπότε βρέθηκαν σχετικές έ-
ρευνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη δεύτερη έρευνα αναζητήθηκαν μελέτες για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής Socrative στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανεξάρτητα από το 
αντικείμενο διδασκαλίας όπου ενσωματώθηκε η εφαρμογή. Τα αποτελέσματα των ερευ-
νών σχολιάζονται παρακάτω. 

Οι Coco & Slisko (2013) πραγματοποίησαν μία διδακτική παρέμβαση για ένα μήνα σε 36 
φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος στο μάθημα της Φυσικής και στη συνέχεια αξιολό-
γησαν τη στάση των φοιτητών. Οι φοιτητές, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο θε-
ώρησαν ότι με την εφαρμογή Socrative είχαν πιο ενεργή συμμετοχή κι ότι αυξήθηκαν οι 
μεταγνωστικές τους ικανότητες.  

Παρόμοια, στο Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας (Lim 2017) την εφάρμοσαν για δύο ακαδη-
μαϊκές χρονιές σε 45 φοιτητές και βρήκαν ότι οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν θετικά αφού 
δήλωσαν ότι η αφοσίωσή τους ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Σημα-
ντικό εύρημα στην ίδια έρευνα αποτελούν οι ψηλότερες επιδόσεις στο ίδιο μάθημα στις 
τελικές εξετάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. 
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Επίσης στην έρευνα των Balta & Awedh (2017) όπου χρησιμοποίησαν αυτό το λογισμικό 
για την επίλυση προβλημάτων φυσικής αναφέρουν ότι οι φοιτητές θεώρησαν ότι το 
Socrative συνέβαλε θετικά στην εκμάθηση της Φυσικής κι ότι δεν είχαν δυσκολία στη 
χρήση του λογισμικού. Επίσης, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις τους. 

Οι Remón et al. (2017) πραγματοποίησαν τρεις μορφές διδασκαλίας: η μία από αυτές ήταν 
εντελώς παραδοσιακή, η δεύτερη μορφή διδασκαλίας συνδύαζε την προβολή εικόνας του 
Socrative σε οθόνη και οι φοιτητές απαντούσαν χωρίς κινητό ενώ στην τρίτη παρέμβαση 
οι φοιτητές απαντούσαν με το προσωπικό τους κινητό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι 
συμμετέχοντες φοιτητές προτίμησαν τα διαδραστικά μαθήματα. Η ανάλυση των απαντή-
σεων των φοιτητών στις διαλέξεις έδειξε ότι οι φοιτητές με την παραδοσιακή μέθοδο είχαν 
υψηλότερες επιδόσεις. Αυτό όμως αποδόθηκε στο συνήθες φαινόμενο στις αίθουσες, όπου 
το ακροατήριο απαντάει σύμφωνα με την πλειοψηφία χωρίς να εκφράζει την προσωπική 
του άποψη και η αύξηση στις επιδόσεις τους θεωρήθηκε εικονική.  

Σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην ενσω-
μάτωση της εφαρμογής Socrative ήταν θετική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εύρημα αφού η 
στάση των φοιτητών απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες έχει μεγάλη επίδραση στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Έρευνες στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με την ενσωμάτωση της 
εφαρμογής και σε άλλα μαθήματα, εκτός της Φυσικής, έδειξαν παρόμοια θετική στάση 
(Balta & Guvercin 2016; Awedh et. al. 2014; Kaya & Balta 2016; Munusamy et. al. 2019). 
Οι φοιτητές δηλαδή, δείχνουν να είναι δεκτικοί στην ενσωμάτωση της διαδραστικής εφαρ-
μογής στα πανεπιστημιακά μαθήματα. 

Οι έρευνες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφέρονται σε σχολεία που ακολούθησαν 
πιλοτικά την πολιτική BYOD. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής ενσωμάτωσαν και 
την εφαρμογή Socrative, ανάμεσα σε άλλες εφαρμογές, στα σχολικά μαθήματα.  

Στην Ελβετία, (Atewell 2015a) δύο σχολεία συνολικού πληθυσμού 1500 μαθητών, που 
αντιστοιχούν ηλικιακά στο γυμνάσιο και λύκειο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, εφάρμοσαν την πολιτική BYOD και η συμμετοχή στο πρόγραμμα, αν και προαιρετική, 
ήταν μεγάλη. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είχε θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή 
διαδικασία και στην αποδοχή τους από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Στην Εσθονία (Atewell 2015b) εφάρμοσαν την πρακτική BYOD σε τέσσερα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την αμεσότερη 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και την αποδοχή της 
από την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε η γ΄ τάξη ενός δημόσιου Γυμνασίου σε μεγάλο 
αστικό κέντρο και εφαρμόστηκε μια κατάλληλα σχεδιασμένη μικροδιδασκαλία τεσσάρων 
(4) διδακτικών ωρών σε ένα σύνολο 69 μαθητών (24 κορίτσια και 45 αγόρια) χωρισμένων 
σε τρία τμήματα. Οι μαθητές εργάστηκαν με την καθοδήγηση σχετικών φύλλων εργασίας 
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σε ομάδες των τριών (3) ατόμων, ενώ έκαναν χρήση ενός τουλάχιστον smartphone που 
κατείχε μέλος της ομάδος. 

Κατά την έναρξη, την διάρκεια και στο τέλος των δραστηριοτήτων έκαναν χρήση της 
εφαρμογής Socrative για να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετιζόνταν με τις δρα-
στηριότητες, απαντήσεις που είχε ο εκπαιδευτικός τη δυνατότητα να ελέγχει σε πραγμα-
τικό χρόνο και να παρεμβαίνει όταν ήταν απαραίτητο. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται μια 
ερώτηση του κουίζ σχετική με την περίοδο του εκκρεμούς (αριστερά) και ο συγκεντρωτι-
κός πίνακας των απαντήσεων όπως τον εμφανίζει η εφαρμογή (δεξιά).  

 

Εικόνα 1. Αποτελέσματα απαντήσεων (αριστερά) και παράδειγμα ερώτησης κουίζ για 
την εφαρμογή Socrative (δεξιά). 

Στους μαθητές δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα pre test 13 ερωτήσεων και ένα post test 
18 ερωτήσεων κλειστού τύπου στη επτάβαθμη κλίμακα Likert, που αφορούσαν τη διερεύ-
νηση της στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Φυσικής και στη χρήση των 
smartphones πριν και μετά τη διδασκαλία μ’ αυτά. Η κλίμακα περιελάμβανε απαντήσεις 
από την απόλυτη διαφωνία μέχρι την απόλυτη συμφωνία (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, 
μάλλον διαφωνώ, δεν ξέρω, μάλλον συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Οι απαντή-
σεις ποσοτικοποιήθηκαν στην κλίμακα βαθμολογία από 1 μέχρι 7, ανάλογα με τον βαθμό 
συμφωνίας (π.χ. η απάντηση συμφωνώ απόλυτα βαθμολογήθηκε με 7). Για τη σύνταξη του 
ερωτηματολογίου μελετήθηκαν παρόμοια ερωτηματολόγια άλλων ερευνητών και κυρίως 
το ΤΑΜ (Technology Acceptance Model) το οποίο εφαρμόζεται εκτενώς για να διερευνή-
σει πώς οι νοοτροπίες και πεποιθήσεις ως προς τη χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής επη-
ρεάζουν την πραγματική χρήση της εφαρμογής. Καθώς αναπτύχθηκαν πολλά νέες τεχνο-
λογικές εφαρμογές, η TAM έχει επικυρωθεί από πολλούς ερευνητές ως ένα ισχυρό ερευ-
νητικό εργαλείο (Hwang, Huang, et al., 2014; Purba & Hwang, 2017). 

Το post test ερωτηματολόγιο περιείχε εννιά (9) ερωτήσεις που αφορούσαν την αξιολόγηση 
χρήσης μιας εφαρμογής για τη διδασκαλία της Φυσικής, πέντε (5) ερωτήσεις για την χρήση 
της εφαρμογής Socrative, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) αφορούσαν τη χρήση των 
smartphones γενικά στην Εκπαίδευση. Τα πέντε (5) ερωτήματα που αφορούσαν την εφαρ-
μογή Socrative ήταν τα παρακάτω : 
1. Η εφαρμογή Socrative είναι εύκολη στη χρήση. 
2. Η χρήση της εφαρμογής Socrative συμβάλλει στο να παραμένω εστιασμένος/η στο μάθημα. 
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3. Η χρήση της σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις τι ξέρεις. 
4. Η χρήση της συμβάλλει στην στενότερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 
5. Θα σύστηνα την εφαρμογή Socrative και σε άλλους μαθητές. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

H επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου έδωσε τα αποτελέσματα που πα-
ρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2.  

 

Πίνακας 1. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων στην κλίμακα Likert 

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας των α-
παντήσεων στην κλίμακα του 1 μέχρι 7 και για τα δυο φύλα. Όπως φαίνεται, οι απαντήσεις 
όλων των ερωτήσεων είναι κατά μέσο όρο θετικές αφού η βαθμολογία τους κυμαίνεται 
κοντά στο 5 με μικρές αποκλίσεις απ’ αυτό (5 = μάλλον συμφωνώ). Οι μαθητές απαντούν 
θετικότερα στην ερώτηση για την ευκολία χρήσης ή της συνεργασίας μεταξύ τους σε σχέση 
με τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αν και οι διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ μικρές.  

Επίσης στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, 
που αντιμετωπίζουν ή απαντούν θετικά στις ερωτήσεις, δηλαδή των μαθητών που δηλώ-
νουν μάλλον συμφωνούν, ή συμφωνούν ή συμφωνούν απολύτως.  
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Πίνακας 2. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων στην κλίμακα Likert 

Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν με την θετική ανταπόκριση των μαθητών α-
πέναντι στη χρήση της εφαρμογής Socrative, μιας εφαρμογής για αξιολόγηση σε πραγμα-
τικό χρόνο, τα ευρήματα άλλων ερευνών στο χώρο της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, γεγονός που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι σχεδιαστές αναλυτικών προ-
γραμμάτων και διδακτικών παρεμβάσεων. Όπως όμως παρατηρήθηκε κατά τη διαδικασία 
της πιλοτικής διδασκαλίας, δεν έλειψαν τα προβλήματα που αναφέρονται στη βιβλιογρα-
φία και υποστηρίζονται από τους σκεπτικιστές αυτής της τάσης. Τέτοια ήταν η μη πρό-
σβαση στο δίκτυο του σχολείου, η προβληματική ενεργειακή αυτονομία των συσκευών και 
η έλλειψη μνήμης των συσκευών για τη φόρτωση της εφαρμογής. Τα προβλήματα αυτά 
είναι αντιμετωπίσιμα και πάντως όχι αρκετά για να αντιστρέψουν τα θετικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής με τα smartphones. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην αποτελεσματική μάθηση των νηπίων στο 
πλαίσιο εκπόνησης προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσω της σύγκρισης 
του μαθησιακού αποτελέσματος με και χωρίς τη χρήση Τ.Π.Ε.. Η διδακτική παρέμ-
βαση πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία με διαχωρισμό των νηπίων σε δύο ομά-
δες, την πειραματική και την ομάδα ελέγχου. Μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων επι-
χειρήθηκε η διερεύνηση των γνώσεων των νηπίων πριν και μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η σύγκριση του γνωστικού επιπέδου 
των δύο ομάδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι βελτιώθηκε το γνωστικό 
επίπεδο όλων των συμμετεχόντων. Ωστόσο καταγράφηκαν αξιοσημείωτες διαφορές σε 
ορισμένες πτυχές του προγράμματος. Φαίνεται ότι η ομάδα που διδάχτηκε το πρό-
γραμμα μέσω των Τ.Π.Ε. έχει πιο ολοκληρωμένη γνώση από την ομάδα ελέγχου. Ο 
εποικοδομητικός συνδυασμός συμβατικών μέσων διδασκαλίας και μέσων που αξιοποι-
ούν τις Τ.Π.Ε., καθιστούν τις Τ.Π.Ε. ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης στο νηπιαγωγείο 
ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, Νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) περιλαμβάνεται ως αυτόνομη θεματική ενότητα 
των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κατέχει μια δυνα-
μική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν ληφθούν υπόψη τα εκατοντάδες προγράμ-
ματα που υλοποιούνται κάθε χρόνο στα σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμιας όσο και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο προαιρετικός χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών 
ευνοεί την υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με επίκεντρο το μαθητή, 
κινητοποιώντας ευχάριστα το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Οι δράσεις που επιλέγονται 
συνδέονται επίσης στενά με την ανάγκη του σχολείου για άνοιγμα στην κοινωνία. Ει-
δικότερα στην προσχολική εκπαίδευση η θεματολογία της αντλείται με γνώμονα τα 
ενδιαφέροντά τους ή μπορεί να εκμαιευτεί από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σε ερε-
θίσματα μαθησιακό περιβάλλον.  

Ο καινοτόμος χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών διαφαίνεται από το γεγονός ότι 
προωθεί σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις καθώς στηρίζεται στη βιωματική 
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προσέγγιση της μάθησης και την εργασία σε ομάδες. Μεθοδολογικά τα προγράμματα 
που υλοποιούνται στα σχολεία στηρίζονται κυρίως στην εφαρμογή σχεδίων εργασίας 
(μέθοδος project), όπου πλαισιώνονται με διάφορες διδακτικές στρατηγικές όπως η ε-
πίλυση προβλήματος, η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων, η πειραματική μέθοδος, 
κ.ά. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002:644-645). 

Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών δημιούργησε νέες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες καθώς έχει αποτελέσει ένα υποστηρικτικό εργαλείο ανακάλυψης της γνώσης 
ιδίως για τους μικρούς μαθητές. Η προσφορά τους δεν εξαντλείται μόνο στην απλή 
μετάδοση πληροφοριών αλλά παρέχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται φαινόμενα 
και διεργασίες που δε θα μπορούσε να επιτευχθεί με κανένα άλλο τρόπο. Η χρήση των 
Τ.Π.Ε. νοείται λοιπόν τόσο ως υποστηρικτικό «εργαλείο» στα χέρια του εκπαιδευτικού, 
όσο και ως γνωστικό «εργαλείο» που ενισχύει τη μάθηση των μικρών μαθητών. Η ψη-
φιακή τεχνολογία μπορεί επομένως να διευκολύνει κατά πολύ τη στόχευση και τη με-
θοδολογική υποστήριξη μέσα από ένα πρόγραμμα ΠΕ τόσο στη διερεύνηση του προ-
βλήματος όσο και στη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, επιτυγχάνοντας δηλαδή 
μια σφαιρική εξέταση των θεμάτων που προσεγγίζονται (Helm & Katz, 2002). Επι-
πλέον υιοθετώντας αυτή την προσέγγιση ενισχύεται σημαντικά η προώθηση της ανα-
καλυπτικής και συνεργατικής μάθησης. Στο νηπιαγωγείο αποκτά άλλη διάσταση κα-
θώς πρωτεύον είναι πώς αποκτήθηκε η γνώση και όχι τόσο η ίδια η γνώση. Προκειμέ-
νου όμως τα νέα τεχνολογικά μέσα να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα απαιτείται η διά-
θεση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και η επιστημονική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών. 

Η θεματολογία των προγραμμάτων ΠΕ περιλαμβάνει επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, τα οποία μπορούν και 
πρέπει να προσεγγίζονται στο νηπιαγωγείο, μέσα στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδι-
κασίας. Τα ζητήματα αυτά ωστόσο περιλαμβάνουν συνήθως δύσκολες έννοιες και πο-
λύπλοκη διαδικασία γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση και την αφομοίωση της 
γνώσης από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Έτσι ο εκπαιδευτικός καλείται να επι-
λέξει τα καταλληλότερα μέσα κατά την υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων 
προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σημαντική παράμετρος 
στο εκπαιδευτικό έργο αποτελεί η αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται, 
ώστε να συμβάλλει στην κατανόηση των τρόπων με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν 
τη γνώση. Οι διδακτικές παρεμβάσεις που ανιχνεύουν τις πρότερες γνώσεις και αποτυ-
πώνουν την εξέλιξή τους σε γνώσεις που θεωρούνται επιστημονικά αποδεκτές, είναι 
αναγκαίο να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο (Σολωμονίδου & Κακανά, 2001:139). 
Επιπλέον τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την αποδοτικότητα τόσο των διδακτικών μέ-
σων όσο και του μαθησιακού περιβάλλοντος (Βennett,1984). 

Η Έρευνα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018 σε δύο νηπιαγωγεία 
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της πόλης της Κομοτηνής. Είναι μία ποιοτική πειραματική έρευνα (Cohen et al., 2007) 
με έλεγχο των συμμετεχόντων πριν και μετά και εστιάζεται στη σύγκριση του μαθη-
σιακού αποτελέσματος με και χωρίς τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγωγείο, ώστε να 
διερευνηθεί η επίδραση των Τ.Π.Ε. στη μάθηση των νηπίων. Στα πλαίσια της παρούσας 
μελέτης η παραπάνω σύγκριση έλαβε χώρα με βάση τη διδασκαλία και την κατανόηση 
από τα νήπια μιας συγκεκριμένης έννοιας και διαδικασίας. Για τους σκοπούς της έρευ-
νας επιλέχτηκε η έννοια της « Ανακύκλωσης» μέσω της υλοποίησης ενός προγράμμα-
τος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Τίποτα δε θα χαθεί, αν ανακυκλωθεί», σε 
δύο τάξεις νηπιαγωγείου. 

Το μεθοδολογικό εργαλείο της συνέντευξης λειτούργησε και ως εργαλείο αξιολόγησης 
της διδακτικής παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση των αρχικών και των τελικών α-
ντιλήψεων των νηπίων, ώστε να αποτυπωθούν τα συμπεράσματα επίτευξης των μαθη-
σιακών στόχων. Η υιοθέτηση της προσέγγισης αυτής θεωρείται σημαντική καθώς σύμ-
φωνα με τις Πούλου & Αντύπα (2015) τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποι-
ούνται με βάση τη θεματική ενότητα της ανακύκλωσης στην πλειοψηφία τους δε λαμ-
βάνουν υπόψη τους όσα γνωρίζουν τα νήπια. 

Μεθοδολογία 

Στην έρευνα συμμετείχαν 16 νήπια 4-6 ετών από δύο τάξεις διαφορετικών νηπιαγω-
γείων που διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγ-
χου, στην οποία συμμετείχαν 8 νήπια. Στην τάξη αυτή η νηπιαγωγός υλοποίησε μαζί 
με τα νήπια το παραπάνω πρόγραμμα με μέσα και μεθόδους της συμβατικής διδασκα-
λίας (εικόνες, βιβλία, αφίσες, έντυπο ενημερωτικό υλικό) (Εικόνα 1). Επίσης το νηπια-
γωγείο δε διέθετε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υποστηριχτεί η εκ-
παιδευτική διαδικασία μέσω των Νέων τεχνολογιών. 

 

Εικόνα 1: Μέσα και μέθοδοι συμβατικής διδασκαλίας 

Τα 8 νήπια του δεύτερου νηπιαγωγείου αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα στην τάξη 
της οποίας η νηπιαγωγός ενσωμάτωσε τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία 
και αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχουν, ώστε να αποτελέσουν ένα επιπλέον εκ-
παιδευτικό μέσο, από τα ήδη υπάρχοντα (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Διδασκαλία με Τ.Π.Ε. 

Κάθε νήπιο εμφανίζεται στην παρούσα εργασία ως ένας αριθμός από το 1-16. Έτσι τα 
νήπια που συμμετέχουν ορίζονται ως Ν1,Ν2,…κ.ο.κ., Ν16. Τα νήπια Ν1-Ν8 απαρτί-
ζουν την ομάδα ελέγχου και τα νήπια Ν9-Ν16 την πειραματική ομάδα. Η έρευνα διε-
ξήχθη σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε τη διαδικασία των pre-test και 
στις δύο ομάδες, κατά τις οποίες ανιχνεύθηκαν οι πρότερες γνώσεις των νηπίων, μέσω 
της ημιδομημένης συνέντευξης, σχετικά με την έννοια της Ανακύκλωσης. Η δεύτερη 
φάση αφορούσε την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από 
την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Στην τρίτη φάση η οποία έλαβε χώρα 
μία εβδομάδα μετά το τέλος της παρέμβασης επαναλήφθησαν οι ημιδομημένες συνε-
ντεύξεις των νηπίων, προκειμένου αφενός να αξιολογηθεί η μετατόπιση των αρχικών 
γνώσεων των νηπίων και στις δύο ομάδες σχετικά με την έννοια της ανακύκλωσης και 
αφετέρου να επιχειρηθεί η σύγκριση των δύο ομάδων. 

Επεξεργασία και ανάλυση περιεχομένου 

Οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν παράλληλα και εργαλείο αξιολόγησης του γνωστικού ε-
πιπέδου των νηπίων πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος για την «Ανακύ-
κλωση». Από την αξιολόγηση των απαντήσεων των νηπίων στις συνεντεύξεις κατά τη 
διαδικασία pre-test και post-test και για τις δύο ομάδες προέκυψαν κατηγορίες κατάτα-
ξης των νηπίων με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά. για πέντε ερευνητικούς άξονες (Ο-
ρισμός, Υλικά, Διαδικασία, Χρησιμότητα, Οφέλη). Με γνώμονα την κατάταξη των νη-
πίων επιχειρήθηκε η παράλληλα η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων. Προκειμένου να 
κατανοηθεί πληρέστερα η σύγκριση του μαθησιακού αποτελέσματος ανάμεσα στις δύο 
ομάδες, τα στοιχεία οργανώθηκαν σε αντίστοιχους συγκριτικούς πίνακες όπως για πα-
ράδειγμα (Πίνακας 1):  

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 

 ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑ-
ΤΙΚΗ  

ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΕΠΑΡ-
ΚΗΣ 

5 4 

ΕΛΛΙΠΗΣ 1 3 
ΠΛΗΡΗΣ 2 1 
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Πίνακας1: Αποτελέσματα Pre-Test ερευνητικού άξονα - Ορισμός στις δυο ομάδες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Ε-
ΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 0 0 
ΕΛΛΙΠΗΣ 1 1 
ΠΛΗΡΗΣ 7 7 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Post-Test ερευνητικού άξονα - Ορισμός στις δυο ομάδες 

Η ποιοτική ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων απαντήσεων στις φάσεις των Pre-test 
και Post-test στηρίχτηκε στις κατηγορίες που προέκυψαν από την αξιολόγηση και σχη-
ματίστηκαν υποκατηγορίες όπου αυτό ήταν δυνατό, στους 5 θεματικούς άξονες που 
υπήρχαν εξαρχής . 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση των απαντήσεων σχετικά με την 
έννοια της ανακύκλωσης πριν τη διδακτική παρέμβαση προέκυψε ότι το γνωστικό επί-
πεδο και των δύο ομάδων σχετικά με τις διάφορες πτυχές της έννοιας της ανακύκλωσης 
δε διαφοροποιείται σημαντικά. Έπειτα από την υλοποίηση του προγράμματος Περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν μετά διαπι-
στώθηκε ότι το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση και στις δύο ομάδες νηπίων. Πιο συ-
γκεκριμένα αποτυπώθηκε μια σαφής μετατόπιση και βελτίωση των αρχικών αντιλή-
ψεων των νηπίων σε όλους τους ερευνητικούς άξονες, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό 
των γνώσεων τους σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης. 

Η εμφανής διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων όμως αποτυπώθηκε πολύ χαρακτηριστικά 
στην ενότητα που αφορούσε τα στάδια επεξεργασίας υλικών σε ένα εργοστάσιο ανα-
κύκλωσης. Τα νήπια της ομάδας ελέγχου δεν έχουν κατανοήσει πλήρως με ποιο τρόπο 
γίνεται και έτσι δεν αναφέρουν κάτι σχετικό. Σε αντίθεση με τα νήπια της πειραματικής 
ομάδας που περιγράφουν με λεπτομέρειες τα στάδια της διεργασίας γεγονός που δη-
λώνει ότι έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και για αυτή τη φάση που είναι 
ίσως και η πιο απαιτητική σε επίπεδο κατανόησης από τα νήπια. Στο σημείο αυτό δια-
φαίνεται η «αδυναμία» των συμβατικών μέσων, απουσία της επιτόπιας παρατήρησης, 
να καλύψουν πλήρως αυτό το μαθησιακό στόχο. Η δυνατότητα της οπτικοποίησης και 
της αναπαράστασης διαδικασιών από την άλλη που επιτεύχθηκε μέσω των Τ.Π.Ε. φά-
νηκε ότι λειτούργησε αποτελεσματικά στην οικοδόμηση της σχετικής γνώσης από τα 
νήπια. Τις γνώσεις που αποκόμισαν τις αξιοποίησαν περαιτέρω δημιουργώντας το δικό 
τους βίντεο, στο οποίο μπορούσαν να ανατρέχουν όποτε ήθελαν και επέκτειναν το μα-
θησιακό αποτέλεσμα πέρα από τα όρια του σχολείου τους, το οποίο αποτέλεσε ένα 
επιπλέον κίνητρο. 

Συμπεράσματα 
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Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η διδακτική παρέμβαση με τις Τ.Π.Ε. σε συν-
δυασμό με τα συμβατικά εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν ένα 
ισχυρό και υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης για τους μικρούς μαθητές. Οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών λοιπόν είναι το πλέον σύγχρονο και με πολ-
λαπλές δυνατότητες μέσο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην προσχολική 
ηλικία χωρίς βέβαια να αγνοούνται και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτουν 
οι νηπιαγωγοί. Οι θετικές επιδράσεις που δύναται να έχουν στη μάθηση των νηπίων 
δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία τους αλλά και στην κατάλληλη αξιοποίησή τους 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Η εισαγωγή τους στο νηπιαγωγείο πρέπει να λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά με τα υπόλοιπα μέσα της συμβατικής διδα-
σκαλίας χωρίς να τα καταργεί. 

Αν αξιοποιούνται κατάλληλα από επιμορφωμένους νηπιαγωγούς μπορούν να προσφέ-
ρουν πλούσιες και μοναδικές μαθησιακές εμπειρίες, καθώς διευρύνεται η δημιουργι-
κότητα και η κριτική σκέψη των μικρών μαθητών. Και αυτό γιατί η τεχνολογία έχει τις 
δυνατότητες να προσφέρει στα νήπια ένα νέο και ελκυστικό τρόπο ανακάλυψης και 
διερεύνησης του κόσμου που τα περιβάλλει. Η χρήση τους μπορεί να έχει θετικά απο-
τελέσματα στη μάθηση και στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των νηπίων αν το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
τους. 
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Οι προσομοιώσεις στα smartphones. Αξιολόγηση της εφαρμογής «Physics at 
school» για τη Φυσική Γυμνασίου. 

Αρβανίτης Κυριάκος, Φυσικός Π.Ε.04.01, karban@anatolia.edu.gr  
Νικολαΐδου Αλεξάνδρα, Msc, Φυσικός Π.Ε.04.01, alexnikolaidou@hotmail.gr  

Πάλλας Αναστάσιος, Msc, Ph.D, Φυσικός Π.Ε.04.01, paltasos@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη καταγραφή των μέχρι τώρα προσπαθειών 
εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη συνέχεια το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις και πιο συγκεκριμένα σε αυτές που μπο-
ρούν να «τρέξουν» σε κινητά τηλέφωνα μέσω κατάλληλων εφαρμογών. Αφού αναφέ-
ρονται γενικά τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αξιολογούνται, με κρι-
τήρια τα παραπάνω, κάποιες από τις προσομοιώσεις που περιέχονται στην εφαρμογή 
«Physics at school – Lite» για κινητά τηλέφωνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά την διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κινητά τηλέφωνα (smartphones), Φυσική, Προσομοιώσεις. 

Εισαγωγή 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σ’ 
αυτή την κατεύθυνση, όπως η εκπαιδευτική τηλεόραση που «βγήκε στον αέρα» για 
πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1977, η δωρεάν προσφορά φορητών υπολογιστών σε 
όλους τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου το 2008 και η εγκατάσταση διαδραστικών πινά-
κων στα Γυμνάσια (τόσων, όσα ήταν τα τμήματα της Β΄ τάξης) το σχολικό έτος 2010-
11. Τα αποτελέσματα, στην καλύτερη περίπτωση, ήταν πενιχρά. Δεν έγινε επαρκής και 
συστηματική επιμόρφωση, δεν υπήρξε προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, 
δεν παρήχθη κατάλληλο και συμβατό εκπαιδευτικό υλικό, δεν υπήρξαν συγκεκριμένοι 
εκπαιδευτικοί στόχοι, κίνητρα, υποστήριξη, έλεγχος, αξιολόγηση. Έτσι επιβεβαιώθηκε 
η αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες 
και να τις χρησιμοποιήσει με εποικοδομητικό τρόπο. Σήμερα, διαφαίνεται μία μονα-
δική ευκαιρία, που δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό διαθέσιμων προσομοιώσεων μέσω φιλικών εφαρμογών, υπάρχουν τα έξυπνα 
κινητά και οι μαθητές μας είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. 

Ορισμός – Κατηγορίες προσομοιώσεων 

Προσομοίωση (simulation) είναι η μίμηση/αναπαράσταση μιας διεργασίας με τη χρήση 
ενός μοντέλου και τη βοήθεια του υπολογιστή. Η πραγματικότητα αναπαράγεται από 
τον υπολογιστή τρισδιάστατα, με εκπληκτικό και άγνωστο μέχρι τώρα ρεαλισμό (Ζω-
γόπουλος, 2005). Η διεργασία αφορά φαινόμενα και την εξέλιξή τους, όπως αυτά συμ-
βαίνουν στην Ιστορία, στις Τεχνολογικές Εφαρμογές, στο Φυσικό Περιβάλλον, στη 
Βιομηχανία κ.λ.π. Οι προσομοιώσεις διακρίνονται σε αυτές που βασίζονται σε 
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λειτουργικά μοντέλα (operational models), στοχεύουν κυρίως στην εμπειρική μάθηση 
και αφορούν συνήθως την εκπαίδευση επαγγελματιών, και σε αυτές που περιέχουν εν-
νοιολογικά μοντέλα (conceptual models). Τα εννοιολογικά μοντέλα περιλαμβάνουν 
αρχές, έννοιες και δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα το οποίο προσομοιώνεται 
και βρίσκουν εφαρμογή συνήθως στις οικονομικές και στις φυσικές επιστήμες. Γενικά, 
στην εκπαίδευση και το σχολικό περιβάλλον συναντάμε, συνήθως, τα εννοιολογικά 
μοντέλα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης. Στόχος είναι οι 
μαθητές, καθώς χειρίζονται την προσομοίωση, να συμπεράνουν το μοντέλο που κρύβει 
και αλληλεπιδρώντας με αυτή, να μπορούν, αλλάζοντας τις τιμές των μεταβλητών ει-
σόδου, να παρατηρούν τις συνεπαγόμενες αλλαγές στις μεταβλητές εξόδου.  

Αρχές σχεδιασμού αποτελεσματικών προσομοιώσεων 

Πάντως, παρά το πλήθος των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση, δεν μπορεί να ειπωθεί απόλυτα ότι η αποτελεσματικότητά της στη διδα-
σκαλία και μάθηση, συγκρινόμενη με παραδοσιακές μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν 
Τ.Π.Ε., είναι δεδομένη (Fletcher-Flinn & Gravatt, 1995). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να καθοριστούν ρητά οι προϋποθέσεις κάτω υπό τις οποίες είναι αποτελεσματική η 
χρήση των προσομοιώσεων στην διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών 
(Ζωγόπουλος, 2001; Κοντογεωργίου, Κώτσης & Μικρόπουλος, 2004; Κοσσυβάκη, 
1997; Νεγρεπόντης, 1997). Από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιο-
γραφίας (Βασιλείου & Μικρόπουλος, 2005; Σολομωνίδου, 2012; Schacter & 
Fagnano,1999; Stern, 2000) προκύπτουν πέντε (5) βασικές προϋποθέσεις για την απο-
τελεσματική χρήση των προσομοιώσεων.  

Πρώτον, οι προσομοιώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για απλά πειράματα 
που μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο χειρωνακτικά. Δεύτερον, οι προσομοιώ-
σεις με υπολογιστή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς και 
διδακτικούς στόχους. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμβολή τους στην κατανόηση των 
επιστημονικών εννοιών και ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων τίθεται σε αμφισβή-
τηση. Τρίτον, η αποτελεσματικότητα των προσομοιώσεων στη διδασκαλία αυξάνεται 
όταν οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά στο πλαίσιο μιας ομάδος, παρά αν εργάζονται 
ατομικά. Τέταρτον, επειδή η γνώση είναι μια κοινωνική διαδικασία πολλοί/ες ερευνη-
τές/ριες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του διδάσκοντα και στις αλληλεπιδράσεις 
του με τους μαθητές. Για να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο περιβάλ-
λον μάθησης που δημιουργούν οι προσομοιώσεις, θα πρέπει οι διδάσκοντες να δρουν 
όχι απλά ως εργαστηριακοί βοηθοί, αλλά ως ουσιαστικοί καθοδηγητές και ρυθμιστές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Barton, 1997; Clark & Mayer, 2003; Driver, Asoko, 
Leach, Mortimer & Scott, 1994; Smetana & Bell, 2012). Τέλος, κάποιοι ερευνητές θε-
ωρούν σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των προσομοιώ-
σεων την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι οι προσομοιώσεις α-
ντανακλούν τον πραγματικό κόσμο (Finkelstein et al., 2005; Hennessy et al., 1995; 
Lefkos, Psillos & Hatzikraniotis, 2011; Linn & Lehman, 1999). 
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσομοιώσεων 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τάσεις στην κατασκευή εκπαιδευτικών προσομοιώ-
σεων. Στην πρώτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προσομοιώσεων έχουν ως σκοπό 
την κάλυψη ενός ευρέως πεδίου θεματολογίας, χωρίς όμως αναφορές και πρόβλεψη 
σχετικά με την ενσωμάτωσή τους στην μαθησιακή διαδικασία. Η ευθύνη αφήνεται 
στον εκπαιδευτικό που πρέπει να σχεδιάσει κατάλληλες δραστηριότητες ώστε να εκ-
μεταλλευτεί τις διαθέσιμες προσομοιώσεις (Λαδιάς & Μικρόπουλος, 1993; Develaki, 
2017; Weller, 1995; White & Frederiksen, 1998). Παραδείγματα τέτοιων προσομοιώ-
σεων είναι οι Phet (http://phet.colorado.edu.gr) και Φωτόδεντρο 
(http://photodentro.edu.gr/lor/) Στη δεύτερη, η κατασκευή των προσομοιώσεων γίνεται 
με παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων ή διδακτικών α-
κολουθιών, ως μία ολοκληρωμένη και αλληλοεξαρτώμενη διδασκαλία. Για την κατα-
σκευή τους λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών και τίθενται αντίστοιχοι διδα-
κτικοί στόχοι. Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε το Λογισμικό Φυσικής Γυ-
μνασίου (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-fysiki-b-c/upstream/g10-web/) και 
το Go-Lab online labs (http://www.golabz.eu/labs). Ανεξάρτητα της τάσης που ανήκει 
μια εκπαιδευτική προσομοίωση, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα για αυτήν 
: 

Η λειτουργικότητα. Αυτή σχετίζεται με την επιστημονική εγκυρότητα της προσομοίω-
σης τη συνέπεια με την πραγματικότητα και την απλοποίηση των φαινομένων. 

Το περιβάλλον διεπαφής, δηλαδή οι τρόποι αλληλεπίδρασης του χρήση με τις προσο-
μοιώσεις. Αρχικά οι τρόποι ήταν περιορισμένοι, ενώ τώρα εμφανίζονται όλο και πε-
ρισσότερα εξεζητημένα συστήματα διεπαφής, όπως οι πολλαπλές αναπαραστάσεις και 
τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας.  

Ελευθερία ελέγχου. Αυτό το χαρακτηριστικό αφορά τη δυνατότητα αλλαγής διαφόρων 
συνθηκών και παραμέτρων της προσομοίωσης, τη δυνατότητα play-pause-stop, τη δυ-
νατότητα μοντελοποίησης και γενικά κάθε δυνατότητα ελέγχου.  

Αξιολόγηση των προσομοιώσεων της εφαρμογής «Physics at school» 

Με βάση τα τρία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά έγινε αξιολόγηση εννέα (9) 
συγκεκριμένων προσομοιώσεων της εφαρμογής «Physics at School» (Εικόνα 1) που 
συναντάται στα smartphones σε δυο εκδόσεις, την δωρεάν (Physics at School Lite) και 
την επι πληρωμή με ένα μικρό συμβολικό ποσό. Οι προσομοιώσεις επιλέχθηκαν με 
βάση το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Γυμανσίου και φαίνεται ότι θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην νέα τάση που αρχίζει να κυριαρχεί στο χώρο της 
εκαπιδευτικής τεχνολογίας και είναι η αξιοποίηση των κινητών συσκευών στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  
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Εικόνα 4. Οθόνες των εφαρμογών Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο (7), Αρχή του 

Αρχιμήδη (8) και Νόμος του Ωμ (9) 
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση των 9 προσομοιώσεων της εφαρμογής «Physics at School» με 
βάση τις 3 ομάδες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

Στις εικόνες 2, 3 και 4 παρουσιάζονται οι οθόνες των 9 προσομοιώσεων της εφαρμογής. 
Πιο συγκεκριμένα είναι οι εφαρμογές: Παραλληλόγραμμο δυνάμεων (1), Κινήσεις (2), 
1ος Νόμος του Νεύτωνα (3), 3ος Νόμος του Νεύτωνα (4), Διατήρηση της ενέργειας (5), 
Θερμοκρασία βρασμού και Ατμοσφαιρική πίεση (6), Θερμοκρασία βρασμού και Υψό-
μετρο (7), Αρχή του Αρχιμήδη (8) και Νόμος του Ωμ (9).  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εφαρμογών με 
βάση τις ομάδες κριτηρίων των 3 χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που είναι συνολικά 
10. Σημειώνεται με ΝΑΙ ή ΌΧΙ η ύπαρξη ή μη ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. 
Στο τέλος αθροίζονται οι καταφατικές απαντήσεις και τα αποτελέσματα αυτής της ά-
θροισης που αποτελεί και την τελική βαθμολογία, παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

Προσομοίωση Χαρακτηριστικά 

Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων 6 

Κινήσεις 9 

1ος νόμος του Νεύτωνα 7 
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3ος νόμος του Νεύτωνα 5 

Διατήρηση της Ενέργειας 8 

Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση 6 

Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο 5 

Αρχή του Αρχιμήδη 7 

Νόμος του Ohm 6 

Πίνακας 2. Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των 9 εφαρμογών  

Συμπεράσματα 

Οι προσομοιώσεις της εφαρμογής για smartphones και Tablets «Physics at School» 
αξιολογήθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά τους και βρέθηκαν ότι είναι από ικανοποι-
ητικές μέχρι άριστες. Ταυτόχρονα, επειδή δεν απαιτούν εργαστηριακό εξοπλισμό, προ-
σφέρονται (και) δωρεάν, δεν υπόκεινται σε χωρικούς περιορισμούς, μπορούν να εντα-
χθούν πολύ εύκολα σε ένα σχέδιο μαθήματος. Ακόμη, οι δυνατότητες συνδυασμού με 
άλλες εφαρμογές για τα κινητά, όπως το excel και ασύρματης σύνδεσης με Η/Υ και 
προβολικό, φαίνεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Φυσικής και να 
δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με πλεονέκτημα την εξοικείωση των μαθητών 
με τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να αποτελέσουν το δέλεαρ για να αυξηθεί η το ενδια-
φέρον των μαθητών για τη Φυσική και να βοηθήσουν στην κατανόηση εκείνων των 
εννοιών της που δημιουργούν παρανοήσεις και ενισχύουν τις εναλλακτικές και αντιε-
πιστημονικές ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών. Πρόβλημα, όχι ανυπέρβλητο, η απα-
γόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία αφού, άλλωστε, επιτρέπεται 
πλέον η χρήση τους, με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, στα πλαίσια της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Barton, L. (1996). Inclusive education: romantic, subversive or realistic? Journal Inter-
national Journal of Inclusive Education, 1(3), 231-242. 

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). Ε‐Learning and the science of instruction. Bio-
chemistry and Molecular Biology Education, 31(3), 217-218. 

Develaki, M. (2017). Using Computer Simulations for Promoting Model-based Rea-
soning. Science & Education, 26(7–9), 1001–1027. 

Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scien-
tific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 24 (7), 5-12. 

415/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Hennessy, S., Twigger, D., Driver, R., O’Shea, T., O’Malley, C. E., Byard, 
M.,…Scanlon, E. (1995). A classroom intervention using a computer-augmented cur-
riculum for mechanics. International Journal of Science Education, 17(2), 189–206. 

Finkelstein, N. D., Adams, W. K., Keller, C. J., Kohl, P. B., Perkins, K. K., Podolefsky, 
N. S.,… Lemaster, R. (2005). When learning about the real world is better done virtu-
ally: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment. Physical 
Review Special Topics - Physics Education Research, 1(1), 1–8. 

Fletcher-Flinn, C. M., & Gravatt, B. (1995). The efficacy of computer assisted instruc-
tion (CAI): A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 12(3), 219-
241. 

Lefkos, I., Psillos, D., & Hatzikraniotis, E. (2011). Designing xperiments on thermal 
interactions by secondary-school students in a simulated laboratory environment. Re-
search in Science & Technological Education, 29(2), 189–204. 

Linn, X., & Lehman, J. (1999). Supporting learning of variable control in a computer-
based biology environment: effects of prompting college students to reflect on their 
own thinking. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 837–858. 

Schacter, J., & Fagnano, C. (1999). Does Computer Technology Improve Student 
Learning and Achievement? How, When, And Under What Conditions? Journal of Ed-
ucational Computing Research 20(4), 329-343. 

Smetana, L. K., & Bell, R. L. (2012). Computer Simulations to Support Science In-
struction and Learning: A critical review of the literature. International Journal of Sci-
ence Education, 34(9), 1337–1370. 

Stern, P. C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behav-
ior. 
 Journal of Social Issues, 56(3), 407–424. 

Weller, H. G. (1995). Diagnosing and altering three Aristotelian alternative conceptions 
in dynamics: microcomputer simulations of scientific models. Journal of Research in 
Science Teaching, 32(3), 271–290. 

White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). Inquiry, Modeling, and Metacognition: Mak-
ing Science Accessible to All Students. Cognition and Instruction, 16(1), 3–118. 

Βασιλείου, Ε., & Μικρόπουλος, Τ. Α. (2005), Μαθησιακές Δραστηριότητες με Υπολο-
γιστή στο Νηπιαγωγείο, στο Α. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος, Α. Χλωρίδου (επ.) Αξιοποί-
ηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 
Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Α 596-604, Σύ-
ρος: Εκδ. Ν. Τεχνολογιών. 

416/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ζωγόπουλος, Ε.(2001). Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Ζωγόπουλος, Ε.(2005). Ο Κόσμος της Πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

Κοντογεωργίου, Α., Κώτσης, Κ., & Μικρόπουλος, Τ. Α. (2004). Οπτικές και νοητικές 
αναπαραστάσεις για την κατανόηση της δομής της ύλης, στο Β. Τσελφές, Π. Καριώ-
τογλου, Μ. Πατσαδάκης, (επ.) Φυσικές Επιστήμες Διδασκαλία, Μάθηση & Εκπαίδευση, 
Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις 
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Α58-65. Αθήνα. 

Κοσσυβάκη, Φ.(1997). Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. 

Λαδιάς, Τ., & Μικρόπουλος, Τ. (1993). Αναδρομικότητα και χάος, 1ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 27 – 38. Ιωάν-
νινα 

Νεγρεπόντης, Ν.(1997). Ψηφιακός Κόσμος. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Σολομωνίδου, Χ. (2012). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

417/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Δροσάτος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, M.Sc. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, dimdrosatos@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ευρεία διάδοση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευ-
σης και μία γενικότερη αποδοχή της από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα χαρα-
κτηριστικά της και οι δυνατότητες που παρέχει είναι αυτά που έχουν συμβάλει στην 
εισαγωγή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε όλη 
την πορεία της εξέλιξής της ενσωμάτωσε τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας προς όφελός της. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει με 
το γεγονός ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται καθιστούν πιο εύκολη και αποτελε-
σματική την εκπαιδευτική διαδικασία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, καθώς και τη 
θετική επίδρασή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι Νέες Τεχνολογίες 
ευνοούν την αυτόνομη ηλεκτρονική μάθηση εστιάζοντας στην αυτενέργεια του εκπαι-
δευόμενου και ενισχύουν τη συλλογικότητα, τη συνεργατικότητα, την ενεργή συμμε-
τοχή και την αλληλεπίδραση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ασύγχρονη - σύγχρονη μάθηση, αλληλεπίδραση 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
και η εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευση 

Στη σημερινή κοινωνία, την αποκαλούμενη κοινωνία της πληροφορίας και της επικοι-
νωνίας, οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί 
και αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στον χώρο της εκπαίδευσης. Μια πολύ δυναμική όψη 
της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η χρήση δικτύων και του 
διαδικτύου στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) είναι τα μέσα και οι τεχνολογίες που επεξεργάζονται και 
μεταδίδουν την πληροφορία σε μορφή αναπαράστασης (Σολομωνίδου, 2003). 

Η χρήση των τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο 
καθώς εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια με διαφορετική βέβαια μορφή από το ξε-
κίνημά της. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρει ο Nipper (1989) σαν πρώτη φάση ξεκίνησε 
στο τέλος του 19ου αιώνα με αλληλογραφία. Το εκπαιδευτικό υλικό μεταφερόταν τα-
χυδρομικά σε σπουδαστές που ζούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Βασική προϋπό-
θεση του εκπαιδευτικού υλικού ήταν να βοηθήσει τους σπουδαστές να εργάζονται αυ-
τόνομα με όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια από τον εκπαιδευτή τους. Ουσιαστικά 
όμως η όλη διαδικασία περιοριζόταν μόνο στην παράδοση του υλικού και των εργα-
σιών και δεν υπήρχε η επικοινωνία και η στήριξη του εκπαιδευτή με τους σπουδαστές 
του. Τα πρώτα σημάδια επικοινωνίας εμφανίστηκαν με τη χρήση της τεχνολογίας στις 
αρχές του 20ου αιώνα με τις ραδιοφωνικές εκπομπές εκπαιδευτικού περιεχομένου,, κα-
θώς και με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1970 
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υποβαθμίστηκε ο ρόλος της τηλεόρασης σε βοηθητικό μέσο που εμπλούτιζε τον τρόπο 
διδασκαλίας στη διδακτική διαδικασία (Gamble, 1991). Στη σημερινή εποχή η αλμα-
τώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) συμβάλλει 
καθοριστικά στον τρόπο διδασκαλίας της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στην εκπαι-
δευτική διαδικασία οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται ευνοούν τη συνεργατική μά-
θηση και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων (Αναστασιάδης, 2007. Λιοναράκης, 
2005). 

Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας χρησιμοποιούνται όλο και περισσό-
τερο στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εφαρμογές που πα-
ρέχουν ευνοούν την επικοινωνία, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σοφός, Κώστας, Παράσχου, 2015). Η 
μορφή που παίρνει η επικοινωνία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εξαρτάται από τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Λιοναράκη 
(2008) υπάρχουν τα ασύγχρονα μέσα, το Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι 
πλατφόρμες επικοινωνίας, όπου η επικοινωνία δεν πραγματοποιείται στον ίδιο χρόνο. 
Παράλληλα, υπάρχουν και τα σύγχρονα μέσα, δηλαδή το chat και η τηλεδιάσκεψη, 
όπου η επικοινωνία πραγματοποιείται ταυτόχρονα στον ίδιο χρόνο.  

Μορφές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Τα προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που στηρίζονται στην ηλεκτρονική μά-
θηση χρησιμοποιούνται με τον όρο Τηλεκπαίδευση. Ανάλογα με τα μέσα επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούνται κάθε φορά υπάρχει η Ασύγχρονη και η Σύγχρονη Τηλεκπαί-
δευση (Αναστασιάδης, 2014).  

Ασύγχρονη Μάθηση 

Στην Ασύγχρονη Μάθηση δεν υπάρχει άμεσος χρόνος επικοινωνίας κατά την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Σε αυτήν τη μορφή χρησιμοποιούνται υπηρεσίες του διαδικτύου 
και τεχνολογικά μέσα που είναι γνωστά ως «πλατφόρμες επικοινωνίας». Οι Κόμης, 
Αβούρης και Κατσάνος (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης, 2009) αναφέρουν πως οι 
πλατφόρμες αυτές περιέχουν εργαλεία τα οποία βοηθούν στη διαχείριση των μαθημά-
των, στην πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στην επικοινωνία. Ουσιαστικά στην 
ασύγχρονη μάθηση ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει εκπαιδευτικό υλικό 
και πηγές και οι εκπαιδευόμενοι να το χρησιμοποιούν και να το επεξεργάζονται σε 
όποιον χρόνο και όπου κι αν βρίσκονται. Οι τεχνολογικές υπηρεσίες που χρησιμοποι-
ούνται στην ασύγχρονη μάθηση είναι το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων, το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, τα forum, το ψηφιακό υλικό (υπερκείμενα).  

Τα τελευταία χρόνια στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση χρησιμοποιούνται διάφορες 
πλατφόρμες ώστε να προωθείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως τονίζουν οι 
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Κοντονή και Μισετζής (2005) τα συστήματα αυτά κάνουν εύκολη τη διαχείριση του 
εκπαιδευτικού υλικού , την επαναχρησιμοποίησή του και βοηθούν στη μαθησιακή δια-
δικασία. Τέτοιες πλατφόρμες είναι το Moodle και το WebCT Vista.  

Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) 

Το Moodle είναι ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης Ανοιχτού Κώδικα (Open Source 
Virtual Learning Environment - VLE). Προέρχεται από τις λέξεις Modular Object- Ori-
ented Dynamic Learning Environment και είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, 
μάθησης, εικονικής μάθησης, ένα λογισμικό που βοηθά στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 
μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Είναι εύκολο στη χρήση και διαθέτει μια σειρά από και-
νοτόμα εργαλεία που το καθιστούν εξαιρετικό περιβάλλον για τη δημιουργία προγραμ-
μάτων που προάγουν τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργία μαθησιακών κοινοτή-
των (Κάργα, Κατσάνα, Τρίμμη, 2009. Dougiamas, Taylor & 2002). 

Το Moodle διαθέτει μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των εγγράφων, των μαθημάτων και 
για την υποστήριξη της επικοινωνίας, δηλαδή forum, chat και blog. Επίσης, μέσω αυ-
τών προάγεται η ομαδική εργασία (wiki, ομάδες συζητήσεων), υποστηρίζεται η αξιο-
λόγηση (εργασίες και βαθμολόγιο) και γίνεται έλεγχος της διαχείρισης (Κάργα, Κα-
τσάνα, Τρίμμη, 2009. Dougiamas & Taylor, 2002). 

Οι ρόλοι που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle είναι τέσσερις: Ο πρώτος 
ρόλος είναι του διαχειριστή, που εποπτεύει και ρυθμίζει την εφαρμογή και τα μαθήματα 
που υπάρχουν σε αυτή. Ο επόμενος ρόλος είναι του εκπαιδευτή που είναι όχι μόνο 
υπεύθυνος για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων και την προσθήκη του εκ-
παιδευτικού υλικού, αλλά επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους και δημιουργεί ομάδες 
εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι που είναι ο επόμενος ρόλος, επεξεργάζονται το εκπαιδευ-
τικό υλικό και συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τέλος, υφίσταται και 
ο ρόλος του επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να πλοηγηθεί στο σύστημα, αλλά δεν μπορεί 
να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Κάργα, Κατσάνα, Τρίμμη, 2009. 
Dougiamas & Taylor, 2002). 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως η πλατφόρμα Moodle παρέχει 
τη δυνατότητα και σύγχρονης επικοινωνίας των χρηστών της μέσω των εργαλείων σύγ-
χρονης ανταλλαγής κειμένου (chat). Στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι πληκτρολογήσεις 
εμφανίζονται φράση φράση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγχρονη συνομιλία σε 
γραπτή μορφή (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης, 2009). 

WebCT Vista 

Το WebCT Vista είναι ένα περιβάλλον που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου για τη 
δημιουργία και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι ένα εύχρηστο και ευέλι-
κτο σύστημα που περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία, τη 
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διαχείριση και την επεξεργασία των μαθημάτων. Οι χρήστες του WebCT Vista είναι οι 
ακόλουθοι: Ο τοπικός διαχειριστής, ο γενικός διαχειριστής, ο σχεδιαστής, ο καθηγητής, 
οι βοηθοί μαθήματος και οι φοιτητές (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβλιοθήκη). 

Όπως αναφέρουν οι Κοντονή και Μισετζής (2005), οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα. 
Τέτοια πλεονεκτήματα είναι πως η μετάδοση και η πρόσληψη των γνώσεων πραγμα-
τοποιούνται έξω από τα φυσικά όρια της αίθουσας. Επιπλέον προσφέρονται πολλές και 
διαφορετικές πληροφορίες (γραφικά, κείμενα, εικόνες), αλληλεπιδραστικό και ερευνη-
τικό υλικό, καθώς και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Ακόμη, παρέχεται η 
δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευομένων με ασύγχρονη αλλά και σύγχρονη 
μορφή. Αξίζει να αναφερθεί πως με τη χρήση του φυλλομετρητή ιστού οι χρήστες μπο-
ρούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται η εγκατά-
σταση και η εκμάθηση κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού.  

Σύγχρονη Μάθηση 

Σύγχρονη Μάθηση είναι η μάθηση που γίνεται στον ίδιο χρόνο, αλλά σε διαφορετικό 
τόπο. Η συγκεκριμένη μάθηση μοιάζει αρκετά με τη μάθηση στην παραδοσιακή τάξη. 
Διαφοροποιούνται όμως στο γεγονός ότι στη σύγχρονη μάθηση οι συμμετέχοντες πα-
ρευρίσκονται σε μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας, παρόλο που βρίσκονται σε διαφο-
ρετικά σημεία του κόσμου. Για την επικοινωνία χρησιμοποιούνται το chat και οι εικο-
νικές αίθουσες διδασκαλίας. Τα βασικό πλεονέκτημα αυτής της μάθησης είναι ότι πα-
ρέχει ευκαιρίες για συνεργατική διδασκαλία με την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποί-
ηση των πηγών. Μια άλλη καινοτομία που προσφέρει η συγκεκριμένη μάθηση είναι η 
αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή και σπουδαστών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και 
οι εξειδικευμένες ομαδικές δραστηριότητες (Κασσελίδης & Πολίτης, 2006). 

Βέβαια, υπάρχει και αντίλογος όπου επισημαίνονται κάποιες δυσκολίες στη σύγχρονη 
Τηλεκπαίδευση. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι οι χρονικές καθυστερήσεις στον ήχο 
και στην εικόνα που καθιστούν πιο δύσκολη την παρακολούθηση, αλλά και τη συμμε-
τοχή στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Γι’ αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει 
ο καλύτερος, αλλά και ο καταλληλότερος εξοπλισμός (οπτικός και ηχητικός) για την 
καλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Επίσης, από τους Es-
teve, Palau, Guerri, Jobmann, Niemann και Tuchs υποστηρίζεται μειονεκτικά το γεγο-
νός ότι για την πραγματοποίηση μιας συνεδρίας είναι απαραίτητο να βρεθεί ο καταλ-
ληλότερος χρόνος, ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να είναι on line την ίδια 
στιγμή (Esteve, Palau, Guerri, Jobmann, Niemann & Tuchs, 2000). 

Στην Τηλεκπαίδευση υπάρχει μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία. Στη μονόδρομη 
επικοινωνία οι σπουδαστές και ο εκπαιδευτής δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά 
υπάρχει μόνο δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτή. Αντίθετα η αμφίδρομη ε-
πικοινωνία, η οποία λέγεται και τηλεδιάσκεψη, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι βρί-
σκονται σε άμεση επαφή και συνεργασία (McKillop & Lee, 1998). 
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Τηλεδιάσκεψη 

Τηλεδιάσκεψη είναι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστι-
κών μέσων σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές μεταξύ τους, όπου πραγματο-
ποιείται ανταλλαγή δεδομένων (αρχεία, παρουσιάσεις, γραφικά) και κοινών εφαρμο-
γών. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά και αλληλεπιδρούν ταυτό-
χρονα. Αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας και 
στη συνεργατική μάθηση, με ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. Η τηλεδιάσκεψη 
συνήθως χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
συνεδρία εξειδικευμένοι επιστήμονες, για να παράσχουν τις γνώσεις τους και τις συμ-
βουλές τους σε σπουδαστές ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκονται. 
Βέβαια, για να λειτουργήσει σωστά η τηλεδιάσκεψη είναι απαραίτητο να υπάρχει ο 
απαραίτητος και σωστός τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως λογισμικό τηλεδιάσκεψης, 
κάμερα, υπολογιστής, μικρόφωνο, διαδίκτυο, ηχεία και οθόνη προβολής (Καραγιάννη, 
Σταυροπούλου, & Καρατράντου, 2009. Παπαδάκης, Ορφανάκης, 2013). 

Εκτός από τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, για να λειτουργήσει σωστά η τηλε-
διάσκεψη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας κύριας αίθουσας καθώς και 
μίας ή περισσοτέρων απομακρυσμένων αιθουσών διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
υπάρχουν και δύο διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι «Η επικοινωνία 
σημείο προς σημείο», όταν υπάρχουν δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές. Ο 
δεύτερος είναι «Η επικοινωνία σημείου προς πολλά σημεία», όταν οι περιοχές είναι 
περισσότερες από δύο (Anastasiades, 2007). 

Η εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει 
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πολυμορφικής μάθησης. Στόχος τη τηλεδιάσκεψης 
είναι η συμπληρωματική λειτουργία της στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι η αντι-
κατάσταση της διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο. Η διδακτική μεθοδολογία βοηθά 
τους σπουδαστές να έχουν ενεργή συμμετοχή, να επεξεργάζονται την πληροφορία και 
να τη μετατρέπουν σε γνώση. Το βασικότερο πλεονέκτημα της τηλεδιάσκεψης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι η άμεση αλληλεπίδραση και επικοινωνία (οπτική και 
ηχητική) των συμμετεχόντων. Η συμβολή της τηλεδιάσκεψης είναι πολύ θετική, καθώς 
μέσα από την ομαδικότητα εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών. Συ-
μπερασματικά, η αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή 
των σπουδών, στην ενίσχυση του φοιτητή μέσα από τη διδακτική μεθοδολογία να δι-
δαχθεί καλύτερα και περισσότερα και να βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία στην εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (Μηλιωρίτσας & Γεωργιάδη, 2010). 

BigBlueButton 

To BigBlueButton είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα με το οποίο οργανώνονται 
διαδικτυακές συνδιασκέψεις, συναντήσεις και συνεργασίες, καθώς και εικονικές τά-
ξεις. Δημιουργήθηκε έπειτα από προσπάθεια προσθήκης σύγχρονων χαρακτηριστικών 
στο σύστημα της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Πρόκειται για ένα 
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ανοικτού κώδικα διαδικτυακό σύστημα τηλεδιάσκεψης. Οι λειτουργίες που υποστηρί-
ζονται από το BigBlueButton είναι η διαδικτυακή κάμερα, η παρουσίαση, το ενσωμα-
τωμένο VoIP και ο διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας και των εφαρμογών. Ειδι-
κότερα με τη διαδικτυακή κάμερα δίνεται η δυνατότητα διαμοιρασμού της κάμερας 
από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς όριο. Όσον αφορά την παρουσίαση, ο παρου-
σιαστής δύναται να ανεβάσει οποιοδήποτε έγγραφο και να είναι όλοι οι χρήστες συ-
ντονισμένοι στη σελίδα ή την πηγή που θέλει. Επιπλέον, με τη χρήση μικροφώνου και 
ηχείων υπάρχει η δυνατότητα για ηχητική επικοινωνία (VoIP). Πολύ βασικό επίσης 
είναι ότι ο παρουσιαστής μπορεί να κάνει διαμοιρασμό της επιφάνειας εργασίας του σε 
όλους τους χρήστες με απώτερο σκοπό την επίτευξη της συνεργασίας (Παπαδάκης, 
Ορφανάκης, 2013).  

Second Life 

To Second Life καθώς και άλλα παραδείγματα εικονικών κόσμων αποτελούν σύγχρο-
νες τεχνολογικές εξελίξεις όπου οι συμμετέχοντες συναντώνται αλλά και μπορούν να 
συνεργαστούν. Πρόκειται για έναν on line τρισδιάστατο κόσμο, μέσα στον οποίο οι 
χρήστες χρησιμοποιώντας avatars (εικονικούς εαυτούς) αλληλεπιδρούν και συμμετέ-
χουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα avatar επικοινωνούν μέσω συνο-
μιλίας με τη χρήση μικροφώνου και ακουστικών (voice chat), με chat για δημόσια συ-
νομιλία (local chat) ή και με την αποστολή προσωπικών μηνυμάτων (instant message) 
(Τσιάτσος, Κωνσταντινίδης, Ιωαννίδης, Τσελούδη, 2009). 

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης. Πολλά Πανεπι-
στημιακά Ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης το έχουν 
ενσωματώσει στο πρόγραμμα των μαθημάτων τους ως συμπληρωματικό μέσο της δι-
δασκαλίας. Αυτό συμβαίνει διότι το ευέλικτο περιβάλλον του δίνει τη δυνατότητα επι-
κοινωνίας και αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία. Το Second Life δημιουργεί 
ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον που χρησιμοποιείται για συνεργασία και πραγ-
ματοποίηση διαλέξεων μέσω διαδικτύου. Επίσης, χρησιμοποιείται για σεμινάρια, συ-
νέδρια, παρουσιάσεις και εργαστήρια (Τσιάτσος, Κωνσταντινίδης, Ιωαννίδης, Τσε-
λούδη, 2009). Κατ’ αυτόν τον τρόπο προωθείται η συνεργατική και βιωματική μάθηση 
σε οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκονται οι συμμετέχοντες (Selwyn, 2007, Hundsberger, 
2009). 

Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δημιουργεί 
καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης, συμβάλλοντας έτσι σε νέες εκπαιδευτικές διαδικα-
σίες. Με την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθη-
σιακή διαδικασία δημιουργούνται αλλαγές τόσο στη διάδοση της γνώσης, όσο και στη 
σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Βέβαια, ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών δεν 
είναι να αντικαταστήσουν ή να υποβαθμίσουν τον εμψυχωτικό και συμβουλευτικό 
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ρόλο του διδάσκοντα, αλλά έρχονται να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν την όλη 
εκπαιδευτική διαδικασία (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2010). 

Δίνουν τη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης με τη σύγχρονη και 
την ασύγχρονη μορφή επικοινωνίας. Η επικοινωνία αυτή αναφέρεται στη σύνδεση των 
εκπαιδευόμενων μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτή και το εκπαιδευτικό υλικό. 
Επίσης, μέσα από τη διαδραστικότητα που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους καθι-
στούν αυτόνομη τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η 
δημιουργική ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν υπό παιδαγωγικούς 
όρους και προϋποθέσεις. Η δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης από α-
πόσταση, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην οικοδόμηση της 
νέας γνώσης (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2010). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα συγκρίνουμε τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των 
ηλεκτρονικών τάξεων στη Δευτεροβάθμια και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκε-
κριμένα θα συγκρίνουμε την επισκεψιμότητα, την αλληλεπίδραση, τη λήψη υλικού και 
τη διάδραση με τις ηλεκτρονικές τάξεις του μαθήματος επιλογής Γεωλογία και Διαχεί-
ριση Φυσικών Πόρων της Α΄ Λυκείου και του μαθήματος «Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών» του δευτέρου έτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επίσης μάθημα επιλογής. Ενώ στο χώρο της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι ηλεκτρονικές τάξεις είναι εργαλείο 
καθημερινής χρήσης, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρόλο που η δυνατότητα προ-
σφέρεται εδώ και χρόνια, δεν έχει τύχει αντίστοιχης απήχησης. Το μάθημα επιλογής 
της Γεωλογίας ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να δοκιμάσουμε ένα πρότυπο δι-
δασκαλίας με υλικό και σημειώσεις που αναρτώνται σε ηλεκτρονική τάξη, με στοιχεία 
μικτής διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης. 

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονική τάξη, εξ αποστάσεως διδασκαλία, μικτή διδασκαλία, α-
νεστραμμένη τάξη. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Δια-
δικτύου συνέβαλε στην παραγωγή μεγάλου αριθμού εξ αποστάσεως μαθημάτων 
(Bozkurt et al., 2015). Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν και εγγρά-
φονται σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης, δεδομένων τον πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν (επιλογή χρόνου παρακολούθησης των μαθημάτων-ασύγχρονη διδασκα-
λία, χωρική και χρονική ελευθερία σπουδών, πρόσβαση σε πανεπιστήμια σε ολόκληρο 
τον κόσμο). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (White, 1982; Byrne, 1989) είναι ένας εναλλακτικός 
τρόπος εκμάθησης από απόσταση, χωρίς την ανάγκη της φυσικής παρουσίας σε μια 
τάξη. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι διαδικτυακές παρουσιάσεις παραμένουν α-
ναρτημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τον Tiene (Tiene, 2000), οι 
μαθητές είναι συντριπτικά υπέρ της ασύγχρονης επικοινωνίας με το διδάσκοντα. Εν-
διαφέρον είναι δε ότι οι Duffy, Gilbert, Kennedy, and Kwong (2002) αναφέρουν ότι 
φοιτητές που έχουν λάβει πτυχίο από με εξ αποστάσεως μάθηση συγκέντρωσαν 
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σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο από αυτούς που έλαβαν πτυχίο με φυσική παρουσία 
σε ακαδημαϊκά αμφιθέατρα. 

Η Μικτή Μάθηση 

Από την άλλη πλευρά, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μικτή μάθηση εμφανίζεται 
επίσης να είναι έντονο και διαρκές. Ο όρος μικτή μάθηση (blended learning) αναφέρε-
ται στη μάθηση που συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με τη μάθηση 
μέσω διαδικτύου, μειώνοντας έτσι το χρόνο παρακολούθησης στη φυσική τάξη 
(Dziuban, Hartman και Moskal, 2004). Τα σενάρια μικτής μάθησης, αναμιγνύουν την 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε η 
μια μέθοδος να υποστηρίζει λειτουργικά την άλλη (Derntl και Motsching-Pitrik, 2004; 
Ginns και Ellis, 2007). Η υβριδική αυτή διδασκαλία δεν χρησιμοποιεί απλά τις παρα-
δοσιακές και τις εξ αποστάσεως δραστηριότητες, αλλά ένα αποτελεσματικό σύνολο 
από τα θετικά στοιχεία και των δύο αυτών προσεγγίσεων (Δημητριάδης, Λιώτσιος, Πο-
μπορτσής 2007). Πάνω σε αυτή τη διάσταση οι Dziuban, Hartman και Moskal (2004) 
υποστηρίζουν ότι η μικτή μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια παιδαγωγική 
προσέγγιση η οποία συνδυάζει τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης που παρέχουν οι συν-
θήκες της φυσικής τάξης με τις μαθησιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά το 
μαθητή και προσφέρονται στο διαδικτυακό περιβάλλον. Κατά την Gray (2006), η μικτή 
μάθηση συνδυάζει τις δοκιμασμένες παραδοσιακές μεθόδους μάθησης με τη νέα τε-
χνολογία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνεργατικού και δυναμικού πλαισίου μάθη-
σης.  

Ωστόσο, παρά την ελκυστικότητα της διδακτικής μεθόδου και την πρωτοτυπία της μα-
θησιακής διαδικασίας, η μικτή μάθηση δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε 
εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών. Σύμφωνα με έρευνα των Akkoyunlu και 
Soylu (2008), διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Hacettepe στην Ά-
γκυρα της Τουρκίας προτιμούν την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίστοιχα 
σε έρευνα των Τόκη, Σύψα, Α. Παγγέ και Τ. Παγγέ (2013), όπου μελετήθηκαν οι από-
ψεις εν ενεργεία νηπιαγωγών και φοιτητών ανώτατης εκπαίδευσης, τα δύο τρίτα του 
δείγματος, δηλώνει ότι προτιμά την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και την παρα-
κολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων με φυσική παρουσία. Τέλος, σύμφωνα με έρευνα 
των Σύψα, Λέκκα και Παγγέ (2013), για την εξ αποστάσεως μάθηση με χρήση νέων 
τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων, δηλώ-
νουν ότι, παρά την εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ, προτιμούν περισσότερο την πρόσωπο 
με πρόσωπο διά βίου μάθηση και είναι επιφυλακτικοί ως προς την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση. 

Το μοντέλο της Ανεστραμμένη Τάξης 

Ίσως αυτή η επιφυλακτικότητα να ενθάρρυνε σταδιακά την εφαρμογή του μοντέλου 
της ανεστραμμένης τάξης. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης επιχειρεί να αντιστρέ-
ψει το παραδοσιακό πρότυπο μάθησης. Σε μια ανεστραμμένη τάξη, οι μαθητές παρα-
κολουθούν τις προηγούμενες ημέρες online διαλέξεις, συμμετέχουν σε διαδικτυακές 
συζητήσεις, ή διεξάγουν συνεργατικές έρευνες στο σπίτι, ενώ κατά τη φυσική τους 
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παρουσίας στην πρωινή τάξη επιλύουν ασκήσεις, προβλήματα ή ολοκληρώνουν τις ε-
ρευνητικές τους εργασίες υπό την καθοδήγηση του καθηγητή – μέντορά τους.  

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας που είναι αυστηρά δασκαλοκε-
ντρικό, η ανεστραμμένη τάξη επιχειρεί να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει το μαθητο-
κεντρικό μοντέλο (Abeysekera, Lakmal, and Dawson 2015). Αυτό το πετυχαίνει δίνο-
ντας στους μαθητές περισσότερο χρόνο να διερευνήσουν θέματα σε μεγαλύτερο βάθος 
και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες μάθησης κατά τη φυσική τους παρουσία μέσα 
στη σχολική τάξη (Ronchetti 2010). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες, όπως 
τα online βίντεο συμβάλλουν στη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού εκτός τάξης, αλλά 
και στη διαθεσιμότητα του υλικού ανά πάσα στιγμή, ειδικά αν η διάρκεια του βίντεο 
μαθήματος έχει την ιδανική τιμή των οκτώ έως δώδεκα λεπτών (Topp 2011). Αντιλαμ-
βανόμαστε λοιπόν ότι σε μια ανεστραμμένη τάξη η αλληλεπίδραση ενός δασκάλου με 
τους μαθητές μπορεί να είναι πιο εξατομικευμένη και λιγότερο καθηγητοκεντρική, ενώ 
και οι μαθητές συμμετέχουν ενεργότερα στην απόκτηση της γνώσης, συμμετέχοντας 
και αξιολογώντας τη μάθηση τους (Abeysekera, Lakmal, and Dawson 2015), (Alvarez, 
2011).  

Ωστόσο, η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης δεν είναι τόσο διαδεδομένη στα ελληνικά 
σχολεία, πλην μερικών πιλοτικών περιπτώσεων (Μακροδήμος, Παπαδάκης, & Κου-
τσούμπα 2017), (Gariou-Papalexiou et. al. 2017), ενώ απουσιάζει παντελώς από τις 
σχολικές τάξεις της ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, από όσο γνωρί-
ζουμε δεν έχει εφαρμοστεί στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό που επιχειρήσαμε να ε-
φαρμόσουμε είναι η ανάρτηση υλικού στο μάθημα της «Γεωλογίας-Διαχείρισης Φυσι-
κών Πόρων» και στη συνέχεια η υλοποίηση εργασιών στη σχολική τάξη την επομένη 
μέρα. Επίσης, στο μάθημα της «Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών» που κατά το ένα 
τρίτο του είχε εργαστηριακό χαρακτήρα, γινόταν ανάρτηση των φύλλων εργασίας και 
στη συνέχεια οι φοιτητές υλοποιούσαν την εργαστηριακή άσκηση. 

Η Ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων» 
Ποσοτική και Στατιστική έρευνα. 

Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου 
προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες δημιουργίας ολοκληρωμένων μαθημάτων με αρ-
κετές επικουρικές λειτουργίες (ανάρτηση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, α-
νάρτηση ανακοινώσεων, λειτουργία ημερολογίου-βιβλίου ύλης κτλ.). Με μια απλή α-
ναζήτηση στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής τάξης για τη Δυτική Ελλάδα, παρατη-
ρούμε ότι είναι αναρτημένα 96 διαφορετικά μαθήματα (αριθμός σχετικά ικανοποιητι-
κός) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά μια προσεκτικότερη αναζήτηση αποκα-
λύπτει ότι τα μαθήματα αυτά είναι απλά τίτλοι χωρίς περιεχόμενο. Υπάρχουν ωστόσο 
και αξιολογότατα μαθήματα ειδικά στο τομέα των Επιστημών της Πληροφορικής, των 
αυτοματισμών και της τεχνολογίας.  
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Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε ένα πλήρες μάθημα χωρισμένο σε θεματικές ενότη-
τες που αντιστοιχούσαν σε διδασκαλία δυο διδακτικών ωρών η κάθε μια. Το θεωρητικό 
πλαίσιο εμπλουτίστηκε με οπτικοακουστικό υλικό και παρουσιάσεις power point ανά 
θεματική ενότητα. Ολόκληρο το υλικό μπορεί κανείς να το αναζητήσει στο σύνδεσμο: 
http://eclass.sch.gr/courses/EL294123/ Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο μά-
θημα συμμετείχαν και ασκούμενοι φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπι-
στημίου Πατρών δίνοντας ένα περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα στη διδασκαλία 
προσκομίζοντας πετρώματα (ιζηματογενή, πυριγενή και μεταμορφωμένα), απολιθώ-
ματα, αλλά και εργαλεία γεωλογικών ανασκαφών. Η παρουσία των ασκούμενων φοι-
τητών συνέβαλλε ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της μικτής μάθησης, αλλά 
και της ανεστραμμένης τάξης, καθώς οι μαθητές είχαν εκ των προτέρων πρόσβαση στο 
ψηφιακό υλικό και εν των υστέρων είχαν τη δυνατότητα ακόμα και βιωματικά να ε-
μπλουτίσουν ή να κατακτήσουν νέα γνώση από την πρακτική εργασία των ασκούμενων 
φοιτητών. Χαρακτηριστικά, είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι οι μαθητές κατά τη 
διάρκεια του μαθήματός, είχαν πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο των ιζηματογενών 
πετρωμάτων που «γεννούν» απολιθώματα και στη συνέχεια την επόμενη ημέρα είχαν 
τη μοναδική δυνατότητα να αγγίξουν με τα ίδια τους τα χέρια ιζηματογενή πετρώματα 
και να απολιθώματα.  

Σχετικά με τα στατιστικά της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος της Γεωλογίας από 
το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 είχαμε συνολικά 445 επισκέψεις 
από τους εκπαιδευόμενους μαθητές. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εγγεγραμμένοι 
μαθητές ήταν 27 πράγμα του σημαίνει ότι κάθε μαθητής επισκέφτηκε κατά μέσο 16-
17 φορές την ηλεκτρονική σελίδα (όσες περίπου και οι εβδομάδες διδασκαλίας). Τα 
περιεχόμενα της ηλεκτρονικής τάξης προβλήθηκαν 1464 φορές φορές στο διάστημα 
αυτό και η συνολική διάρκεια αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων με την ηλεκτρο-
νική τάξη είναι περίπου 1050 ώρες. Ουσιαστικά κατά μέσο όρο κάθε επισκέπτης αφιέ-
ρωσε κάτι περισσότερο από δύο ώρες ανά επίσκεψη. Στο παρακάτω Σχήμα 1 φαίνεται 
η διακύμανση της επισκεψιμότητας στο χρονικό διάστημα της μελέτης μας. 

 
Σχήμα 1:Αριθμός προβολών και διάρκεια επίσκεψης της ηλεκτρονικής σελίδας κατά τη 

διάρκεια το σχολικού έτους 2017-2018 
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Από το Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι η επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής τάξης αρχίζει 
δυναμικά το Σεπτέμβριο και συνεχίζεται τον Οκτώβριο, ενώ το Νοέμβριο ατονεί. Η 
μειωμένη επισκεψιμότητα το Νοέμβριο αποδίδεται στην επικέντρωση των μαθητών 
στα διαγωνίσματα που διεξάγονται την περίοδο αυτή σε μαθήματα κορμού, γενικής 
παιδείας, οπότε αποσύρουν παροδικά το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα επιλογής. 
Αντίστοιχα η μειωμένη επισκεψιμότητα το Δεκέμβριο οφείλεται στις επικείμενες δια-
κοπές των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια παρατηρούμε έξαρση του ενδιαφέροντος τον 
Ιανουάριο, καθώς οι μαθητές απαλλαγμένοι από το άγχος των διαγωνισμάτων αρχίζουν 
να ασχολούνται περισσότερο με μαθησιακά αντικείμενα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
τους. Το ενδιαφέρον τους διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι τον Ιούνιο του 2018, οπότε και 
κορυφώνεται λόγω των τελικών εξετάσεων. Η εποχική μείωση του Απριλίου αποδίδε-
ται αντίστοιχα στις διακοπές του Πάσχα.  

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τη λειτουργία τάξης μικτής μάθησης, όπου οι 
μαθητές παρακολουθούν δια ζώσης μαθήματα στο σχολείο, αλλά πριν από τη διάλεξη 
έχουν οι ίδιοι μελετήσει στο σπίτι τους το θεωρητικό μέρος διάλεξης. Ειδικά στην πε-
ρίοδο μετά τον Ιανουάριο του 2018 οι ασκούμενοι φοιτητές προσήλθαν με βιωματικό 
εκπαιδευτικό υλικό και πειραματισμό, οπότε το ενδιαφέρον των μαθητών ενισχύθηκε 
ακόμα περισσότερο. Στο παρακάτω Σχήμα 2, παρατηρούμε την κατανομή των επιλο-
γών - υποσυστημάτων που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών. Το ενδιαφέρον 
μονοπωλούν οι «Θεματικές Ενότητες» με ποσοστό 60%, όπου αναρτάται η θεωρία 
κάθε ενότητας και τα «Έγγραφα» με ποσοστό 26%, όπου αναρτώνται οι διαφάνειες 
των παρουσιάσεων, επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κτλ. Οι αμέ-
σως επόμενες επιλογές – υποσυστήματα σε ποσοστά είναι οι «Ανακοινώσεις» (προφα-
νής ο λόγος) και οι διαδικτυακοί υπερσύνδεσμοι με πληροφοριακό – εκπαιδευτικό υ-
λικό. Τα επιμέρους γραφήματα επισκεψιμότητας (αντίστοιχα του Σχήματος 1) για τις 
«Θεματικές Ενότητες» και τα «Έγγραφα» ακολουθούν τη γενική τάση που απεικονίζε-
ται στο Σχήμα 1.  

 
Σχήμα 2: Προτίμηση επιλογών – υποσυστημάτων από τους μαθητές. 
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Σχετικά με τη λειτουργία της ανεστραμμένης τάξης παραθέτουμε το παρακάτω Σχήμα 
3, όπου μελετάμε μια συγκεκριμένη, τυχαία επιλεγμένη εβδομάδα του Οκτωβρίου.  

 
Σχήμα 3: Αριθμός προβολών και διάρκεια επισκέψεων κατά τη βδομάδα 1-10 έως 7-

10 2017 

Από το Σχήμα 3 παρατηρούμε ότι η επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής τάξης παρου-
σιάζει υψηλές τιμές την 1η Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή και στις 2 Οκτωβρίου. Το μά-
θημα της «Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» λάμβανε χώρα τις Δευτέρες 
και τις Πέμπτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι την Κυριακή 1 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 2017 έχουμε επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής τάξης από τους μαθητές 
που προετοιμάζονται για το μάθημα της επόμενης ημέρας. Αυτό επιβεβαιώνει τη λει-
τουργία ανεστραμμένης τάξης, αλλά και μικτής μάθησης, γιατί βλέπουμε ότι και κατά 
τη διάρκεια της 2ας Οκτωβρίου 2017 ημέρα που έλαβε χώρα δια ζώσης διδασκαλία 
έχουμε έντονη επισκεψιμότητα στην ηλεκτρονική τάξη. Τέλος, πρέπει να επισημά-
νουμε ότι πρόταση διδασκαλίας με ενσωμάτωση μικτής μάθησης και ανεστραμμένη 
τάξης, αλλά και συμπληρωματικό υλικό εκπαιδευτικό υλικό είχε την έγκριση της 
ΔΕΠΠΣ και του ΕΠΕΣ του Μικτού Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών. 

Η Ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών». Πο-
σοτική και Στατιστική Έρευνα 

Η ηλεκτρονική τάξη του πανεπιστημιακού μαθήματος επιλογής του εαρινού εξαμήνου 
με τίτλο: «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» μπορεί να προσπελαστεί από την πα-
ρακάτω διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1524/. Η συγκεκριμένη ηλε-
κτρονική τάξη είχε συνολικά 69 εγγεγραμμένους φοιτητές, το περιεχόμενο της προ-
βλήθηκε περίπου 6500 φορές, ενώ τη σελίδα επισκέφθηκαν συνολικά 1577 φορές. 
Κάθε φοιτητής δηλαδή επισκέφθηκε την ηλεκτρονική τάξη 22-23 φορές κατά μέσο όρο 
και πρόβαλε το περιεχόμενο της περισσότερες από 1000 φορές. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 4 η επισκεψιμότητα της ηλεκτρονικής τάξης ήταν συνεχής, ενώ οι επισκέψεις 
διαρκούσαν συγκριτικά πολύ περισσότερο χρόνο.  
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Σχήμα 4: Αριθμός προβολών και διάρκεια της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος «Δι-
δακτική των Φυσικών Επιστημών» 

Η τάση που παρατηρούμε δείχνει την εξοικείωση των φοιτητών σε σχέση με του μα-
θητές σε μοντέλα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μικτής μάθησης. Όσον αφορά την 
προτίμηση υποσυστημάτων από τους φοιτητές παρατηρούμε διαφοροποίηση σε σχέση 
με τους μαθητές. Οι φοιτητές επικεντρώνονται στα «Έγγραφα» (υλικό στο οποίο θα 
εξεταστούν) με ποσοστό 46%, στις «Θεματικές Ενότητες» με ποσοστό μόλις 25% , ενώ 
το «Ημερολόγιο» αποσπά το 22% των προτιμήσεων των φοιτητών. Τέλος, αν και η 
«φιλοσοφία» της ανεστραμμένης τάξης δεν είναι διαδεδομένη στον ακαδημαϊκό χώρο 
και στους κύκλους των φοιτητών, ωστόσο ενθαρρύναμε τους φοιτητές να την υιοθετή-
σουν. Το μάθημα της «Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών» ήταν τρίωρο εκ των ο-
ποίων η μια ώρα ήταν ώρα εργαστηρίου. Το εργαστήριο λάμβανε χώρα κάθε Τρίτη. 
Τις προηγούμενες ημέρες ο διδάσκων αναρτούσε το φύλλο εργασίας του εργαστηρίου 
το οποίο καλούνταν οι ίδιοι οι φοιτητές να υλοποιήσουν μόνοι τους στο εργαστήριο 
καταλήγοντας σε συμπεράσματα. Το εργαστήριο αφορούσε θέματα Φυσικής κυρίως, 
όπως υπολογισμός πυκνότητας δοκιμίων, υπολογισμός ταχύτητας κίνησης αμαξιδίου, 
περιόδου ταλάντωσης εκκρεμούς, ισορροπία δυνάμεων κτλ. Οι φοιτητές ανταποκρίθη-
καν εξαιρετικά και υιοθέτησαν στο μεγαλύτερο μέρος τους τον προτεινόμενο τρόπο 
εργασίας και συμμετοχής στο μάθημα. Ενδεικτικά στον Πίνακα 1 αναφέρουμε τον α-
ριθμό επισκέψεων στην ηλεκτρονική τάξη κατά την περίοδο 3-8/3/2018. Θυμίζουμε 
ότι 6/3/2018 ήταν ημέρα Τρίτη, ημέρα δηλαδή υλοποίησης του εργαστηρίου.  

Πίνακας 1: Αριθμός προβολών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του 
εργαστηρίου στην ενδεικτική περίοδο 3-8/3/2018 

 Πριν το Εργαστήριο Ημέρα Ερ-
γαστηρίου Μετά το εργαστήριο 

Ημέρα 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 
Αριθμός 

Προβολών 71 32 39 18 28 30 

Παρατηρούμε ότι οι φοιτητές επισκέπτονταν την ηλεκτρονικά τάξη περισσότερο, πριν 
από την ημέρα υλοποίησης του Εργαστηρίου για να μελετήσουν το φύλλο εργασίας και 
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να προετοιμαστούν για την υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης. Βέβαια το ενδια-
φέρον των φοιτητών παραμένει υψηλό καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου πράγμα που 
επιβεβαιώνει την εξοικείωση των φοιτητών με την εξ αποστάσεως ή/και τη μικτή μά-
θηση.  

Συμπεράσματα 

Αρχικά παρατηρούμε ότι οι μαθητές δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την εξ αποστά-
σεως ή τη μικτή μάθηση, όσο είναι οι φοιτητές. Αυτό φαίνεται να συμφωνεί με μελέτες 
άλλων ερευνητών (Akkoyunlu και Soylu 2008), Οι μαθητές όταν επισκέπτονται την 
ηλεκτρονική τάξη δε διαθέτουν τόσο χρόνο, όσο διαθέτουν οι φοιτητές. Αν και ο χρό-
νος παραμονής των μαθητών είναι μικρότερος σε σχέση με τους φοιτητές, το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών φαίνεται να κερδίζει περισσότερο η γνώση και η πληροφορία, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στις «Θεματικές Ενότητες», ενώ οι φοιτητές επικεντρώνονται στα 
«Έγγραφα» που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της γραπτής τους εξέτασης. Οι υπερ-
σύνδεσμοι με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό είναι το ίδιο ελκυστικοί και στους μαθητές 
και στους φοιτητές.  

Όσον αφορά τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης, αρχικά δε φαινόταν να είναι ελκυ-
στική ούτε στους μαθητές, ούτε στους φοιτητές. Η διαπίστωση αυτή συμπίπτει με α-
ντίστοιχες διαπιστώσεις άλλων ερευνητών (Μακροδήμος, Παπαδάκης, & Κουτσούμπα 
2017), (Gariou-Papalexiou et. al. 2017). Ωστόσο, με την κατάλληλη παρότρυνση αλλά 
και ενθάρρυνση, τόσο οι μαθητές, όσο και οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν θετικά στην 
πρόκληση. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να εμπλουτιστούν και τα δυο αυτά μαθή-
ματα επιλογής με βιωματικές, πειραματικές δραστηριότητες. Οι μετρήσεις μας δεί-
χνουν ότι οι μαθητές επιθυμούσαν να είναι προετοιμασμένοι, πράγμα που αποτυπωνό-
ταν και με τις ερωτήσεις που ασκούσαν κατά τη διδασκαλία με τη φυσική τους παρου-
σία. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν ακόμη πιο δύσκολο να λειτουργήσει το μο-
ντέλο της ανεστραμμένης τάξης, αλλά ενσωματώνοντας στον κορμό του μαθήματος 
μια εργαστηριακή ώρα πετύχαμε μέσω των αναρτώμενων εργαστηριακών φύλλων ερ-
γασίας να εμπλέξουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών στις διαδικασίες της ανεστραμμένης 
τάξης.  
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Χρήση του Moodle στο Δημοτικό Σχολείο 
για ανάπτυξη προσαρμοστικών εκπαιδευτικών σεναρίων 

Ραχιώτης Αριστόβουλος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, arahiotis@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά σενάρια, 
αναλύοντας την έννοια, τους σκοπούς και τις πρακτικές της προσαρμοστικής διδα-
σκαλίας και μάθησης μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Moodle. Το Moodle υπά-
γεται στην κατηγορία συστημάτων που χαρακτηρίζονται ως συστήματα διαχείρισης 
ηλεκτρονικής μάθησης (Learning Management Systems – LMS) ή αλλιώς πλατφόρ-
μες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platforms). Θα γίνει αναφορά στο πώς μπο-
ρεί το Moodle να ενταχθεί στην σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα του Δημο-
τικού Σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσαρμοστικότητα, διδασκαλία, εκπαιδευτικό σενάριο, σύ-
στημα ηλεκτρονικής μάθησης, Moodle 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
1.1 Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης (Learning Management Systems 
– LMS) ή αλλιώς πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platforms) είναι 
συστήματα που υποστηρίζουν την παροχή ψηφιακών μαθημάτων είτε ως ένα συ-
μπλήρωμα για μια παραδοσιακή τάξη που τα μέλη της δε συναντώνται τακτικά δια 
ζώσης είτε για να φιλοξενήσουν διαδικτυακά μαθήματα για εικονικές τάξεις που δεν 
έχουν τακτικές συναντήσεις. 

Μέσα από τέτοια περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης δίνεται η δυνατότητα σε εκ-
παιδευόμενους και εκπαιδευτικούς να είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά την 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια της κλασι-
κής τάξης μετασχηματίζεται σε «εικονική τάξη» και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετέχουν σε αυτήν, από οπουδήποτε, αρκεί να έχουν έναν υπολο-
γιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Τα συστήματα αυτά αναφέρονται πολλές φορές και με τον όρο πλατφόρμες τηλεκ-
παίδευσης, καθώς η κύρια χρήση τους είναι η εκπαίδευση από απόσταση. Χρησιμο-
ποιούνται για ασύγχρονη διδασκαλία (ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει το μάθημα και 
μελετάει σε διαφορετικό, μετέπειτα, χρόνο από το χρόνο δημιουργίας και παράδο-
σης του μαθήματος και σε άλλο χρόνο από τους άλλους εκπαιδευόμενους) και για 
σύγχρονη διδασκαλία (οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτικός είναι όλοι συνδεδε-
μένοι ταυτόχρονα και το μάθημα γίνεται ως μια εικονική τάξη στον ίδιο χρόνο).  
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1.2 Η πλατφόρμα Moodle 

Το Moodle δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas και είναι 
ένα ελεύθερο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης 
Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Virtual Learning Environment VLE). Επιτρέπει τη 
δημιουργία δυναμικών και ευέλικτων online μαθημάτων, είναι σχετικά εύκολο στη 
χρήση και περιλαμβάνει μια γκάμα από καινοτόμα εργαλεία που το καθιστούν ένα 
ιδιαίτερα καλό περιβάλλον για τη δημιουργία προγραμμάτων που προάγουν τη συ-
νεργατική μάθηση και τη δημιουργία μαθησιακών κοινοτήτων. 

Το Moodle βασίζει τη λειτουργία του σε φυλλομετρητή ιστού (web browser) κάτι 
που το καθιστά ιδιαίτερα προσβάσιμο και απλό στη χρήση. Η διαδικτυακή του 
μορφή δεν χρειάζεται καμία εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη, κάτι που 
ενισχύει την ευκολία χρήσης του και την πρόσβαση στο λογαριασμό και το περι-
βάλλον του χρήστη από οποιοδήποτε υπολογιστή.  

Το Moodle περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων που υποστηρίζουν τη μάθηση και 
τη διδασκαλία και αναφέρονται σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διαδικασίας. Με-
ταξύ άλλων, το Moodle υποστηρίζει:  

• Διαχείριση αρχείων και πόρων (έγγραφα, μαθήματα, γλωσσάριο)  
• Επικοινωνία (ομάδες συζητήσεων-forums, συζήτηση-chat, ιστολόγιο-blog)  
• Υποστήριξη ομαδικής εργασίας (wiki, βάση δεδομένων, ομάδες συζητήσεων, 

γλωσσάριο)  
• Εργαλεία για αξιολόγηση (κουίζ, εργασίες, βαθμολόγιο)  
• Εργαλεία για έλεγχο της διαχείρισης (ομάδες, ημερολόγιο, αναφορές χρήσης, 

βαθμολόγιο, ερωτηματολόγιο)  

1.3 Ρόλοι στο Moodle 

Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle είναι οι α-
κόλουθοι: 

• Διαχειριστής (administrator): Ο ρόλος του διαχειριστή έχει τη συνολική επο-
πτεία της εφαρμογής με δυνατότητες να ρυθμίζει το σύνολο των παραμέτρων 
που αφορούν την πλατφόρμα, όπως και τα μαθήματα που δημιουργούνται σε 
αυτήν. Μπορεί να εγγράψει χρήστες και να αποδώσει ρόλους. Αναλαμβάνει την 
διαχείριση του εξυπηρετητή (server) διαδικτύου που φιλοξενεί την εφαρμογή 
και τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.  

• Εκπαιδευτής (Teacher): Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι εκείνος που έχει την αρ-
μοδιότητα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων και την ενσωμάτωση 
εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, με διάφορες μορφές αναπαράστα-
σης (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις). Επιπλέον έχει 
τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους μαθητές/εκπαιδευόμενους που είναι 
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εγγεγραμμένοι στο μάθημά του και να δημιουργεί ομάδες εργασίας. Το σύστημα 
υποστηρίζει τις ακόλουθες κατηγορίες μέσα στις οποίες μπορεί να ανήκει ο εκ-
παιδευτής: 

o Δημιουργός μαθήματος: μπορεί να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και 
να διδάσκει στα μαθήματα. 

o Εκπαιδευτής: μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε ένα μάθημα, καθώς επί-
σης και να αλλάξει τις δραστηριότητες και τους βαθμούς των εκπαι-
δευόμενων. 

o Εκπαιδευτής περιορισμένων δυνατοτήτων: μπορεί να διδάξει μαθή-
ματα και να βαθμολογήσει τους εκπαιδευόμενους, αλλά δεν μπορεί 
να αλλάξει τις δραστηριότητες τους. 

• Εκπαιδευόμενος (Student): Πρόκειται για το ρόλο χρήστη της πλατφόρμας, 
ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε τουλάχιστον ένα μάθημα. Ο εκπαιδευόμε-
νος έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθή-
ματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και να συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που υπάρχουν στο μάθημα.  

• Επισκέπτης (Guest): Μπορεί να περιηγηθεί στο σύστημα, αλλά δεν μπορεί 
να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθημάτων της πλατ-
φόρμας. Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης μπορεί να δει μόνο τα μαθήματα 
τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε επισκέπτες, ενώ δεν μπορεί να συμ-
μετέχει στις διάφορες δραστηριότητες, αλλά μόνο να πλοηγηθεί στο εκπαι-
δευτικό υλικό του μαθήματος.  

2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
2.1 Προσαρμοστικά Συστήματα Μάθησης 

Τα Προσαρμοστικά Συστήματα Μάθησης (ΠΣΜ), είναι εκείνα τα οποία λαμβάνουν 
υπόψη το προφίλ του μαθητή και του επιτρέπουν να ακολουθήσει μια πορεία μάθη-
σης, που είναι συμβατή με τα δικά του χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτό το προ-
φίλ. Τα συστήματα αυτά παρέχουν μια εξατομικευμένη ανάλυση του διδακτικού 
περιεχομένου και προσαρμόζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
του εκπαιδευόμενου. Τα ΠΣΜ χαρακτηρίζονται από την ενσωμάτωση υλικού υπερ-
κειμένου ή υπερμέσων, και δομές που υποστηρίζουν την διαφοροποίηση του μαθή-
ματος στα πλαίσια μιας εικονικής τάξης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκπαι-
δευόμενου. Επιτυγχάνουν αυτήν την προσαρμογή του μαθήματος, μέσω του σχεδια-
σμού τους, που στηρίζεται σε κανόνες. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εξατομι-
κεύσουν το μάθημα και γενικότερα τη διαδικασία μάθησης, και να της δώσουν μια 
μορφή η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύ-
τερα ο εκπαιδευόμενος, με τις προτιμήσεις του, αλλά και με τις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις του.  

Ως μια γενική περιγραφή, τα προσαρμοστικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να 
παρουσιάζουν κάποια τμήματα πληροφορίας και μαθημάτων στους 
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εκπαιδευόμενους και να αποκρύπτουν κάποια άλλα. Επίσης οι δυνατότητές τους α-
ναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την πληροφορία. Μπορούν να 
δείχνουν το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου.  

Τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα, δημιουργούν ένα μοντέλο χρήστη/εκ-
παιδευόμενου το οποίο δομείται από τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου. Στη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το σύστημα ενημερώνεται για τα χαρακτη-
ριστικά του χρήστη που αφορούν: 

• Προσωπικά χαρακτηριστικά (όπως είναι ηλικία, τάξη κλπ). 
• Προϋπάρχουσες γνώσεις 
• Μαθήτυπος – στυλ μάθησης 
• Μαθησιακοί στόχοι 

2.2 Δομή – Σύνθεση ενός Προσαρμοστικού Συστήματος Μάθησης 

Το τμήμα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό υπερκειμένου ή υπερμέσων 
(Domain Model) εκτός από το καθεαυτού υλικό που χρησιμοποιείται στη διδασκα-
λία περιλαμβάνει επίσης και συνδέσμους μεταξύ των ενοτήτων του υλικού. Η συ-
γκεκριμένη υλοποίηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι συνδέσεις εξαρτάται 
από το ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Το τμήμα που αναφέρε-
ται στο μοντέλο του μαθητή (student model), αποτελείται από ένα μέρος που περι-
λαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή, όπως είναι ηλικία, φύλο, τάξη, προηγούμενες ε-
πιδόσεις και από ένα μέρος που καταγράφει τις επιλογές του μαθητή κατά τη χρήση 
του συστήματος. Το μοντέλο αυτό του μαθητή διατηρείται και ενημερώνεται από το 
σύστημα δυναμικά και χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής εμπει-
ρίας. Επίσης, αυτό είναι το τμήμα που στα προσαρμοστικά περιβάλλοντα διαδρα-
ματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο. Το μοντέλο της προσαρμογής (adaptation model), 
χρησιμεύει, για να γίνεται ο καθορισμός του ποια τμήματα των μαθημάτων είναι 
αυτά που μπορούν να εξατομικευτούν, όπως και με πότε και πώς μπορεί να γίνει η 
προσαρμογή. Ένα ακόμα τμήμα του συστήματος είναι το σύστημα διεπαφής με τον 
χρήστη (user interface). Ο ρόλος του είναι αυτός του ενδιάμεσου μεταξύ συστήμα-
τος και μαθητευόμενου και περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο το προσαρμοσμένο 
περιεχόμενο μεταφέρεται στο μαθητή.  

2.3 Πλεονεκτήματα ενός Προσαρμοστικού Συστήματος Μάθησης 

Από τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης απορρέουν πολλαπλά οφέλη. Με τη 
σημερινή προηγμένη τεχνολογία, το προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον έχει γί-
νει πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό. Ιδιαίτερα, οι εξελίξεις στο υλικό και το 
λογισμικό των υπολογιστών επιτρέπουν, περισσότερο από παλιότερα, τη δημιουρ-
γία αυτού του είδους των προσαρμοστικών περιβαλλόντων. Στις μέρες μας τα συ-
στήματα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, και πολλές φορές η βάση της πλατφόρμας 
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παρέχεται δωρεάν. Επίσης, τα σύγχρονα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για online όσο και για δια ζώσης και μικτά μαθή-
ματα. Το χαρακτηριστικό ότι η ροή της διδασκαλίας γίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτε-
ρότητες και τις ανάγκες του μαθητή είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των συστημά-
των. 

Τα ΠΣΜ, λόγω που ότι λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική εμπειρία των εκπαιδευομέ-
νων, το διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και τις διαφορετικές ανάγκες, μπορούν να 
επικεντρωθούν σε αυτά και να κάνουν την μαθησιακή διαδικασία περισσότερο απο-
τελεσματική. Το παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης, ειδικά όταν οι τάξεις είναι 
πολυπληθείς, δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτές να αποκλίνουν πολύ από το αναλυ-
τικό πρόγραμμα για να καλύψουν τέτοιου είδους ανάγκες. Σε αντίθεση με το παρα-
δοσιακό περιβάλλον της τάξης, η υποστηριζόμενη από την τεχνολογία προσαρμο-
στική μάθηση βοηθά τους μαθητές να αλληλεπιδρούν σημασιολογικά με το σύ-
στημα. 

Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ένας εκπαιδευόμενος σ’ ένα επίπεδο γνώσης, 
μπορεί να περιοριστεί σε ένα ΠΣΜ, καθώς προηγούμενες γνώσεις λαμβάνονται υ-
πόψη. Επιπλέον, ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών, σε ένα ΠΣΜ περιλαμ-
βάνονται υπερμεσικά και πολυμεσικά περιεχόμενα, κινούμενα σχέδια, βίντεο, δια-
δραστικά διαγράμματα και άλλα χαρακτηριστικά που βασίζονται στον ιστό, τα ο-
ποία εισάγονται όταν χρειάζονται οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα γίνε-
ται περισσότερο ευχάριστο, καθώς προσαρμόζεται, εκτός από το στυλ μάθησης, και 
σε άλλες επιλογές των μαθητών. Ο διαδραστικός δάσκαλος στο σύστημα βοηθά 
τους μαθητές να κατακτήσουν κάθε δεξιότητα, να εξασκηθούν και να αξιολογηθούν 
με σύντομα κουίζ σχετικά με το περιεχόμενο, να καταγράφουν ατομική βαθμολογία 
και να έχουν τη δυνατότητα επιπλέον βοήθειας. Όλο αυτό, συχνά μοιάζει με ένα 
παιχνίδι, που συνήθως κρατάει το ενδιαφέρον των μαθητών σε υψηλά επίπεδα. 

Τα πλεονεκτήματα των ΠΣΜ βρίσκουν εφαρμογή και από την πλευρά του εκπαι-
δευτικού. Του δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια ποικιλία διδακτικών μεθό-
δων και εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι διερευνητική μάθηση, ή κλασική αφή-
γηση. Επίσης, έχει την ευκαιρία να συμπεριλάβει εκπαιδευτικό υλικό υψηλότερου 
επιπέδου, για το οποίο το σύστημα θα δώσει πρόσβαση σε εκείνους τους μαθητές 
που μπορούν να το αξιοποιήσουν. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να 
καθορίσει το επίπεδο επίδοσης που επιθυμεί για ένα αντικείμενο έτσι ώστε οι εκπαι-
δευόμενοι να μην προχωρήσουν αν δεν επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο. Τέλος, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να πληροφορείται για τις επιλογές, την πρόοδο και την επί-
δοση των μαθητών, ώστε να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες για προτιμήσεις 
και για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αναπροσαρμόζει το μάθημα. 
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«Ψηφιακή πολιτειότητα» και «εκπαιδευτικός σχεδιασμός»: η διαμόρφωση της 
ιδιότητας του «ψηφιακού πολίτη»  

Γκλεζάκου Στυλιανή, Εκπ/κός Π.Ε. 60, M.Ed, glezakous@hotmail.com 

Περίληψη 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την είσοδο του ατόμου στον ψηφιακό κόσμο τίθε-
ται η ανάγκη ο άνθρωπος να γίνει διττός πολίτης της πραγματικής και της ψηφιακής 
κοινωνίας ταυτόχρονα. Η ιδιότητα του «ψηφιακού πολίτη» σχετίζεται άμεσα με τη συ-
μπεριφορά και η εκπαίδευση είναι εκείνη που θα διαμορφώσει τους μελλοντικούς «ψη-
φιακούς πολίτες», τοποθετώντας τα θεμέλια της αυτογνωσίας στους/στις μαθη-
τές/τριες. Επομένως, η εκπαίδευση των μαθητών για την «ψηφιακή πολιτειότητα» α-
ποτελεί αδιαπραγμάτευτη και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μετέπειτα ζωή τους. Σκο-
πός της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει, αρχικά, τα εννέα στοιχεία τα οποία μπο-
ρούν, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για τους 
εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς ηγέτες στον σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο θα 
προσπαθήσουν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των μαθητών τους ως «ψηφιακών 
πολιτών» και κατά δεύτερον, να διερευνήσει τα επίπεδα ανησυχιών των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την εκπαίδευση για την «ψηφιακή πολιτειότητα». 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογία, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ψηφιακή πολιτειότητα, ψη-
φιακός πολίτης  

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος γύρω από ένα καινούρ-
γιο πεδίο, αυτό της «ψηφιακής πολιτειότητας» (“digital citizenship”). Ως «ψηφιακή 
πολιτειότητα», σύμφωνα με τον οδηγό αναπτυξιακής πολιτικής της ψηφιακής πολιτειό-
τητας από την Alberta Education (2012), ορίζεται η κατάσταση του πολίτη σε ένα πλαί-
σιο ιδιαίτερης κοινωνικής πολιτικής, του οποίου η συμπεριφορά θα πρέπει να καθοδη-
γείται από δικαιώματα αλλά και ευθύνες. Στην ουσία, ταυτίζεται με την ικανότητα σω-
στής χρήσης του διαδικτύου συνειδητά, με κριτική σκέψη και ηθική μέσα σε ένα περι-
βάλλον ελεύθερων επιλογών (Common Sense Media White Paper, 2011). Ως εκ τού-
του, «ψηφιακός πολίτης» νοείται ο τακτικός και αποτελεσματικός χρήστης του διαδι-
κτύου (Mossberger et al., 2011), ο οποίος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατανόηση 
σχετικά με τα ανθρώπινα, κοινωνικά αλλά και πολιτισμικά θέματα ως προς τη χρήση 
του διαδικτύου, να πράττει με γνώμονα τη νόμιμη και ηθική συμπεριφορά και ταυτό-
χρονα να διαχειρίζεται τις πληροφορίες με τρόπο ασφαλή και υπεύθυνο (Ribble, 2009).  

Η εκπαίδευση των μαθητών για την «ψηφιακή πολιτειότητα» αποτελεί θεμελιώδη προ-
ϋπόθεση για τη μετέπειτα ζωή τους (Hudani, 2004). Αδιαμφισβήτητα, η αγωγή του 
«ψηφιακού πολίτη» προετοιμάζει το άτομο να συμμετέχει σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο 
οποίος ήρθε για μείνει. Ωστόσο, για τους ερευνητές που καταπιάνονται με τη μελέτη 
του εν λόγω θέματος, η «ψηφιακή πολιτειότητα» πρέπει να διαχωρίζεται από την απλή 
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διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσα από το μάθημα της 
Πληροφορικής (Couldry et al., 2014). Γι’ αυτό και η εκπαίδευση του ατόμου και η 
διαμόρφωση της ιδιότητάς του ως «ψηφιακός πολίτης» επιτυγχάνεται με την προώθηση 
του αυτοσεβασμού, αλλά και του σεβασμού προς τους συνανθρώπους του και την πνευ-
ματική τους ιδιοκτησία (Alberta Education, 2012). Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η 
κριτική ικανότητα του ατόμου με στόχο να προστατεύει τον εαυτό του αλλά και τους 
άλλους από επιβλαβείς συμπεριφορές και περιεχόμενο κατά την ενασχόληση με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές (ibid).  

Η παρούσα εργασία, στηριζόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζει, αρχικά, τα 
εννέα στοιχεία, που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς 
και τους σχολικούς ηγέτες κατά τον σχεδιασμό του τρόπου διαμόρφωσης της συμπερι-
φοράς των μαθητών τους ως «ψηφιακών πολιτών» και επιπλέον διερευνά τα επίπεδα 
ανησυχιών των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση για την «ψηφιακή πολιτειό-
τητα». 

«Ψηφιακή Πολιτειότητα»: εννοιολογικές διαστάσεις και συσχέτιση με τον εκπαι-
δευτικό σχεδιασμό και την εκπαιδευτική διαδικασία 

Ο M. Ribble (2011: 15), ο «πνευματικός πατέρας» της έννοιας «ψηφιακή πολιτειό-
τητα», κατέληξε σε εννέα στοιχεία, που σχετίζονται με τη χρήση (use), την κακή χρήση 
(misuse) και την κατάχρηση (abuse) της τεχνολογίας. Τα στοιχεία αυτά ορίζουν την 
«ψηφιακή πολιτειότητα» διανοίγοντας το οπτικό πεδίο σε εύρος και βάθος, επιτρέπο-
ντας μια διεισδυτική προσέγγιση για την περαιτέρω κατανόηση της σπουδαιότητας του 
όρου (Μαρινάκη, 2015). Μάλιστα, αυτή η οπτική πυροδοτεί τεράστιες αλλαγές όχι 
μόνο στον τρόπο διαχείρισης των ψηφιακών μέσων, αλλά και στον τρόπο ζωής του 
ατόμου (Ribble, 2009). Έτσι, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του M. Ribble (2011), 
τα στοιχεία της «ψηφιακής πολιτειότητας» είναι:  

1. Ψηφιακή πρόσβαση (Digital access): Ως «ψηφιακή πρόσβαση» ορίζεται η «πλήρης 
συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία» (Ribble, 2011: 16), για την οποία θα πρέπει 
να παρέχονται ευκαιρίες από το σχολείο και την κοινωνία. Ο Μ. Ribble (2011) υ-
ποστήριξε πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση της τεχνολο-
γίας σε επίπεδο τάξης και στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές στερούνται τη δια-
δικτυακή πρόσβαση εκτός σχολείου να τους παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες, όπως 
ελεύθερη πρόσβαση στα εργαστήρια υπολογιστών της σχολικής μονάδας αλλά και 
στη σχολική βιβλιοθήκη, επιδιώκοντας, παράλληλα, την απόκτηση κατάλληλου ε-
ξοπλισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα 
με τον ίδιο, θεωρείται η πρότερη γνώση του εκπαιδευτικού σχετικά με την προσβα-
σιμότητα των μαθητών στο διαδίκτυο σε εξωσχολικό επίπεδο, σε περίπτωση που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης, έρευνας ή διδασκαλίας.  

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο διαδίκτυο (Digital rights and responsibilities): Για 
τον Μ. Ribble (2011) τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις επεκτείνονται σε όλα τα 
μέλη του ψηφιακού κόσμου και όπως συμβαίνει με τη συμπεριφορά των ατόμων 

444/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



στην κοινωνία, η οποία διέπεται από άγραφους κανόνες για την ομαλή λειτουργία 
της, το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στον ψηφιακό κόσμο. Τα άτομα θα πρέπει, 
δηλαδή, να λειτουργούν με βάση κάποιες ελευθερίες αλλά και απαιτήσεις, οι οποίες 
να τηρούνται και να είναι σεβαστές από όλα τα μέλη της κοινότητας με στόχο την 
ισοτιμία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει: (α.) ο εκπαιδευτικός να παρου-
σιάζει πληροφορίες, με τις οποίες θα γίνεται αντιληπτό το «κόστος» του παράνομου 
κατεβάσματος από το διαδίκτυο και (β.) να πραγματοποιείται διάλογος σε επίπεδο 
τάξης σχετικά με τα συναισθήματα των μαθητών σε περίπτωση που κάποιος άλλος 
χρήστης εκμεταλλευόταν δικές τους πληροφορίες χωρίς την άδειά τους (Ribble et 
al., 2004). Στην ουσία, οι μαθητές οφείλουν να είναι γνώστες των δικαιωμάτων και 
των ευθυνών τους, ώστε να φέρονται με τρόπο επιτρεπτό αλλά και να αναγνωρί-
ζουν την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, ώστε να αναφέρουν τυχόν περιστα-
τικά σε βάρος τους με στόχο την ατομική αλλά και συλλογική προστασία τους στο 
πλαίσιο της «ψηφιακής πολιτειότητας» (Ribble, 2011). 

3. Ηλεκτρονική νομοθεσία (Digital law): Ο Μ. Ribble (2011) ορίζει ως «ηλεκτρονική 
νομοθεσία» την ευθύνη των «ψηφιακών πολιτών» σχετικά με τις ενέργειες και τις 
πράξεις τους κατά τη χρήση της τεχνολογίας. Αναφέρει ότι η ελευθερία που διέπει 
την ψηφιακή πολιτεία καθιστά τους χρήστες επιρρεπείς σε πράξεις αντίθετες με τη 
νομοθεσία, τις οποίες οι χρήστες δεν γνωρίζουν ότι παραβαίνουν ή δεν αντιλαμβά-
νονται ως σημαντικές. Έτσι, τίθεται η αναγκαιότητα της διδασκαλίας σχετικά με τη 
νομοθεσία, την οποία θα πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες. Είναι σημαντικό, λοι-
πόν, να πραγματοποιείται αναλυτική παράθεση και διδασκαλία τόσο για τα δικαιώ-
ματα του «ψηφιακού πολίτη» όσο και για τις κατάλληλες και ακατάλληλες πράξεις 
στον χώρο του διαδικτύου και επιπλέον, να γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για τους 
οποίους το σχολείο εφαρμόζει ειδικές πολιτικές σχετικά με την κατάλληλη και α-
κατάλληλη χρήση του διαδικτύου. Επίσης, κρίνεται σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να 
θέτουν στους μαθητές διλήμματα σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν σε ψη-
φιακό επίπεδο στον χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν, να συγκρίνουν τις δύο 
περιπτώσεις και να απαντούν σχετικά με τους λόγους της ύπαρξης της συγκεκριμέ-
νης διαφοράς (Ribble et al., 2004). 

4. Ψηφιακό πρωτόκολλο (Digital etiquette): Το «ψηφιακό πρωτόκολλο» ή αλλιώς η 
«ψηφιακή εθιμοτυπία» αφορά τα όρια και τους κανόνες που διέπουν την ψηφιακή 
επικοινωνία. Οι μαθητές, αρχικά, οφείλουν να αντιληφθούν ότι οι πράξεις στον 
χώρο του διαδικτύου έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στους ίδιους όσο και στους υπό-
λοιπους (Ananiadou et al., 2009). Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι μαθητές θα πρέ-
πει να διδάσκονται τους κανόνες του ψηφιακού κόσμου, γνωρίζοντας ότι οι πράξεις 
τους σε επίπεδο διαδικτύου δεν είναι πλασματικές, αλλά πραγματικές και έχουν 
συνέπειες. Συνήθως, η διδασκαλία του στοιχείου του ψηφιακού πρωτοκόλλου επι-
τυγχάνεται μιμητικά (Ribble et al., 2004). Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, λειτουργεί ως 
πρότυπο για τη χρήση της τεχνολογίας, μιας και οι κανόνες χρήσης της δεν είναι 
πλήρως διασαφηνισμένοι. Συνεπώς, οι μαθητές είναι εύκολο να υιοθετούν συμπε-
ριφορές των εκπαιδευτικών στον ψηφιακό κόσμο, θεωρώντας τες σωστές. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, προτείνεται σε κάθε σχολική μονάδα να θεσπίζονται κανόνες και πολιτι-
κές σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία 

445/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



με τους μαθητές τους και παράλληλα να εφαρμόζεται κατάλληλο σχέδιο για τη 
χρήση της τεχνολογίας μέσα και έξω από την τάξη. Συν τοις άλλοις, προτείνεται σε 
επίπεδο διδασκαλίας να μελετώνται μελέτες περίπτωσης ή σενάρια, με τα οποία θα 
τονίζονται οι κατάλληλοι αλλά και οι ακατάλληλοι τρόποι χρήσης της τεχνολογίας. 
Μάλιστα, ο Μ. Ribble (2011) τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύ-
νουν τους μαθητές να ασκούν αυτοκριτική σχετικά με τις πράξεις τους στο χώρο 
του διαδικτύου, αποβλέποντας στη βελτίωση των συμπεριφορών τους, διδάσκοντάς 
τους, παράλληλα, τις αξίες της σύνεσης και της αποδοτικότητας. 

5. Ψηφιακός  εγγραμματισμός (Digital literacy): Σημαντικό στοιχείο της «ψηφιακής 
πολιτειότητας» αποτελεί ο «ψηφιακός εγγραμματισμός», ο οποίος ορίζεται ως «η 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης σχετικά με την τεχνολογία και τη 
χρήση της» (Ribble, 2011: 26). Αδιαμφισβήτητα, η σημασία του «ψηφιακού εγ-
γραμματισμού» είναι πρωταρχική, καθώς η διδασκαλία της χρήσης της τεχνολογίας 
δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την καθοδήγηση για τον ορθό τρόπο χρήσης της με 
αποτέλεσμα να μην είναι ταυτόσημες οι έννοιες του χρήστη με εκείνη του σωστού 
«ψηφιακού πολίτη». Γι’ αυτό, κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι 
η επαρκής κατάρτισή τους, ώστε να είναι δυνατή η καθοδήγηση των μαθητών τους. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να εντάσσουν τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών για την επίτευξη της διδασκαλίας, ώστε να συνδυάζουν τη διδασκαλία του 
γνωστικού τους αντικειμένου με την ταυτόχρονη επαφή των μαθητών με τα νέα 
τεχνολογικά μέσα και τις καινοτόμες μεθόδους, αποφεύγοντας, με αυτό τον τρόπο, 
απαρχαιωμένες δράσεις. Έτσι, οι μαθητές μέσω της ενασχόλησής τους με την τε-
χνολογία σε επίπεδο τάξης και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα είναι ικανοί να 
χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας αλλά και να μετατραπούν μέσω 
της καθοδήγησης σε σωστούς «ψηφιακούς πολίτες». 

6. Διαδικτυακή επικοινωνία (Digital communication): Για τον M. Ribble (2011) η 
«ψηφιακή επικοινωνία» αναφέρεται στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών 
και μηνυμάτων. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι μαθητές επικοινωνούν καθημερινά με-
ταξύ τους, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία και τα κοινωνικά δί-
κτυα, αγνοώντας, ωστόσο, σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη χρήση 
τους. Από την άλλη τονίζει ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου ως δίαυλου επικοινω-
νίας βοηθά τους μαθητές να καλλιεργούν στοιχεία, όπως τη συνεργασία και τον 
συντονισμό, έχοντας θετικό αντίκτυπο στις δεξιότητες της επικοινωνίας τους 
(Ananiadou et al., 2009). Έργο, λοιπόν, των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί 
η διδασκαλία των μαθητών που αφορά τους κινδύνους του διαδικτύου και τους 
τρόπους αποτροπής τους αλλά και τη σωστή χρήση του με γνώμονα την υπευθυνό-
τητα του ατόμου. Επιπλέον, θα πρέπει να διδάσκεται στους μαθητές το στοιχείο της 
διαδικτυακής επικοινωνίας -πέρα των άλλων- και για λόγους διασφάλισης των προ-
σωπικών δεδομένων τους, καθώς με το πέρας των χρόνων το διαδίκτυο συλλέγει 
πληροφορίες, οι οποίες συσσωρεύονται, δημιουργώντας για το άτομο ένα είδος ψη-
φιακής ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά του χρήστη (Ribble, 2011; Hearn, 2010). 
Ακόμα, επειδή στη διαδικτυακή επικοινωνία δεν υπάρχει το στοιχείο της μη λεκτι-
κής επικοινωνίας, που διασφαλίζει την περαιτέρω κατανόηση του μηνύματος του 
πομπού προς τον δέκτη, είναι πιθανή η δημιουργία παρεξηγήσεων. Γι’ αυτό οι 
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ερευνητές παραθέτουν ως στρατηγικές για τη σωστή διαδικτυακή επικοινωνία την 
ενθάρρυνση των μαθητών για επικοινωνία μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών αλλά 
με την ταυτόχρονη διόρθωση λανθασμένων τακτικών τους από τους εκπαιδευτι-
κούς και την τήρηση ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται σωστά η ψη-
φιακή επικοινωνία, τροφοδοτώντας με κανόνες επικοινωνίας τους μαθητές (Ribble 
et al., 2004).  

7. Ηλεκτρονικό εμπόριο (Digital commerce): O M. Ribble (2011: 20) ορίζει  ως «ηλε-
κτρονικό εμπόριο» την «αγορά και πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου» και τονίζει 
τη σημασία της διδασκαλίας αυτού από τους εκπαιδευτικούς, αναφέροντας ότι α-
ποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας, η διαχείριση 
του οποίου πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο τάξης. Μάλιστα, εντάσσει την 
εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με το «ψηφιακό εμπόριο» στην εκπαίδευση της 
επικοινωνίας του ατόμου και επισημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται 
τους σωστούς τρόπους πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, γνω-
ρίζοντας ποιες είναι οι προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπεται να μοιραστούν 
και ποιες είναι οι ασφαλείς ιστοσελίδες, ώστε να διατηρούν την ασφάλειά τους. 
Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τούς τρόπους με 
τους οποίους θα είναι «έξυπνοι» καταναλωτές στην ψηφιακή πραγματικότητα, κα-
θώς αυτή η ενασχόλησή τους έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους.  

8. Υγεία και ευημερία κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο (Digital health and wellness): 
Ο Μ. Ribble (2011) τονίζει το στοιχείο της υγείας και της ευημερίας των χρηστών 
σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Τα ά-
τομα, σύμφωνα με αυτόν, θα πρέπει να είναι ενημερωμένα σχετικά με τους φυσι-
κούς αλλά και ψυχικούς κινδύνους που διατρέχουν και να εκπαιδεύονται με στόχο 
την αποφυγή τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι ικανά να αντιλαμβάνονται τα όρια 
της χρήσης των τεχνολογικών μέσων, με στόχο να μην τα ξεπερνούν, ώστε να δια-
τηρούν την ψυχική και σωματική τους υγεία. Βέβαια, για τη διατήρηση της υγείας 
και της ευημερίας των χρηστών στον ψηφιακό κόσμο σημαντικός θεωρείται και ο 
ρόλος διαφόρων άλλων φορέων πέρα της εκπαίδευσης, όπως ο ρόλος της οικογέ-
νειας αλλά και του κράτους. 

9. Ηλεκτρονική ασφάλεια (Digital security): Το στοιχείο της «ηλεκτρονικής ασφά-
λειας» ορίζεται ως οι ηλεκτρονικές προφυλάξεις, που διασφαλίζουν την εγγυημένη 
ασφάλεια των χρηστών και αφορούν την προστασία των δεδομένων και των συ-
σκευών των χρηστών (Ribble, 2011). Προκειμένου να επιτευχθεί το στοιχείο της 
ηλεκτρονικής ασφάλειας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γίνουν οι ίδιοι αρχικά γνώ-
στες της ψηφιακής ασφάλειας και έπειτα να εξερευνήσουν σχετικές ιστοσελίδες σε 
συνεργασία με τους μαθητές τους. Επιπλέον, θα πρέπει να επικοινωνούν με οργα-
νώσεις με στόχο την απόκτηση υλικών μέσων, με τα οποία θα είναι εφικτή η ασφά-
λεια των μαθητών, αλλά συνάμα θα πρέπει να ενταχθεί στο μάθημα η διδασκαλία 
σχετικά με τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων των ψηφιακών συσκευών των μαθητών 
με τη χρήση εγκεκριμένων λογισμικών για την αποφυγή έκθεσής τους σε ιούς και 
άλλα κακόβουλα λογισμικά (Ribble et al., 2004). 

Τα εννέα προαναφερθέντα στοιχεία συνθέτουν ένα εξόχως πολύπλοκο και ευρύ πλέγμα 
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αλληλοεξαρτούμενων εννοιών, το οποίο συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Σεβάσου-Εκπαι-
δεύσου-Προστάτεψε» (Respect – Educate - Protect) (http://www.digitalcitizenship.net, 
όπως αναφ. στο Μαρινάκη, 2015). Αναλογιζόμενος κάποιος τα παραπάνω, κατανοεί 
ότι η εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με τους τρόπους προστασίας τους αποτελεί ανα-
γκαιότητα για την αναίμακτη είσοδό τους στον ψηφιακό κόσμο. 

Οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση της «ψηφιακής πο-
λιτειότητας» 

Καθώς η ψηφιακή πραγματικότητα έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας μεγάλου μέ-
ρους του πληθυσμού παγκοσμίως, η εκπαίδευση για την «ψηφιακή πολιτειότητα» απο-
τελεί αναγκαιότητα για την ομαλή συμβίωση των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, η παρούσα εισήγηση επιδιώκει, σε δεύτερο στάδιο, την διερεύνηση 
των ανησυχιών των εκπαιδευτικών όσο αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία για την διαμόρφωση της ιδιότητας του «ψηφιακού πολίτη».  

Μέθοδος και υλικό/δείγμα 

Η έρευνα για τη διερεύνηση των ανησυχιών των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που 
αφορούν την εκπαίδευση για την «ψηφιακή πολιτειότητα» υλοποιήθηκε με τη μέθοδο 
της επισκόπησης και με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε 
ποιοτικού και ποσοτικού τύπου ερωτήματα, στηριζόμενο στο μοντέλο CBAM και πιο 
συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο των ανησυχιών (Stages of Concern Questionnaire). 
Στόχος της δημιουργίας του μοντέλου CBAM ήταν η χρήση του από άτομα τα οποία 
παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με ρόλο βοηθητικό, εστιάζοντας μέσω 
του ερωτηματολογίου στα ελλείμματα που προκύπτουν αποβλέποντας στη βελτίωση 
και διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών. Έτσι, περιγράφοντας τη διαδικασία 
αλλαγής που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί εντάσσοντας μια καινοτομία στο διδακτικό τους 
έργο, το συγκεκριμένο μοντέλο προβαίνει σε προβλέψεις που βοηθούν (τους εκπαιδευ-
τικούς) στην επίτευξη του έργου τους σύμφωνα με τον Anderson (1997). Συγκεκρι-
μένα, το μοντέλο CBAM περιλαμβάνει τα στάδια των επιπέδων ανησυχίας, των επιπέ-
δων χρήσης και των επιμέρους προσαρμογών της καινοτομίας. Παρόλα αυτά σε αυτή 
την εργασία επιλέχθηκε η χρήση μόνο του εργαλείου των επιπέδων ανησυχίας, μιας 
και το ενδιαφέρον εστιαζόταν στα έξι (6) επίπεδα/στάδια ανησυχιών εκπαιδευτικών 
(επίπεδο/στάδιο: επίγνωσης, πληροφοριακό, προσωπικό, διαχείρισης, επιπτώσεις, συ-
νεργασία, αναδιαμόρφωση) που αφορούσαν την εκπαίδευση για την ψηφιακή πολιτειό-
τητα. 

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από δύο μέρη: το Α. όπου με τις ερωτήσεις 
ποσοτικού τύπου που περιείχε επιδιώχθηκε η διερεύνηση των δημογραφικών στοιχείων 
των ερωτώμενων, ενώ οι ποιοτικού τύπου ερωτήσεις αποσκοπούσαν στη διερεύνηση 
των επιμορφώσεων που τυχόν είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν οι εκπαιδευτικοί 
και το Β., όπου παρατέθηκαν 39 δηλώσεις (σε σύστημα Likert) σχετικά με τις ανησυ-
χίες των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά το δείγμα διανεμήθηκαν συνολικά 100 
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ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα, εκ των οποίων απαντήθηκαν τα 
80, ενώ τα υπόλοιπα 20 κρίθηκαν άκυρα καθώς δεν επιστράφηκαν. Το δείγμα των ε-
ρωτηθέντων αποτέλεσαν 20 άνδρες (25%) και 60 γυναίκες (75%) εκπαιδευτικοί, ηλι-
κίας 23-59 ετών.  

Αποτελέσματα 

Το 28% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν προχωρημένοι χρήστες της τεχνολο-
γίας, γεγονός που φανερώνει πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος χρησιμοποι-
ούσε την τεχνολογία στην καθημερινότητά του, αλλά ταυτόχρονα κρίθηκε ανησυχη-
τικό το ποσοστό του 3% των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούσαν 
καθόλου τα τεχνολογικά μέσα. Παρατηρήθηκε ότι για το «ΣΤΑΔΙΟ 0: ΕΠΙΓΝΩΣΗ» 
ένα μεγάλο μέρος του δείγματος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με αυτό το στάδιο 
με ένταση ανησυχίας 20%. Στο «ΣΤΑΔΙΟ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ», ανησυχίες εκφρά-
στηκαν από το 70% του δείγματος, ενώ στο «ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» παρατηρή-
θηκε ότι το ποσοστό αυτών των ανησυχιών έφτασε στο 89%. Στο «ΣΤΑΔΙΟ 3: ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗ», ανησυχίες εκφράστηκαν σε ποσοστό 68%, ενώ στο «ΣΤΑΔΙΟ 4: ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ» η ένταση της ανησυχίας εκφράστηκε από το 92% του δείγματος. Τέλος, στο 
«ΣΤΑΔΙΟ 5» που αφορούσε τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών ως προς την «συνεργα-
σία» και στο  «ΣΤΑΔΙΟ 6» που σχετιζόταν με τις ανησυχίες ως προς την «αναδιαμόρ-
φωση» το δείγμα εξέφρασε τις μεγαλύτερες ανησυχίες με ποσοστά 91% και 90% αντί-
στοιχα. Συμπερασματικά, λοιπόν, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο προ-
σωπικό στάδιο (στάδιο 2) και φαίνεται ότι οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών καθώς α-
νεβαίνουμε επίπεδο γίνονται βαθμιαία εντονότερες.   

Συμπεράσματα-Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Οι τεχνολογίες και τα μέσα επικοινωνίας συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της καθημε-
ρινότητας της σύγχρονης δικτυωμένης κοινωνίας, με την εκπαίδευση να συνιστά το 
βασικότερο και ισχυρότερο μέσο για την αξιοποίηση των ωφελημάτων που απορρέουν 
από τον πλούτο των τεχνολογικών επιτευγμάτων, αλλά και για την άμβλυνση των κιν-
δύνων, που συμφύονται με τη συχνή και ορισμένες φορές αλόγιστη χρήση της τεχνο-
λογίας. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση φαίνεται πως φέρνει τις ψηφιακές δεξιότητες 
αλλά και την ιδιότητα του πολίτη σε μια διαρκή διαδικασία αλληλόδρασης. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση 
των μαθητών σχετικά με την «ψηφιακή πολιτειότητα» θα πρέπει να περιλαμβάνει στοι-
χεία σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία τους, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τα 
πνευματικά δικαιώματα και τη λογοκλοπή, την ισορροπία αλλά και τη διακίνηση φω-
τογραφικού υλικού ακατάλληλου περιεχομένου. Ειδικότερα, οι μαθητές μέσω της εκ-
παίδευσης θα πρέπει να αντιληφθούν τους κινδύνους του διαδικτύου και να εκπαιδευ-
τούν, ώστε να φέρονται με σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους χρήστες 
(Ohler, 2011). Επίσης, οι μαθητές είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι δρώντας μέσω 
της τεχνολογίας δεν χάνουν την ιδιότητα του ατόμου και οι πράξεις τους επιδρούν 
στους ίδιους αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία όπως ακριβώς στην πραγματική ζωή. 
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Συνεπώς, η εκπαίδευση θα πρέπει να διέπεται από αξίες και στόχους ούτως ώστε οι 
μαθητές να μάθουν για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους ως προς την πολιτειό-
τητα στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Brown, 2011). Η βάση, δηλαδή, της 
«ψηφιακής πολιτειότητας» ως προς την εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η ίδια η πολι-
τειότητα, οπότε το σχολείο εκπαιδεύοντας τους μαθητές ως καλούς πολίτες αυτόματα 
προάγει και την «ψηφιακή πολιτειότητα». Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κατα-
βάλλονται από έντονο άγχος σχετικά με τους τρόπους εκπαίδευσης για την «ψηφιακή 
πολιτειότητα» και την καταλληλότητά τους, την επάρκειά τους ως προς την εφαρμογή 
της εκπαίδευσης για την «ψηφιακή πολιτειότητα» αλλά και τί θα κοστίσει στους ίδιους 
η προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών για την «ψηφιακή πολιτειότητα». Κρίνεται, 
λοιπόν, ζωτικής σημασίας η εστίαση των μελών των σχολικών μονάδων στα εννέα 
προαναφερθέντα στοιχεία και στην ανάπτυξη κριτικού διαλόγου όχι μόνο για τη βαθύ-
τερη κατανόηση του περιεχομένου της «ψηφιακής πολιτειότητας», αλλά και για τη δια-
μόρφωση νέων οριζόντων ως προς την ιδιότητα του «ψηφιακού πολίτη». Το γεγονός 
αυτό θα λειτουργήσει επικουρικά, προκειμένου η εκάστοτε εκπαιδευτική κοινότητα να 
ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις ανάγκες των μαθητών, που αποτελούν τους 
αυριανούς πολίτες του κόσμου.  
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Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού ρομποτικού πακέτου Engino® Robotics PRO για 
διδασκαλία STEM: Μια νέα πρόταση διδασκαλίας 

Αίμιλη Σίσαμου  
Υποψήφια Διδάκτωρ, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, e.sisamou@engino.com 

Περίληψη 

Αδιαμφισβήτητα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου έχουν επηρε-
άσει καθοριστικά τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο σύγχρονος άν-
θρωπος, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις κοινωνικές και επαγγελματικές 
απαιτήσεις της εποχής μας. Δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικό-
τητα, η συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία κρίνονται πλέον ως κομβικές 
για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Οι δεξιότητες αυτές φαίνεται να αναπτύσσονται σε 
υψηλότερο βαθμό όταν τα παιδιά ασχολούνται με μαθήματα που προέρχονται από τα 
πεδία της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM), 
γι΄ αυτό και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εκπαίδευση STEM τελευταίως σε πολλές 
χώρες του κόσμου. Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαίδευση με στόχο την αύ-
ξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών στα μαθήματα STEM αποτέλεσε πραγματική και-
νοτομία. Στην παρούσα εργασία διενεργείται μια ποιοτική έρευνα που στοχεύει στη 
διερεύνηση μιας νέας πρότασης διδασκαλίας, η οποία ενσωματώνει την τεχνολογία της 
ρομποτικής με στόχο τη διδασκαλία μαθημάτων STEM, αξιοποιώντας το ρομποτικό 
πακέτο Engino® Robotics PRO. 

Λέξεις-Κλειδιά: ρομποτικό πακέτο Engino Robotics PRO, εκπαίδευση STEM  

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική έρευνα που αφορά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας της ρομποτικής 
στην εκπαίδευση με στόχο τη διδασκαλία μαθημάτων που προέρχονται από τα πεδία 
STEM έχει αναδείξει τη ρομποτική ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο αυξάνει 
τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των παιδιών να ασχοληθούν με θέματα με τα οποία πρω-
τύτερα δεν ασχολούνταν (Eguchi, 2014·Alimisis & Kynigos, 2009). Η εκπαιδευτική 
ρομποτική αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδυάζει την τεχνολογία των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και του προγραμματισμού με την κατασκευή ρομπότ, επιτρέ-
ποντας μάθηση με πιο ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στη παιγνιώδη τρόπο. Επι-
πλέον, η ενασχόληση με δραστηριότητες κατασκευής και προγραμματισμού ενός ρο-
μπότ επιτρέπει την ανάπτυξη πολύπλευρων και κομβικών δεξιοτήτων για τον άνθρωπο 
του 21ου αιώνα, όπως είναι η δημιουργική και κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος, λήψης απόφασης, οι γνωστικές και μετα-γνωστικές δεξιότητες και τέλος 
οι δεξιότητες συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίαςστην ομάδα (Eguchi, 
2010, Benitti, 2012). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πρακτικές δραστηριότητες που περι-
λαμβάνονται στα μαθήματα της ρομποτικής εξασφαλίζουν υψηλότερου επιπέδου μά-
θηση (Matarić, Koenig, & Feil-Seifer, 2007), με πιο μόνιμα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Φαίνεται ακόμη ότι η ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής από την πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση προσφέρει ευκαιρίες για πολύπλευρη ανάπτυξη του τρόπου σκέψης 
των παιδιών από την πρώιμη παιδική ηλικία, και ειδικότερα της υπολογιστικής σκέψης 
(computational thinking), η οποία είναι αναγκαία για αποτελεσματικότερη μάθηση σε 
μαθήματα STEM (Eguchi, 2014).  

Η προσέγγιση της διδασκαλίας που ενσωματώνει την εκπαιδευτική ρομποτική 
(robotics-based learning) βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού (Piaget, 1974) και 
στην κατασκευαστική θεωρία μάθησης (Papert, 1980), σύμφωνα με τις οποίες η μά-
θηση οικοδομείται σταδιακά μέσα από την αλληλεπίδραση του μαθητευόμενου με το 
εκπαιδευτικό υλικό και με τη συνειδητοποιημένη και ενεργητική εμπλοκή του σε διά-
φορα έργα. Στην εκπαιδευτική ρομποτική βρίσκει εφαρμογή και η θεωρία «μαθαίνω 
κάνοντας» (learning by doing), αφού στο πλαίσιο ενός μαθήματος ρομποτικής συνήθως 
συνδυάζονται οι χειρωνακτικές δραστηριότητες (hands-on activities) για την κατα-
σκευή του ρομπότ με τον προγραμματισμό.  

Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να αξιοποιηθεί όχι 
μόνο για τη διδασκαλία μαθημάτων STEM, αλλά διαθεματικά και σε άλλα μαθήματα 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Bers, 2008∙ Mauch,, 2001). Αποτελεί μια υψηλά 
υποσχόμενη διδακτική προσέγγιση, η οποία δίνει ευκαιρίες για ενεργητική εμπλοκή 
των παιδιών σε ένα πραγματικά ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που προετοιμάζει 
τα παιδιά για το μέλλον (Eguchi, 2014). Τα μαθήματα ρομποτικής στοχεύουν στην ε-
πίλυση προβλημάτων που συνάδουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και αυτό αποτε-
λεί έναν επιπρόσθετο λόγο που η εκπαιδευτική ρομποτική κεντρίζει το ενδιαφέρον των 
παιδιών, αφού η μάθηση αποκτά μια ουσιαστικότερη διάσταση και νοηματοδοτείται 
από τη συνάφεια των γνώσεων που αποκομίζουν με την πραγματική ζωή (Eguchi, 
2014).  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συλλογή πληροφοριών από εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι εφάρμοσαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ρομποτικής που ετοίμασε η εταιρεία 
Engino σε ιδιωτικά φροντιστήρια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-18, αξιο-
ποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο Engino Robotics PRO. Η μέθοδος της ημι-δομημέ-
νης συνέντευξης κρίθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή για την ολιστική κατανόηση 
των ερευνητικών ερωτημάτων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάστηκαν ήταν:  
1. Υπάρχει επίδραση της ρομποτικής στην ανάπτυξη κινήτρων για συμμετοχή σε πρό-

γραμμα εκπαίδευσης STEM; 
2. Επηρεάζει η ρομποτική την ενεργητική συμμετοχή και μάθηση εννοιών STEM; 

Περιγραφή του ρομποτικού πακέτου Engino Robotics PRO 

Το εν λόγω ρομποτικό πακέτο βασίζεται στο εκπαιδευτικό κατασκευαστικό παιχνίδι 
Engino, βάσει του οποίου η κατασκευή επιτυγχάνεται κυρίως με τη συνένωση των δια-
φορετικού μεγέθους ραβδοειδών εξαρτημάτων του. Στο πακέτο υπάρχουν επιπρόσθετα 
εξαρτήματα όπως είναι οι τροχαλίες, άξονες, βίδες, τροχοί κτλ., που επιτρέπουν την 
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κατασκευή απλών μέχρι σύνθετων κατασκευών. Το ρομποτικό πακέτο περιλαμβάνει 
32 μαθήματα ρομποτικής και STEM εκπαίδευσης τα οποία συνοδεύονται από αντίστοι-
χες καρτέλες εργασίας και οδηγό εκπαιδευτικού. Η δομή κάθε μαθήματος είναι σχε-
διασμένη με τρόπο που να προωθείται η συνεργατική μάθηση, ενώ σε όλα τα μαθήματα 
υιοθετείται η διερευνητική προσέγγιση μάθησης (inquiry-based of learning). Tόσο ο 
σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, όσο και το λογισμικό βασίστηκαν σε βασικές παιδα-
γωγικές αρχές μάθησης όπως είναι: α) η απλότητα στη χρήση και β) η διαβαθμισμένη 
διδασκαλία. 

 
 

Στην κατασκευή ενσωματώνεται ο ελεγκτής (controller) Engino Robotics Platform 
(ERP) με τον οποίο επιτρέπεται ο προγραμματισμός της κατασκευής με δυο τρόπους: 
α) χειροκίνητα, με το πάτημα των κουμπιών που βρίσκονται πάνω στον ελεγκτή και β) 
με σύνδεση του ρομπότ με Η/Υ με τη βοήθεια ενός καλωδίου, ώστε να επιτρέπεται η 
μεταφορά προγράμματος από και προς τον ελεγκτή. Το πρόγραμμα «γράφεται» με τη 
βοήθεια ενός φιλικού προς τα παιδιά-χρήστες λογισμικού (KEIRO™ Software).  

 
Εικόνα 2: ελεγκτής (controller) Engino Robotics 

 

Στο λογισμικό υπάρχουν εικονίδια που αναπαριστούν τα περιφερειακά του ρομπότ ό-
πως είναι τα μοτέρ (motor), οι λαμπτήρες (leds), οι αισθητήρες αφής (touch sensors) ή 
οι αισθητήρες υπερύθρων (Infrared Sensors-IR). Τα εικονίδια σύρονται με τη 

Εικόνα 1:Ρομποτικό πακέτο Engino® Robotics PRO 
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λειτουργία «σύρε και άφησε» (drag and drop), καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία α-
πλού προγράμματος (Flow diagram). Μέσω ενός καλωδίου υπάρχει δυνατότητα σύν-
δεσης του ρομπότ με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να επιτυγχάνεται μεταφορά ενός 
προγράμματος από το ρομπότ προς τον υπολογιστή για περισσότερη επεξεργασία.  

Η διαβαθμισμένη διδασκαλία ρομποτικής και προγραμματισμού επιτυγχάνεται μέσα 
από τέσσερις διαφορετικές μεθόδους: α) χειροκίνητος προγραμματισμός (manual pro-
gramming), β) προγραμματισμός μέσω προσομοιωτή (Visual Programming), γ) προ-
γραμματισμός με δημιουργία διαγράμματος ροής (flow diagram) με ψευδογλώσσα 
προγραμματισμού και ο προγραμματισμός μέσω έξυπνων συσκευών.  

Εκπαίδευση STEM 

Η λέξη STEM είναι το ακρωνύμιο που αφορά στα μαθήματα της Φυσικής (Science), 
της Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) και των Μαθηματικών 
(Mathematics). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η εκπαιδευτική ρομποτική συμ-
βάλλει θετικά στη διδασκαλία STEM μαθημάτων, μετουσιώνοντας τη θεωρία στην 
πράξη μέσα από τη διαδικασία πολλαπλών πειραματισμών και παρατήρησης των κα-
τασκευών που φτιάχνουν τα ίδια τα παιδιά (Alimisis, 2013). Επιπλέον η ενσωμάτωση 
της ρομποτικής στην εκπαίδευση STEM δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σημαντικών δια-
προσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας του ατόμου (soft skills) όπως είναι οι επικοινω-
νιακές και συνεργατικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση δε-
ξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης (Alimisis, 2013∙ 
Beer, Chiel & Drushel, 1999∙ Bers, 2008∙ Mitnik et al., 2009). 

Τα μαθήματα STEM με τη ρομποτική πλατφόρμα Engino είναι σχεδιασμένα ειδικά για 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καλύπτουν μια ευρεία θεματολο-
γία κυρίως από τα κεφάλαια Φυσικής και Τεχνολογίας όπως: Απλές Μηχανές, Δομές, 
Μηχανική, Φυσική, Νόμους του Νεύτωνα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επι-
πλέον, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις τελευταίες τάσεις της Τεχνολογίας και τις πιο 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Η διδασκαλία προσεγγίζεται με τρόπο σπειροειδή, 
ο οποίος βοηθά τα παιδιά να οικοδομούν τη νέα γνώση στη βάση των υφιστάμενων 
γνωστικών τους δομών. Η εισαγωγή στη ρομποτική και τον προγραμματισμό επιτυγ-
χάνεται με διδασκαλία βασικών εντολών όπως ΙF, REPEAT και WHILE, ενώ παράλ-
ληλα τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με διάφορους αισθητήρες (π.χ. 
αφής, υπέρυθρων), τις οποίες και ενσωματώνουν στις κατασκευές που φτιάχνουν. Τα 
μαθήματα ακολουθούν τη διαδικασία του μηχανικού σχεδιασμού (Engineering Design 
Process). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το μάθημα αρχίζει με ένα πρόβλημα, το οποίο 
συνδέεται με την πραγματική ζωή. Οι μαθητές χρειάζεται να σκεφτούν και να προτεί-
νουν διάφορες λύσεις ύστερα από σχετική έρευνα και να καταλήξουν στην επιλογή της 
καταλληλότερης λύσης. Ακολουθεί η κατασκευή μοντέλου, το οποίο αποτελεί τη βάση 
για πειραματισμό και διερεύνηση με απώτερο στόχο να ανακαλύψουν τα παιδιά τις 
λειτουργίες διαφόρων μηχανισμών εξετάζοντας κυρίως πώς αυτοί οι μηχανισμοί επη-
ρεάζονται από τη θέση, την κίνηση, την ταχύτητα, τη δύναμη κ.ο.κ. Η ενσωμάτωση της 
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ρομποτικής προσφέρει αυτοματοποίηση στην κίνηση με ανάλογο προγραμματισμό του 
ελεγκτή και των διάφορων αισθητήρων.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Με στόχο να διερευνηθούν σε βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα διενεργήθηκε ποιοτική 
έρευνα με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης σε καθηγητές ιδιωτικού φροντι-
στηρίου που εφάρμοσαν το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ρομποτικής και 
STEM περιλάμβανε 32 συνολικά μαθήματα διάρκειας μιάμισης ώρας το καθένα, τα 
οποία πραγματοποιούνταν μια φορά τη βδομάδα. Οι δυο εκπαιδευτικοί που συμμετεί-
χαν στην ποιοτική έρευνα είχαν εφαρμόσει το πιλοτικό πρόγραμμα από τις αρχές του 
Οκτώβρη του 2017 μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Οι εκπαιδευτικοί ήταν από την αρχή 
του προγράμματος ενήμεροι σχετικά με την έρευνα, το προϊόν της οποίας θα έδινε ση-
μαντική ανατροφοδότηση για βελτιωτικές αλλαγές όπου θα κρινόταν αναγκαίο. Η συ-
νέντευξη πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ φιλικό κλίμα και σε αυτό συνέβαλαν σημα-
ντικά η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης που επιτεύχθηκε μέσα από το διήμερο επιμορ-
φωτικό σεμινάριο που τους έγινε αρχικά, αλλά και μέσα από συνέδρια και ημερίδες 
ρομποτικής που διοργανώθηκαν από την εταιρεία Engino κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν ότι θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια και ότι θα διαφυλα-
χθούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε η άδειά τους για μα-
γνητοφώνηση της συνέντευξης για ευκολότερη καταγραφή και ανάλυση των δεδομέ-
νων που θα συλλέγονταν.  

Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στις συνεντεύξεις αποσκοπούσαν στην κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο η ρομποτική επηρεάζει τα κίνητρα και τη μάθηση των παιδιών 
στο πεδίο του προγραμματισμού και STEM μάθησης. Πέραν από ερωτήσεις που έδιναν 
πληροφορίες για το προφίλ του εκπαιδευτικού και των παιδιών που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα, τέθηκαν και τα πιο κάτω ερωτήματα:  
1. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά για το μάθημα ρομποτικής;  
2. Τι πιστεύετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τους; 
3. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο πακέτο ρομποτικής δίνει κίνητρα για μάθηση 

STEM και προγραμματισμό; 
4. Οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις ηλικίες που εισηγείται η εταιρεία; 
5. Είναι επαρκής ο χρόνος για την επίτευξη των διδακτικών στόχων;  
6. Ποιες ήταν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που προέκυψαν και πώς τις ξεπεράσατε;  
7. Τι θα αλλάζατε και τι θα αφήνατε ίδιο στα μαθήματα;  
8. Τι ήταν εκείνο που άρεσε περισσότερο στα παιδιά;  

Οι δυο συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και με τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης 
εξετάστηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι δυο εκπαιδευτικοί σε κάθε ερώτηση. Οι α-
παντήσεις κάθε ερωτήματος εξετάστηκαν προσεκτικά, ώστε να διερευνηθούν τα συ-
γκλίνοντα και αποκλίνοντα σημεία και στη συνέχεια οι όμοιες ερμηνείες συμπυκνώθη-
καν σε θεματικές ενότητες. Στη βάση αυτών των ενοτήτων δόθηκε η τελική ερμηνεία 
που παρουσιάζεται στη συνέχεια.  
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Ανάλυση δεδομένων έρευνας 

Στο πρόγραμμα ρομποτικής που προσφέρθηκε από δυο ιδιωτικά φροντιστήρια εργά-
στηκαν δυο εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ένας άντρας και μια γυναίκα) με 6 χρόνια 
διδακτικής εμπειρίας ο ένας και 8 χρόνια η άλλη. Οι μαθητές που εγγράφηκαν στα 
μαθήματα ρομποτικής στα δύο φροντιστήρια ήταν 25 (19 αγόρια και 6 κορίτσια) και 8 
αντίστοιχα. Οι ηλικίες των παιδιών ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό στις προδια-
γραφές του ρομποτικού πακέτου (8-14 χρονών), ενώ η πολιτική για διδασκαλία σε μι-
κρές ομάδες παιδιών επέτρεψε μια ομοιόμορφη κατανομή των παιδιών σε τρεις ομάδες 
με κριτήριο την ηλικία στο πρώτο φροντιστήριο. Πιο συγκεκριμένα σχηματίστηκαν 
τρεις ομάδες: α) 8-10 ετών (2 κορίτσια και 7 αγόρια), β) 9-10 ετών (5 αγόρια) και γ) 
11-15 ετών (2 κορίτσια και 7 αγόρια). Στο δεύτερο φροντιστήριο σχηματίστηκε μόνο 
μια ομάδα με το ηλικιακό εύρος των παιδιών να εκτείνεται από 8-14 ετών, όλα αγόρια. 
Στη μεγάλη ηλικιακή διαφορά απέδωσε η εκπαιδευτικός την αποχώρηση δυο παιδιών 
που ήταν ηλικίας 14 χρονών από τον πρώτο μήνα. Και οι δυο εκπαιδευτικοί ανέφεραν 
ότι δεν είχαν καμία δυσκολία να διδάξουν ρομποτική και προγραμματισμό, ενώ οι δι-
δακτικοί στόχοι στις έννοιες STEM ήταν εύκολο να επιτευχθούν, ιδιαίτερα λόγω του 
οδηγού εκπαιδευτικού που υπήρχε στο πακέτο, αλλά και των δομημένων καρτελών 
εργασίας μαθητή. Χαρακτηριστικό ήταν η φράση της εκπαιδευτικού η οποία είχε ανα-
φέρει: «ο οδηγός εκπαιδευτικού ήταν πραγματικά πολύ βοηθητικός, όπως και οι καρτέλες 
εργασίας. Το μόνο επιπρόσθετο που χρειάστηκε να κάνω ήταν να βρίσκω βίντεο από το 
Youtube για να το χρησιμοποιώ ως αφόρμηση για το μάθημα ή για να δίνω περισσότερες 
πληροφορίες στους μαθητές μου». Παρόμοια και ο πρώτος εκπαιδευτικός είχε αναφέρει: 
«Βέβαια όταν είχαμε το μάθημα με τον Ηρακλή και το Λιοντάρι τα παιδιά ενθουσιάστη-
καν πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ διαδραστικό. Τους έδειξα πρώτα ένα βίντεο για να κατα-
λάβουν τι επρόκειτο να κάνουμε, μετά τυπώσαμε και κολλήσαμε πάνω στην κατασκευή 
τον Ηρακλή και το λιοντάρι της Νεμέας…». Τα μαθήματα ρομποτικής είχαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον όταν τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτιζαν ενδιαφέροντα μοντέλα 
στα οποία ενσωματώνονταν αισθητήρες αφής και αισθητήρες υπερύθρων (IR sensor) 
όπως συνέβη στην περίπτωση του ανθρωποειδούς ρομπότ και αυτό γιατί όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ο πρώτος εκπαιδευτικός «Είχε μαθήματα που σε έβγαζαν out of 
the box και τα παιδιά γενικά ότι είχε να κάνει με αισθητήρες αφής και IR ήταν αυτά 
που τους άρεσαν πιο πολύ». 

Γενικά οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν και οι δυο εκπαιδευτικοί ήταν αυτό που συνα-
ντά κανείς σε μια συνηθισμένη τάξη∙ μαθητές δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων που 
χρειάζονται χρόνο και περισσότερη προσπάθεια καθώς και εξατομικευμένη διδασκα-
λία. Ωστόσο και οι δυο ισχυρίστηκαν ότι το ρομποτικό πακέτο Engino® Robotics PRO 
ήταν κατάλληλο για τις ηλικίες των 9-15 χρονών και ότι προσφέρει πολλές ευκαιρίες 
για εισαγωγή των μαθητών σε έννοιες προγραμματισμού και STEM. Και οι δυο εκπαι-
δευτικοί συνέκλιναν στην άποψη ότι το θέμα της ηλικίας των παιδιών που φοιτούσαν 
στα τμήματα ρομποτικής που δίδασκαν ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπι-
σαν και ότι σαφώς θα προτιμούσαν να είχαν ίδιας ηλικίας παιδιά σε κάθε τμήμα. Ο 
πρώτος εκπαιδευτικός ανάφερε χαρακτηριστικά: «Θα προτιμούσα να ήταν χωριστές οι 
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ηλικίες, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά θέματα του φροντιστηρίου. Το να έχει 
μαθητές του Γυμνασίου και δημοτικού ταυτόχρονα είναι ένα θέμα που δυσκόλεψε, διότι 
είναι δεδομένο ότι ο μαθητής του Γυμνασίου θα τελειώσει πιο γρήγορα από αυτό του 
Δημοτικού. Αν είχα το Engino Mini Robotics θα ήταν καλύτερα νομίζω για τα μικρότερα 
παιδιά».  

Ευρήματα έρευνας 

Οι νέες τάσεις που παρατηρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης για τη ρομποτική και 
την εκπαίδευση STEM είναι ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες 
του κόσμου και αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστους τους Κύπριους. Το γεγονός ότι υπάρ-
χουν αρκετοί γονείς πλέον στην Κύπρο που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να παρακο-
λουθήσουν μαθήματα ρομποτικής σε ιδιωτικά φροντιστήρια το απόγευμα, δείχνει τη 
σημαντικότητα που αρχίζει να προσδίδεται στα μαθήματα αυτά από μια μερίδα ανθρώ-
πων που ενδεχομένως είναι διορατικά και «βλέπουν» ότι οι γνώσεις αυτές συνδέονται 
σοβαρά με επαγγέλματα του μέλλοντος. Το ποσοστό εκπροσώπησης ωστόσο των δυο 
φύλων στα μαθήματα αυτά δείχνει ξεκάθαρα ότι το ενδιαφέρον για τη ρομποτική και 
την εκπαίδευση STEM παραμένει ακόμη αντρική υπόθεση στην Κύπρο, όπως συμβαί-
νει και στο εξωτερικό (Hill, C., Corbett, C., & St. Rose, A., 2010). Σημαντικό για την 
επιτυχή εισαγωγή της νέας προσέγγισης διδασκαλίας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 
φάνηκε να είναι το αναλυτικό πρόγραμμα (εγχειρίδιο μαθητή και οδηγός εκπαιδευτι-
κού) και το εκπαιδευτικό εργαλείο. Στην προκειμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί ανα-
γνώρισαν ότι τα μαθήματα ήταν πολύ καλά δομημένα, με διαβαθμισμένες δραστηριό-
τητες και στη βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας (προβληματισμός, υπόθεση, κατα-
σκευή, πείραμα-δοκιμή, συμπέρασμα) δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να καλλιεργή-
σουν την κριτική σκέψη και να αναπτύξουν στρατηγικούς σχεδιασμούς για επίλυση 
του προβλήματος. Επιπρόσθετα φάνηκε ότι τα μαθήματα ρομποτικής προσφέρουν κί-
νητρα στα παιδιά να μάθουν προγραμματισμό και έννοιες STEM στο πλαίσιο ενός ευ-
χάριστου για τα παιδιά περιβάλλοντος μάθησης. 

Στην εργασία ωστόσο οι μαθητές που αποτέλεσαν το δείγμα της ποιοτικής έρευνας 
ήταν εκ του προοιμίου ένα περιοριστικός παράγοντας αξιολόγησης των κινήτρων των 
παιδιών να ασχοληθούν με τη ρομποτική, αφού η έρευνα δε διενεργείται με παιδιά μιας 
τυπικής σχολικής τάξης, αλλά με παιδιά τα οποία τόσο τα ίδια, όσο και οι γονείς τους 
είχαν το προσωπικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας ρο-
μποτικής. Διαφαίνεται ότι για τη συλλογή πιο έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων 
είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια πιο διεξοδική έρευνα κατά την οποία να γίνει 
συλλογή και μελέτη δεδομένων από δυο ομάδες παιδιών (πειραματική ομάδα και ο-
μάδα ελέγχου) όπου η μια ομάδα να διδάσκεται έννοιες STEM με παραδοσιακές/συμ-
βατικές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ η διδασκαλία στην πειραματική ομάδα να πραγμα-
τοποιείται με ενσωμάτωση της ρομποτικής για να διαφανεί κατά πόσο η διδασκαλία με 
ρομποτικά μοντέλα αυξάνει τη δέσμευση και το ενδιαφέρον των παιδιών.  
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Εξάλλου το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα ρομποτικής δίδαξαν κυρίως καθηγητές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι πρώτη φορά ασχολούνταν με τη διδασκαλία ρο-
μποτικής και STEM και κατάφεραν χωρίς επαρκή κατάρτιση να το διδάξουν με επιτυ-
χία, δείχνει ότι όχι μόνο οι μαθητές αποκτούν κίνητρα να ασχοληθούν με σύγχρονες 
τεχνολογίες στην εκπαίδευση όπως είναι η εκπαιδευτική ρομποτική, αλλά και οι καθη-
γητές, γιατί η εκπαιδευτική ρομποτική τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για να 
διδάξουν δύσκολα κεφάλαια με ένα εύκολο τρόπο.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας 
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Περίληψη 

Παρόλο που η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1990, 
ωστόσο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για αυτή φαίνεται να γίνεται εντονότερο την 
τελευταία δεκαετία. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια βιβλιογραφικής α-
νασκόπησης των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί το διάστημα 2014- 2018 και σύγκρι-
σής τους, προκειμένου να παρουσιασθούν η βαθμίδα στην οποία χρησιμοποιούνται πε-
ρισσότερο εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, το επιστημονικό πεδίο στο οποίο 
συναντάται πιο συχνά και τα θετικά καθώς και αρνητικά αποτελέσματα που προκύ-
πτουν. Μέσα από την εξέταση και σύγκριση 21 άρθρων, δεν παρουσιάζονται σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις σχετικά με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως προς την χρήση της 
επαυξημένης πραγματικότητας. Επίσης, φαίνεται πως ο τομέας που αξιοποιεί την Ε.Π. 
περισσότερο είναι ο τομέας της φυσικής, ενώ στα θετικά αποτελέσματα παρουσιάζεται 
τα υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, καθώς και 
το κίνητρο για μάθηση. Τέλος, προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς το γεγονός πως 
μπορεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος να παρουσιασθούν τεχνικά προβλήματα.   

Λέξεις-Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εκπαίδευση, βιβλιογραφική ανασκό-
πηση,  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στην καθημερινή 
ζωή και το ίδιο σταδιακά γίνεται και στην εκπαίδευση με την ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών. Από αυτές, τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος και 
έρευνας είναι οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Cabero& Barroso, 2016), 
με πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές να έχουν σχεδιαστεί για την τυπική και μη εκπαί-
δευση και να εφαρμόζονται σε αυτή (Green, Green & Brown, 2017). 

Σύμφωνα με τον Azuma (1997) ως επαυξημένη πραγματικότητα ορίζεται η συνύπαρξη 
του πραγματικού κόσμου με εικονικά αντικείμενα. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει 
τα εξής τρία χαρακτηριστικά: να συνδυάζει τον κανονικό κόσμο με τον εικονικό, να 
αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο και να είναι τρισδιάστατες οι απεικονίσεις.  
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Εντοπίζονται δύο τύποι εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, ανάλογα με τον τρόπο 
που ενεργοποιούνται. Αρχικά, υπάρχουν οι χωροευαίσθητες εφαρμογές που ενεργοποι-
ούνται μέσω συντεταγμένων, λόγω της θέσης του υποκειμένου (με τη χρήση gps). Ε-
πίσης, ένα σύμβολο ή μια εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την ενεργο-
ποίηση και την προβολή του τρισδιάστατου αντικειμένου. Εναλλακτικά, αντί για σύμ-
βολο ή εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κωδικός QR (Cabero& Barroso, 2016).  

Παρόλο που η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε ήδη το 1990, τις δύο τε-
λευταίες δεκαετίες φαίνεται να έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής και της έρευνας 
(Chen, Liu, Cheng & Huang, 2017) 

Σύμφωνα με τους Papanastasiou, Drigas, Skianis, Lytras & Papanastasiou (2018), έχει 
γίνει ευρέως διαδεδομένη η χρήση της τα τελευταία χρόνια, λόγω των θετικών συσχε-
τισμών της με γνωστικά και ψυχολογικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα με την 
μνήμη εργασίας των μαθητών και την διατήρηση της προσοχής τους κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, με το κίνητρο των μαθητών, με τις οπτικο-χωρικές δεξιότητές τους, τη 
συνεργασία και τις κοινωνικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική 
νοημοσύνη των μαθητών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα γνωστικά αποτελέ-
σματα και την κριτική σκέψη όπου φαίνεται να ενισχύονται, όταν για τη διδασκαλία 
χρησιμοποιούνται εφαρμογές επαυξημένης ή και εικονικής πραγματικότητας. Ωστόσο, 
δεν παραβλέπεται το γεγονός πως οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της τεχνολογίας 
μπορεί να οδηγήσουν σε εκνευρισμό των μαθητών, για παράδειγμα τα πιθανά λάθη 
λόγω αδυναμίας της συσκευής να αναγνωρίσει την εικόνα δείκτη ή το χρόνο που χρειά-
ζεται να δαπανηθεί προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν τη νέα τε-
χνολογία. Επίσης, η ανεπαρκής γνώση χειρισμού της τεχνολογίας από τους εκπαιδευ-
τικούς ή η χρήση δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν γνώσεις υψηλότερου επιπέδου 
και συγκέντρωση προσοχής για μεγαλύτερα διαστήματα, εξελίσσονται σε τροχοπέδη.  

Σύμφωνα τόσο με τους Chen et al. (2017) όσο και με τους Τζόρτζογλου & Σοφός 
(2017)  και Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf & Kinshuk (2014) το σημαντικότερο πλεο-
νέκτημα της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση είναι τα μαθησιακά απο-
τελέσματα (με ποσοστό εμφάνισης 55,5% και 43,75% αντίστοιχα για την δεύτερη και 
την τρίτη έρευνα). Κατόπιν με ποσοστό 31% παρουσιάζεται η κινητοποίηση, ενώ ακο-
λουθούν τα οφέλη που παρουσιάζονται και επηρεάζουν τη συνεργασία, την προσοχή 
των μαθητών, την δημιουργία θετικής προδιάθεσης, τον ενθουσιασμό, την ανυπομονη-
σία των μαθητών, την διάθεση αναζήτησης. Οι Bacca et al. (2014) επισημαίνουν ακόμη 
και τον παράγοντα του κόστους, όπου είναι ένα ακόμη θετικό στοιχείο που συντελεί 
στην ενσωμάτωση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση. 

Ως περιορισμοί των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας αναφέρονται οι δυσκο-
λίες διατήρησης της επικαλυπτόμενης πληροφορίας και η επικέντρωση της προσοχής 
στην εικονική πληροφορία (Bacca et al., 2014).  
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Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κατά τους Chen et al. (2017) χρησιμο-
ποιούνται ως επί το πλείστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολουθεί η δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια, με μικρή απόκλιση από την δεύτερη. 

Στην τυπική εκπαίδευση η επαυξημένη πραγματικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
πλήθος γνωστικών θεμάτων, ωστόσο ο τομέας στον οποίο σύμφωνα με τις έρευνες γί-
νεται μεγαλύτερη χρήση της είναι ο τομέας των θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυ-
σική κ.α.), ενώ ακολουθεί ο τομέας των ανθρωπιστικών επιστημών (εκμάθηση γλώσ-
σας κ.α.), των τεχνών και με όχι τόσο συχνή χρήση ακολουθούν οι τομείς της μηχανι-
κής και της υγείας. (Chen et al.,2017, Τζόρτζογλου et al., 2017, Bacca et al., 2014).    

Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τη βαθμίδα και τα πεδία χρήσης 
των εφαρμογών της επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τη χρήση τους. 

Συγκεκριμένα τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
1. Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης εφαρμόζεται περισσότερη η Ε.Π. 
2. Σε ποια επιστημονικά πεδία γίνεται συχνότερα χρήση των εφαρμογών Ε.Π.; 
3. Ποια θετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται με την χρήση των εφαρμογών Ε.Π.; 
4. Ποιοι ενδοιασμοί παρουσιάζονται; 

Μεθοδολογία 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν 21 άρθρα σχετικά με την επαυξημένη πραγματι-
κότητα στην εκπαίδευση (Παράρτημα). Το δείγμα είναι δείγμα ευκολίας, καθότι η επι-
λογή των άρθρων έγινε με γνώμονα την πρόσβασή τους σε αυτά (Ρούσσος & Τσαού-
σης, 2011).  Η αναζήτηση των άρθρων, έγινε μέσα από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα 
μέσω των scholar.google.gr, springer.com , scopus.com, jstor.org , elsevier.com. Η α-
ναζήτηση έγινε με τη χρήση των όρων: augmented reality+ classroom, augmented re-
ality+ case study, augmented reality+ elementary school, augmented reality+ primary 
school, augmented reality + high school, augmented reality+ university, augmented re-
ality + kindergarten, augmented reality+ students, augmented reality + education, aug-
mented reality + teaching. Αρχικά, τέθηκε ο περιορισμός τα άρθρα να έχουν εκδοθεί 
στο διάστημα μεταξύ 2014- 2018. Επίσης, επιλέχθηκαν μόνο τα άρθρα που αφορούσαν 
την τυπική εκπαίδευση από το νήπιο ως και το πανεπιστήμιο και αποτελούν ποσοτικές 
έρευνες, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα (Babbie, 
2011).     

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, έγινε αποδελτίωση των άρθρων με τη χρήση του 
excel, στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν ως προς την βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορού-
σαν, το διδακτικό αντικείμενο στο οποίο έγινε η χρήση των εφαρμογών Ε.Π. και στα 
ερευνητικά ερωτήματα που είχε θέσει ο ερευνητής και τα αποτελέσματα, αναφορικά 
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με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Στην συνέχεια κατηγοριοποιή-
θηκαν ανάλογα με τα αποτελέσματα που είχαν εξαγάγει σχετικά με τα θετικά και αρ-
νητικά αποτελέσματα των εφαρμογών Ε.Π. 

Τέλος, επιχειρήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με αυτά 
των προγενέστερων εργασιών που αφορούν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών 
για την χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην τυπική εκπαίδευση.    

Αποτελέσματα 

Από τα 21 άρθρα που επιλέχθηκαν, αξίζει να αναφερθεί πως μόνο 3 από αυτά χρησι-
μοποιούν χωροευαίσθητες εφαρμογές (Κουτρομάνος, Τζόρτζογλου& Σοφός, 2016, 
Chang, Yang, Hwang, 2014, Perry, 2014), ενώ τα υπόλοιπα 18 χρησιμοποιούν δείκτη. 

Επίσης, σχετικά με τη χώρα έρευνας, παρατηρείται ότι στις ΗΠΑ έχει γίνει η εφαρμογή 
στα 5 από τα 21, στην Ελλάδα τα 4, Στην Κίνα, στο Ταιβάν και στην Τουρκία από 3, 
στην Ισπανία 2 και στην Μαλαισία 1. 

Βαθμίδα εκπαίδευσης 

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης ως προς την χρήση των εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητας, ωστόσο φαίνεται ότι το 38, 09% των ερευνών βρήκαν εφαρμογή στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με ποσοστό 33,33% στο γυμνάσιο και μόλις 4,76% στο 
λύκειο), ακολουθεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 33,33% (4,76% στη προ-
σχολική αγωγή και 28,57% στο δημοτικό). Τέλος, έρχεται το πανεπιστήμιο με ποσοστό 
28,57%. 

Επιστημονικά πεδία εφαρμογής 

Βάσει των ερευνών οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιούνται πε-
ρισσότερο στον τομέα των θετικών επιστημών με ποσοστό 57,14%. Στον τομέα αυτόν 
ενυπάρχουν οι φυσικές επιστήμες όπου αφορούν το 41,66% των άρθρων στον τομέα 
των θετικών επιστημών (Μαστροκούκου& Φωκίδης, 2017, Furio, Juan, Segui & Vivo, 
2015, Ibanez, Di Serio, Villaran& Koos, 2014, Chiang et al, 2014, Wang, Duh, Li, Lin& 
Tsai, 2014), η βιολογία με ποσοστό εμφάνισης 25% (Hsu, Lin& Yang, 2017, Weng, 
Yew, Bee& Hsia, 2016, Tsai& Yen, 2014 ), η χημεία με ποσοστό 16,66% (Cai, Wang& 
Chiang, 2014, Chao, Chiu, DeJaegher & Pan, 2016), τα μαθηματικά (Estapa& Nadolny, 
2015) και η γεωγραφία με ποσοστό εμφάνισης 8,33% ως προς τις θετικές επιστήμες 
(Φωκίδης& Φωνιαδάκη, 2017). 

Ακολουθεί ο τομέας της εκμάθησης της γλώσσας με εστίαση στην εκμάθηση νέου λε-
ξιλογίου με ποσοστό 19, 04% (Kucuk, Yilmaz & Goktas, 2014, Solak, Cakir, 2015, 
Solak, Cakir, 2016, Perry, 2014), ενώ άλλες έρευνες με ποσοστό 4,76% αφορούσαν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση (Κουτρομάνος et al., 2016), τα καλλιτεχνικά (Huang, Li, 
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Fong, 2015), την πληροφορική (Γιασιράνης & Σοφός, 2016), την ηθική και δεοντολο-
γία (Chow, Thadani & Wong, 2015) και την TPACK (τεχνολογική και παιδαγωγική 
γνώση του περιεχομένου, technology pedagogy content knowledge) (Ke& Hsu, 2015). 

Θετικά αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση εφαρμογών Ε.Π. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τη χρήση εφαρμογών επαυ-
ξημένης πραγματικότητας, τα οποία παρουσιάζονται και στον πίνακα 1, το αποτέλεσμα 
που εμφανίζει την υψηλότερη συχνότητα και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς 
είναι τα υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα που εμφανίζονται στο 76,19% των πε-
ριπτώσεων (Cai et al., 2014, Γιασιράνης et al., 2016, Φωκίδης, et al., 2017, Huang et 
al., 2015, Estapa et al., 2015, Μαστροκούκου et al., 2017, Hsu et al., 2017, Solak et al., 
2016, Ibanez et al., 2014, Perry, 2015, Tsai et al., 2014, Solak et al., 2015, Chow et al., 
2015, Chiang et al., 2014, Weng et al., 2016, Kucuk et al., 2014). Σε αυτό το σημείο 
πρέπει να αναφερθεί, ότι σε μια έρευνα σημειώνεται πως τα μαθησιακά αποτελέσματα 
φαίνεται να ήταν υψηλότερα για τους αδύναμους μαθητές (Cai et al., 2014). Επίσης, 
δύο έρευνες τονίζουν ότι παρόλο που τα αποτελέσματα της πειραματικής ομάδας και 
της ομάδας στόχου δεν διέφεραν σημαντικά, η πειραματική ομάδα, η οποία διδάχθηκε 
με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, έδειξε να έχει καλύτερη κα-
τανόηση του αντικειμένου συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Chao et al., 2015, Furio 
et al., 2015).  

Το δεύτερο σε συχνότητα θετικό αποτέλεσμα που αναφέρεται είναι το κίνητρο για μά-
θηση που εμφανίζεται στο 71,42% των περιπτώσεων (Cai et al., 2014, Κουτρομάνος et 
al., 2016, Φωκίδης et al., 2017, Huang et al., 2015, Estapa et al, 2015, Μαστροκούκου 
et al., 2017, Hsu et al., 2017, Furio et al., 2015, Chiang et al., 2014, Weng et al., 2016, 
Perry, 2015, Tsai et al., 2014, Solak et al., 2015, Chow et al., 2015 ).  

Ακολουθεί ο παράγοντας της ικανοποίησης και άλλοτε διασκέδασης από μέρους των 
μαθητών με 42,85% (Cai et al., 2014, Κουτρομάνος et al., 2016, Huang et al., 2015, 
Μαστροκούκου et al., 2017, Furio et al., 2015, Perry, 2015, Tsai et al., 2014, Solak et 
al., 2015, Chow et al., 2015), της βαθύτερης κατανόησης του αντικειμένου διδασκαλίας 
με ποσοστό 33,33%, της συνεργασίας με 28,57%, (Κουτρομάνος et al., 2016, Φωκίδης 
et al., 2017, Μαστροκούκου et al., 2017, Wang et al., 2014, Ke et al., 2015, Weng et 
al., 2016) της αυτοπεποίθησης κατά τη μαθησιακή διαδικασία με 23,8% (Γιασιράνης 
et al., 2016, Huang et al., 2015, Solak et al., 2016, Kucuk et al., 2014), η ψυχολογική 
κατάσταση ροής με 19,04% (Γιασιράνης et al., 2016, Φωκίδης et al., 2017, Furio et al., 
2015, Ibanez et al., 2014 ) και η ευκολία χρήσης με ποσοστό 9,52% (Μαστροκούκου 
et al., 2017, Weng et al., 2016).  

Δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη χρήση εφαρμογών Ε.Π. 

Στον αντίποδα, κατά τη χρήση εφαρμογών Ε.Π. το 19,04% των ερευνών αναφέρουν 
πως παρουσιάζονται συχνά τεχνικές δυσκολίες που αφορούν το σήμα Wi- Fi και 
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άλλοτε την ακρίβεια της τοποθεσίας στις χωροευαίσθητες εφαρμογές (Κουτρομάνος et 
al., 2016, Perry, 2015, Chow et al., 2015, Chiang et al., 2014).  Επίσης σε ποσοστό 
4,76% αναφέρονται η παραμέληση του γραπτού λόγω των εφαρμογών (Cai et al., 
2014), η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (Γιασιράνης et al., 2016), η μεγάλη χρονική 
διάρκεια που απαιτείται για ένα μάθημα σχεδιασμένο να πραγματοποιηθεί με Ε.Π. και 
οι δυσκολίες χειρισμού(Ibanez et al., 2014) . Επίσης σε μια περίπτωση, αναφέρεται η 
αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στην κοινωνική, οπτική και κινητική ανάπτυξη, 
καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας, όσον αφορά παιδιά προσχολικής αγωγής 
(Huang et al., 2015). 

Συμπεράσματα 

Η επαυξημένη πραγματικότητα, κυρίως την τελευταία δεκαετία, αποτελεί μια πρακτική 
που ολοένα και περισσότερο υιοθετείται από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
προκειμένου να καταστήσουν το μάθημά τους πιο ενδιαφέρον και προκειμένου να έ-
χουν υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Με την παρούσα εργασία, φαίνεται πως σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης εμφανίζεται 
σχεδόν στον ίδιο βαθμό, ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρει ότι χρησιμοποιεί-
ται περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μη τυπική εκπαίδευση 
(Chen et al., 2017). 

Επίσης, εμφανίζεται υψηλή συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση 
εφαρμογών Ε.Π. καθώς και του κινήτρου των μαθητών, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Τζόρτζογλου et al., 2017, Chen et al., 2017, Bacca 
et al., 2014). 

Τέλος, ως σημαντικότερες φαίνονται να είναι οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν 
λόγω τεχνολογικών προβλημάτων καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε εκνευρισμό, όπως 
προκύπτει από την έρευνα των Papanastasiou et al., 2018. 
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Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση tablets 
και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

 
Βασιλική Στεργίου, Μ.Ed.    Εμμανουήλ Φωκίδης, Ph.D. 

       Εκπαιδευτικός ΠΕ70           Επίκουρος Καθηγητής 
 Premnt16044@aegean.gr             fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη χρήση μικρο-εφαρμογών επαυξημένης 
πραγματικότητας και tablets για τη διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ 
δημοτικού. Για να εξεταστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, 42 μαθητές δύο δημοτικών 
σχολείων στην Αθήνα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η διδασκαλία και στις δύο ομάδες στη-
ρίχθηκε στο μοντέλο των Driver και Oldham, με τη διαφορά ότι στην πρώτη ομάδα χρησι-
μοποιήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο ενώ στη δεύτερη τα tablets. Ερευνητικά δεδομένα συλ-
λέχθηκαν με φύλλα αξιολόγησης και με ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των από-
ψεων των μαθητών. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τα tablets είχαν 
καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα σε σχέση με την άλλη ομάδα. Επίσης, οι εφαρμογές 
φάνηκε να ικανοποιήσαν τους μαθητές και να τους έδωσαν κίνητρα για μάθηση. Τα απο-
τελέσματα οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαυξημένη πραγματικότητα, δημοτικό σχολείο, μυθολογία, tablets 

Εισαγωγή 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν την ανάγκη για την εύρεση και εφαρμογή καινοτό-
μων μεθόδων ένταξης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν έρθει στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων τεχνολογικών προϊόντων, τα tablets που είναι 
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες βοηθούν τον χρήστη να εργάζεται όπου κι αν 
βρίσκεται , να επικοινωνεί αλλά και να μαθαίνει ό,τι θέλει κι όποτε το θέλει. Παράλληλα, 
εμφανίστηκαν εφαρμογές που επιτρέπουν την ανάμειξη του ψηφιακού με τον πραγματικό 
κόσμο, γνωστές με τον όρο "Επαυξημένη Πραγματικότητα" (ΕΠ). Τα tablets και οι εφαρ-
μογές ΕΠ φαίνεται να προσφέρουν αρκετά στη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνοντας τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και ενισχύοντας μία σειρά από απαραίτητες δεξιότητες. Με 
βάση τα παραπάνω, γεννήθηκε ο προβληματισμός κατά πόσο τα tablets, σε συνδυασμό με 
εφαρμογές ΕΠ, μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο και τη διατηρησιμότητα των γνώσεων 
των μαθητών αναφορικά με στοιχεία μυθολογίας, αλλά και για τη στάση και τις απόψεις 
τους για αυτές τις τεχνολογίες. Για να εξεταστούν τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και υλοποι-
ήθηκε ένα πρόγραμμα διδακτικών παρεμβάσεων, που είχαν ως ομάδα-στόχο μαθητές της 
Γ΄ τάξης του δημοτικού, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στις ενότητες που 
ακολουθούν.  

Η μυθολογία ως διδακτικό αντικείμενο  

Μύθος είναι οποιαδήποτε παραδοσιακή-φανταστική ιστορία που επιδιώκει να εξηγήσει το 
πώς ο κόσμος έφτασε στην σημερινή του μορφή (Frias, Isidori & Papaellina, 2015). Για 
παράδειγμα, οι μύθοι περιγράφουν τον τρόπο που δημιουργήθηκε ο κόσμος, το πώς ήταν 
πριν την εμφάνιση του ανθρώπου, τη γέννηση των θεών και τις συγκρούσεις μεταξύ τους, 
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σε ήρωες και τις περιπέτειες τους (Πλατανιάς, 2004). Η μυθολογία εμφανίστηκε μετά την 
έννοια του μύθου, προσπαθώντας να τον ερμηνεύσει και να τον εξετάσει και αποτελεί το 
σύνολο των μύθων ενός λαού (Κρασανάκης, 1990). Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, μέσα 
από τους μύθους, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη δημιουργία και την εξέλιξη του 
κόσμου γύρω τους, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του ανθρώπινου είδους, τις αξίες και 
τα ήθη. Επίσης, καλλιεργείται και ενισχύεται η γλώσσα, εξιτάρεται η φαντασία των μαθη-
τών, διαμορφώνοντας τις αξίες τους με έμμεσο τρόπο (Σπυροπούλου & Παπαδημητρίου, 
2012). Συνεπώς, η διδασκαλία της μυθολογίας έχει ουσιαστικές διαφορές από τη διδασκα-
λία της Ιστορίας. Επιδίωξη της πρώτης είναι οι μαθητές να απολαύσουν το περιεχόμενο 
των μύθων και να συνειδητοποιήσουν ότι πίσω από αυτούς κρύβεται ένα ποσοστό ιστορι-
κής αλήθειας, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την μυθολογία, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία 
και την τέχνη, αλλά και η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά (ΥΠΕΘ, 2011). Επιδίωξη 
της δεύτερης είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (κατανόηση των ιστορικών γεγονό-
των μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων) και της ιστορικής συνείδησης (κα-
τανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και στη διαμόρ-
φωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο πα-
ρόν και στο μέλλον) (ΥΠΕΘ, 2011). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι μαθητές έρ-
χονται για πρώτη φορά σε επαφή με στοιχεία μυθολογίας στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ 
τάξης. Αντίθετα, σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, οι μαθητές διδάσκο-
νται στοιχεία μυθολογίας από την ηλικία των 11 ετών, στο μάθημα της Γλώσσας, με στόχο 
την ανάγνωση κειμένων για τη μάθηση και την ευχαρίστηση (UK Department of 
Education, 2015). Το ίδιο ισχύει και για τη Νορβηγία, όπου σκοπός είναι οι μαθητές να 
κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας (Norwegian 
Ministry of Education and Research, 2010). Τέλος, στη Νέα Ζηλανδία, οι μύθοι χρησιμο-
ποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο των κοινωνικών σπουδών (New Zealand 
Ministry of education,1997). 

Tablets και επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση  

Τα tablets είναι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, με κυριότερα χαρακτηριστικά το μικρό 
βάρος, την οθόνη αφής και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μαζί με τα smartphones και λόγω 
της φορητότητάς τους, επιτρέπουν την υλοποίηση της κινητής μάθησης (mobile learning), 
που στην ουσία, είναι η δυνατότητα να μαθαίνει κάποιος οποιαδήποτε στιγμή και σε ο-
ποιοδήποτε μέρος (Pegrum, Howitt, & Striepe, 2013). Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν 
εφαρμογές για κινητές συσκευές που εμπίπτουν στην κατηγορία των εφαρμογών επαυξη-
μένης πραγματικότητας (Augmented Reality, ΕΠ). Στην ουσία, οι εφαρμογές αυτές επιτρέ-
πουν την επαύξηση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά αλληλεπιδραστικά στοιχεία, 
προσφέροντας πλουσιότερες εμπειρίες στους χρήστες (Cheng, Liu, Cheng, & Huang, 
2017). Τα tablets και οι εφαρμογές ΕΠ φαίνεται να προσφέρουν αρκετά στη μαθησιακή 
διαδικασία, βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα, αυξάνοντας την εμπλοκή των μα-
θητών (Bidin & Ziden, 2013), αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη τη δημιουργικότητά τους 
και μια σειρά άλλων δεξιοτήτων (Cheng et al., 2017). Συγκεκριμένα, οι μαθητές θεωρούν 
ότι με τη χρήση tablets, το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό, αυξάνοντας έτσι τα κίνητρά 
τους για μάθηση (Dündar & Akçayır, 2014). Επίσης, οι κινητές συσκευές δίνουν τη δυνα-
τότητα στους μαθητές να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, διευκολύνοντας ακόμα και 
μαθητές που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας 
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(Ferdousi & Bari, 2015). Παράλληλα, ενισχύεται κι η συνεργατική μάθηση· η συνεργασία 
δεν περιορίζεται μόνο σε ομάδες μαθητών αλλά μπορεί να είναι και μεταξύ εκπαιδευτικών, 
μαθητών ή ακόμα και ειδικών πάνω στο υπό μελέτη αντικείμενο (Ferdousi & Bari, 2015). 
Αφού οι κινητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν την επικοινωνία, τη συ-
νεργασία και τις μαθησιακές εμπειρίες, μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις όπως ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (Cochrane, Narayan & Oldfield, 2011). 
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση εφαρμογών ΕΠ. Ο αυξημένος βαθμός αλ-
ληλεπίδρασης με το ψηφιακό υλικό έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα 
(Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, & Dillenbourg, 2013). Πέρα από την καλύτερη κατανόηση 
του γνωστικού αντικειμένου, ενισχύεται η φαντασία κι η μνήμη των μαθητών (Di Serio, 
Ibáñez, & Kloos, 2013). Επιπλέον αυξάνονται τα κίνητρα των μαθητών το ενδιαφέρον τους 
για μάθηση, η συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία κι η μεταξύ τους συνεργασία 
(Cheng & Tsai, 2013). 

Παρότι υπάρχει αρκετά εκτενής βιβλιογραφία για τις εκπαιδευτικές χρήσεις των tablets και 
των εφαρμογών ΕΠ, κατόπιν αρκετά εκτενούς αναζήτησης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρ-
χουν έρευνες που να αφορούν τη διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές του δημο-
τικού. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σχετικές έρευνες με αντικείμενο την Ιστορία. Στις 
έρευνες αυτές επαληθεύονται όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επιπρόσθετα, τα tablets 
και οι εφαρμογές ΕΠ προσέφεραν έναν ελκυστικό τρόπο διδασκαλίας (Kyselaa & 
Štorkováb, 2015), οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ενισχύθηκαν οι επικοι-
νωνιακές δεξιότητες (Schrier, 2005) και, τέλος, αυξήθηκε η διατηρησιμότητα των γνώσεών 
τους (Novotný, Lacko, & Samuelčík, 2013).  

Μέθοδος 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
σειρά διδακτικών παρεμβάσεων που χρησιμοποίησαν tablets και μικρο-εφαρμογές ΕΠ για 
τη διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας. Οι ερευνητικές υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν: 
(Υ1) με τη χρήση μίας εφαρμογής ΕΠ με αντικείμενο στοιχεία μυθολογίας, επιτυγχάνονται 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με τη διδασκαλία του ίδιου αντικειμένου 
με έντυπο υλικό, (Υ2) η διατηρησιμότητα των γνώσεων είναι επίσης μεγαλύτερη και (Υ3) 
οι μαθητές διαμορφώνουν θετικές στάσεις κι απόψεις για τη διδασκαλία τους με εφαρμογές 
ΕΠ. Ομάδα-στόχο αποτέλεσαν 42 μαθητές της Γ΄ τάξης δύο δημοτικών σχολείων στην 
Αθήνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018, αφού εξασφαλίστηκε η έγ-
γραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Οι τρεις πρώτες υπο-ενότητες του κεφαλαίου που παρουσιάζει τις περιπέτειες 
του Οδυσσέα (Ιστορία Γ΄ τάξης, Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, Στον Αίολο, στους Λαιστρυ-
γόνες και στο νησί της Κίρκης και Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη) 
αποτέλεσαν το υλικό. Καθώς δεν υπάρχουν έτοιμες εφαρμογές ΕΠ που να διαπραγματεύ-
ονται αυτό το αντικείμενο, συλλέχθηκε και διαμορφώθηκε το απαραίτητο συνοδευτικό πο-
λυμεσικό υλικό (βίντεο και εικόνες) και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν ισάριθμες μικρο-
εφαρμογές ΕΠ χρησιμοποιώντας το λογισμικό κατασκευής εφαρμογών ΕΠ Blipbuilder 
(http://www.blippar.com). Ως λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και επιτρέπει 
τη γρήγορη κατασκευή εφαρμογών ΕΠ χωρίς τη γνώση προγραμματισμού. Τα στοιχεία/ο-
θόνες των εφαρμογών ενεργοποιούνταν χρησιμοποιώντας εικόνες που χορηγήθηκαν στους 
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μαθητές και προέρχονταν από το βιβλίο. Περιλάμβαναν κείμενα από το βιβλίο, εικόνες, 
ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη, βίντεο και animation και παιγνιώδη αλληλεπιδραστικά 
κουίζ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Metaverse (https://gometa.io/) (Εικόνες 1-3). Τέλος, 
έγινε η συγγραφή φύλλων καταγραφής απόψεων, εργασιών και δραστηριοτήτων, για λό-
γους που αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 1-3. Στιγμιότυπα από τις μικρο-εφαρμογές 

Για κάθε μία υποενότητα διατέθηκε ένα διδακτικό δίωρο, ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου 
για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Το θεωρητικό πλαίσιο διδασκαλίας το παρείχε ο 
εποικοδομητισμός αξιοποιώντας το μοντέλο διδασκαλίας των Driver και Oldham (1986), 
που αποτελείται από τις φάσεις (α) του προσανατολισμού (για την κινητοποίηση των μα-
θητών), (β) της ανάδειξης ιδεών των μαθητών (για να αξιολογηθεί η προηγούμενή τους 
γνώση και ιδέες), (γ) της αναδόμησης των ιδεών (όπου οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις 
με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους και κατασκευάζουν νέες ιδέες), (δ) της 
εφαρμογής σε νέες καταστάσεις (όπου οι μαθητές ελέγχουν ότι έμαθαν) και (ε) της ανα-
σκόπησης (που παρέχει χρόνο στους μαθητές να συλλογιστούν όσα έμαθαν). Οι μικρο-
εφαρμογές αξιοποιήθηκαν στη δεύτερη, τρίτη και πέμπτη φάση (παράλληλα με τη χρήση 
φύλλων καταγραφής απόψεων στη δεύτερη και τρίτη φάση). Οι μαθητές, εργάστηκαν σε 
ζεύγη χρησιμοποιώντας tablets που διατέθηκαν για αυτόν τον σκοπό (με αναλογία ένα 
tablet ανά δύο μαθητές), ήταν ελεύθεροι να μελετήσουν το γνωστικό υλικό για όσο ήθελαν, 
να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. Ο εκπαιδευτικός παρείχε υποστήριξη, συμμε-
τείχε στις συζητήσεις των μαθητών κι έδινε τις αναγκαίες εξηγήσεις. Για να είναι εφικτή η 
αξιολόγηση των γνωστικών αποτελεσμάτων της παραπάνω μεθόδου, δημιουργήθηκε μια 
δεύτερη ομάδα μαθητών, που διδάχθηκε τα ίδια αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το σχολικό 
εγχειρίδιο. Επίσης, χρησιμοποιώντας τον βιντεο-προτζέκτορα της τάξης, έγινε προβολή 
του πολυμεσικού υλικού που περιλάμβαναν οι μικρο-εφαρμογές ΕΠ. Το διδακτικό σχήμα, 
το περιεχόμενο, η διάρκεια, τα φύλλα καταγραφής απόψεων, εργασιών/δραστηριοτήτων, 
ήταν τα ίδια ακριβώς με την άλλη ομάδα. Για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων κατα-
σκευάστηκαν τρία φύλλα αξιολόγησης (ένα για κάθε διδακτική ενότητα), καθώς επίσης 
ένα pre- κι ένα delayed post-test. Κατά την κατασκευή τους επιδιώχθηκε: (α) να καλύπτεται 
πλήρως το διδακτικό αντικείμενο, (β) οι ερωτήσεις να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και 
(γ) λίγες ερωτήσεις να ελέγχουν απόκτηση γνώσεων, αλλά οι περισσότερες να απαιτούν 
κριτική σκέψη από τους μαθητές. Επίσης, στην ομάδα που χρησιμοποίησε τις εφαρμογές 
ΕΠ, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο του οποίου έχει εξεταστεί η αξιοπιστία κι έχει ως σκοπό 
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να αξιολογεί ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές διαφόρων τύπων, μεταξύ αυτών και ΕΠ 
(Fokides, Kaimara, Deliyiannis, & Atsikpasi, 2018). Περιλαμβάνει συνολικά 45 ερωτήσεις 
που εξετάζουν παράγοντες όπως: εμβύθιση, ευχαρίστηση, αποτελεσματικότητα της μάθη-
σης, καταλληλότητα αφήγησης, ηχητικής και οπτικής αισθητικής, σαφήνεια του στόχου 
της εφαρμογής, , ευκολία χρήσης, κίνητρα για μάθηση κ.ά. 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα φύλλα αξιολόγησης βαθμολογήθηκαν με βάση τις σωστές απαντήσεις σε αυτά, με 
σκοπό να προκύψουν τα σχετικά δεδομένα. Αναλύσεις διασποράς μίας κατεύθυνσης (One-
way ANOVA) επρόκειτο να διεξαχθούν για να συγκριθούν οι βαθμολογίες των μαθητών. 
Πριν γίνει η ανάλυση, ελέγχθηκε το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξα-
γωγή αυτού του είδους της ανάλυσης. Διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα είχαν κανονική κα-
τανομή εκτός από μία περίπτωση, κι η ομοιογένεια της διακύμανσης παραβιάστηκε επίσης 
σε μία περίπτωση. Όμως, το ANOVA τεστ είναι αρκετά ανθεκτικό στις περιπτώσεις σχε-
τικά μέτριας παραβίασης της κανονικότητας της κατανομής (Lix, Keselman, & Keselma, 
1996). Επίσης, στην περίπτωση της παραβίασης μόνο της ομοσκεδαστικότητας χρησιμο-
ποιήθηκε το τεστ των Brown-Forsythe (1974), το οποίο είναι ανθεκτικό σε περιπτώσεις 
ετεροσκεδαστικότητας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

 Αποτέλεσμα Ερμηνεία 

Pre-test F(1, 40) = 2,78, p = 0,070 Μη στατιστικά σημαντική δια-
φορά 

Φύλλο αξιολόγησης 1 F(1, 40) = 10,53, p < 0,001 Η Ομάδα2 (tablets) ξεπέρασε την 
Ομάδα1 έντυπο υλικό) 

Φύλλο αξιολόγησης 2 F(1, 40) = 2,05, p = 0,138 Μη στατιστικά σημαντική δια-
φορά 

Φύλλο αξιολόγησης 3 Brown-Forsythe 
F(1, 34,98) = 9,51, p = 0,002 Η Ομάδα2 ξεπέρασε την Ομάδα1 

Delayed post-test F(1, 40) = 7,62, p = 0,006 Η Ομάδα2 ξεπέρασε την Ομάδα1 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα One-way ANOVA 

Συνοψίζοντας, οι δύο ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό επίπεδο γνώσεων, εφόσον στο Pre-test 
δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συνεπώς, οι μεταξύ τους διαφορές, που πα-
ρουσιάστηκαν στη συνέχεια, οφείλονται στο διαφορετικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Η 
ομάδα που χρησιμοποίησε τα tablets ξεπέρασε την ομάδα που χρησιμοποίησε έντυπο υλικό 
σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις, επαληθεύοντας έτσι η Υ1. Το ίδιο ισχύει και για το 
delayed post-test, επαληθεύοντας έτσι την Υ2. Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, παρατη-
ρείται η πολύ θετική άποψη των μαθητών σχεδόν σε όλες τις ομάδες των ερωτήσεων, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 2, επαληθεύοντας έτσι την Υ3. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι απαντήσεις 
των μαθητών στα θέματα ευκολίας χρήσης της εφαρμογής (M = 4,95, SD = 0,16), της κα-
ταλληλότητας του υλικού (M = 4,81, SD = 0,25), των κινήτρων (M = 4,75, SD = 0,38), και 
της διασκέδασης/ευχαρίστησης (M = 4,64, SD = 0,42).  
 
Ομάδα ερωτήσεων  M SD 
Εμβύθιση 3,68 0,64 
Ευχαρίστηση/διασκέδαση 4,64 0,42 
Αποτελεσματικότητα της μάθησης 4,54 0,48 
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Ρεαλισμός 3,86 0,63 
Καταλληλότητα της αφήγησης 4,60 0,42 
Καταλληλότητα οπτικής και ηχητικής αισθητικής 4,67 0,51 
Σαφήνεια του στόχου της εφαρμογής 4,44 0,51 
Καταλληλότητα ανατροφοδότησης 4,48 0,50 
Ευκολία στη χρήση 4,95 0,16 
Καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού 4,81 0,25 
Κίνητρα για μάθηση 4,75 0,38 
Σχέση με προσωπικά ενδιαφέροντα 4,05 0,42 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα, όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιβεβαιώνουν 
προηγούμενες έρευνες αναφορικά με τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγ-
χάνονται με τη χρήση tablets και εφαρμογών ΕΠ, σε σύγκριση με τη χρήση έντυπου υλικού 
(ενδεικτικά, Bidin & Ziden, 2013· Cuendet et al., 2013· Kyselaa & Štorkováb, 2015). Πα-
ράλληλα, επιβεβαιώνονται προηγούμενες έρευνες που εξέτασαν τη διατηρησιμότητα των 
γνώσεων (ενδεικτικά, Cuendet et al., 2013· Novotný et al., 2013). Υπάρχει μία σειρά από 
παράγοντες που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση των παραπάνω αποτελεσμάτων. 
Τα πολυμεσικά και αλληλεπιδραστικά των μικρο-εφαρμογών, φαίνεται ότι βοήθησαν τους 
μαθητές της πειραματικής ομάδας να απομνημονεύσουν καλύτερα το γνωστικό υλικό, ό-
πως επισημαίνεται κι από άλλους (Cuendet et al., 2013· Ferdousi & Bari, 2015). Παρότι 
και στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό, τα tablets πρόσφεραν 
αμεσότητα κι έδωσαν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι οι μαθητές το πότε θα έχουν 
πρόσβασή σε αυτό, ;έχοντας έτσι αρκετά υψηλό βαθμό αυτονομίας (Ferdousi & Bari, 
2015). Όμως, παράλληλα, οι μαθητές εργάστηκαν σε ζεύγη, που κι αυτό συνέβαλλε στα 
αποτελέσματα. Αυτό γιατί θεωρείται ότι τα tablets κι οι εφαρμογές ΕΠ επιτρέπουν υψηλό 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Cheng & Tsai, 2013· Ferdousi & Bari, 2015). 
Τέλος, το διδακτικό σχήμα που ακολουθήθηκε μπορεί να συνέβαλε στα αποτελέσματα. Οι 
διδακτικές παρεμβάσεις στηρίχθηκαν στο εποικοδομητιστικό μοντέλο των Driver και 
Oldham (1986). Όπως έχει επισημανθεί κι από άλλους (Cochrane et al., 2011), οι κινητές 
συσκευές υποστηρίζουν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αφού έχουν τη δυνατότητα 
να κατευθύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τις μαθησιακές εμπειρίες. Η χρήση 
tablets κι εφαρμογών ΕΠ ήταν μία πρωτόγνωρη κι ευχάριστη εμπειρία για τους μαθητές, 
κάτι που αποτυπώθηκε στις απαντήσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολο-
γίου (βλ. Πίνακα 2). Οι θετικές εντυπώσεις, ο ενθουσιασμός κι η ευχαρίστηση των μαθη-
τών είναι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή αξιοποίηση αυτών των εργαλείων στη 
διδασκαλία (Dündar & Akçayır, 2014). Παράλληλα, κι όπως φάνηκε από τις σχετικές απα-
ντήσεις στο ερωτηματολόγιο, οι μαθητές θεώρησαν ότι τα tablets και οι εφαρμογές ΕΠ 
τους έδωσαν περισσότερα κίνητρα για μάθηση, κάτι που έχει επισημανθεί κι από άλλους 
ερευνητές (ενδεικτικά, Bidin & Ziden, 2013· Cheng & Tsai, 2013). Τέλος, δεν παρουσιά-
στηκαν δυσκολίες στη χρήση των συσκευών και των εφαρμογών, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές 
επισήμαναν ότι ήταν ιδιαίτερα εύκολες στη χρήση τους. Η χωρίς προβλήματα (από τη με-
ριά των μαθητών) εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών στην τάξη, είναι ένας ακόμα παράγο-
ντας που διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία (Kyselaa & Štorkováb, 2015). 
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Παρά τα θετικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, προβλημά-
τισε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έτοιμες εφαρμογές που να αφορούν το αντικείμενο των 
παρεμβάσεων ή, γενικά, αντικείμενα μυθολογίας. Ως αποτέλεσμα, χρειάστηκε να κατα-
σκευαστούν οι ανάλογες εφαρμογές ΕΠ, κάτι που απαίτησε κόπο και χρόνο, το δε τελικό 
αποτέλεσμα σίγουρα απείχε αρκετά από την τεχνική αρτιότητα των εμπορικών εφαρμογών. 
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν ελλιπές ή χωρίς φα-
ντασία ή ακόμα κι ότι δεν ανταποκρινόταν στους μαθησιακούς στόχους, δυσκολεύοντας 
τους μαθητές στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύ-
ουν την αναγκαιότητα συνεργασίας ειδικών στην εκπαίδευση και ειδικών στην τεχνολογία, 
έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι άρτιο τόσο τεχνικά όσο και διδακτικά (Shuler, 
Levine, & Ree, 2012). 

Συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Η αναγκαιότητα για περαι-
τέρω διερεύνηση του θέματος είναι δεδομένη λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ερευνητικό 
κενό. Όμως, υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να αναφερθούν. Στην έρευνα συμμετείχε 
σχετικά μικρός αριθμός μαθητών, που δυσκολεύει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ο 
αριθμός των παρεμβάσεων ήταν επίσης μικρός. Μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερο 
δείγμα, θα επέτρεπαν την κατανόηση του εξεταζόμενου προβλήματος σε μεγαλύτερο βά-
θος. Παραλλαγές της διδακτικής μεθόδου ή/και χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων θα ε-
πέτρεπαν τον καλύτερο εντοπισμό των πλεονεκτημάτων ή των μειονεκτημάτων των 
tablets. Τέλος, ποιοτικά εργαλεία συλλογής δεδομένων, θα επέτρεπαν το σχηματισμό μιας 
πιο σφαιρικής εικόνας της εκπαιδευτικής αξίας της ΕΠ. Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους περιορισμούς, φαίνεται ότι η ΕΠ μπορεί να έχει ικανοποιητικά μαθη-
σιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, ήδη σχεδιάζεται ένα εκτενέστερο πρόγραμμα παρεμ-
βάσεων, με σκοπό το σχηματισμό μίας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για την αποτελεσματι-
κότητά της αναφορικά με τη διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας. 
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Κινητές συσκευές και εκπαίδευση.  
Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει;  

Εμμανουήλ Φωκίδης  
Ph. D., Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει έναν προβληματισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα, σε 
μαθησιακό/γνωστικό επίπεδο, της εκπαιδευτικής χρήσης των κινητών συσκευών και 
των εφαρμογών τους, ασκώντας κριτική στα συμπεράσματα της μεγάλης πλειοψηφίας 
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Αυτό γιατί οι περισσότερες παραλεί-
πουν να αναφέρουν στοιχεία που θα επέτρεπαν να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους, έχουν 
μικρή διάρκεια και μικρά μεγέθη δειγμάτων. Επίσης, ο προβληματισμός επεκτείνεται 
στις δυσκολίες εύρεσης έτοιμων εφαρμογών ή της κατασκευής τους, σε οικονομικά 
θέματα και στο διδακτικό-παιδαγωγικό πλαίσιο χρήσης αυτών των συσκευών. Αυτό 
που διαφαίνεται είναι ότι απέχουμε ακόμα πολύ από το να ισχυριστούμε με βεβαιότητα 
πως οι κινητές συσκευές αποτελούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επίσης, προ-
κύπτει ότι απαιτούνται κρίσιμες αποφάσεις και σοβαρά μεθοδικά βήματα ώστε να δια-
μορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο χρήσης τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, κινητές συσκευές, μαθησιακά αποτελέσματα  

Εισαγωγή 

Αναμφίβολα υπάρχει μία πιεστική και συνεχής ανάγκη για την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας, με τις περισσότερες να σχετίζονται ευθέως με τεχνολογικά ερ-
γαλεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο προσκήνιο οι κινητές ηλεκτρονικές συ-
σκευές, προβάλλοντας πολύ έντονα το επιχείρημα ότι επιτρέπουν στους χρήστες να 
μαθαίνουν ό,τι θέλουν και όποτε το θέλουν (Fokides, 2018). Φαίνεται να κυριαρχεί η 
άποψη ότι οι συσκευές αυτές και οι εφαρμογές τους έχουν να επιδείξουν θετικά και 
αξιόλογα μαθησιακά αποτελέσματα, αυξάνουν τα κίνητρα για μάθηση και ενισχύουν 
μία σειρά από απαραίτητες δεξιότητες. Πράγματι, μία απλή αναζήτηση σε δημοσιευ-
μένα επιστημονικά άρθρα, επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό (ενδεικτικά, Chin & 
Chen, 2013; Dündar & Akçayır, 2014; Henderson & Yeow, 2012). Όμως, μία πιο προ-
σεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προσπαθειών, φέρνει στην 
επιφάνεια προβλήματα στην ανάλυση των δεδομένων και γενικότερα μεθοδολογικά 
προβλήματα στην ερευνητική τους οργάνωση, που επιτρέπουν την άσκηση έντονης 
κριτικής σχετικά με την αξιοπιστία των συμπερασμάτων τους. Πέρα από αυτό, εξαιτίας 
της ίδιας της φύσης των κινητών συσκευών, υπάρχει μία σειρά από τεχνικά, οργανω-
τικά και παιδαγωγικά θέματα που αν δεν επιλυθούν είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει επι-
τυχής ένταξή τους στην καθημερινή διδασκαλία. Έτσι, το παρόν άρθρο επιχειρεί να 
αναδείξει και να σχολιάσει τα παραπάνω θέματα, έχοντας ως σκοπό να συνεισφέρει 
στο γόνιμο διάλογο που αφορά την εκπαιδευτική αξία των κινητών συσκευών. 
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Στατιστικώς σημαντικά θετικά μαθησιακά αποτελέσματα ή μήπως όχι;  

Στη στατιστική, το μέγεθος της επίδρασης ή δείκτης μεγέθους αποτελέσματος (effect 
size), είναι ένα μέτρο ποσοτικού προσδιορισμού του μεγέθους ενός φαινομένου, δη-
λαδή, της πιθανότητας να συμβεί κάτι (Kelley & Preacher, 2012). Ο δείκτης αυτός συ-
μπληρώνει τον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση 
ισχύος (power analysis), το σχεδιασμό για το μέγεθος του δείγματος και στις μετα-
αναλύσεις. Το να αναφέρεται το μέγεθος της επίδρασης θεωρείται καλή πρακτική, ει-
δικά όταν παρουσιάζονται τα ευρήματα μίας εμπειρικής έρευνας σε τομείς όπως οι κοι-
νωνικές επιστήμες (Nakagawa & Cuthill, 2007). Αυτό γιατί διευκολύνει την ουσια-
στική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, σε αντίθεση με την απλή αναφορά της στατιστι-
κής σημασίας ενός αποτελέσματος (Ellis, 2010).  

Ο προσδιορισμός του μεγέθους δείγματος είναι η πράξη της επιλογής του αριθμού πα-
ρατηρήσεων που θα περιληφθούν σε μία έρευνα (Kotrlik, & Higgins, 2001). Η επιλογή 
του μεγέθους πρέπει να γίνει με προσοχή, γιατί μικρά δείγματα δεν προσφέρουν αξιό-
πιστα αποτελέσματα, ενώ δεν ισχύει πάντα ότι μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος οδηγούν 
σε αυξημένη ακρίβεια. Στην πράξη, το επιθυμητό μέγεθος δείγματος υπολογίζεται με 
βάση (α) την επιθυμητή ισχύ (power, 1 - β error probability), (β) το επίπεδο εμπιστο-
σύνης για την ορθότητα των αποτελεσμάτων (confidence level) ή πιθανότητα λάθους 
(α error probability), (γ) το μέγεθος της επίδρασης που επιθυμούμε να μπορεί να ανι-
χνευτεί (effect size) και (δ) τον αριθμό των ομάδων του δείγματος. Για παράδειγμα, σε 
μία έρευνα όπου θέλουμε να υπάρχει μία σχετικά ικανοποιητική στατιστική ισχύς 
(0,80), να μπορούν να ανιχνευτούν με επιτυχία μεσαίου μεγέθους επιδράσεις (0,25), με 
ένα μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματά μας (95% εμπιστοσύνη ή 5% περι-
θώριο λάθους), το επιθυμητό μέγεθος δείγματος είναι 159 άτομα (53 άτομα σε κάθε 
ομάδα) αν θα υπάρχουν 3 ομάδες συμμετεχόντων. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές 
είναι οριακά αποδεκτές και ταιριάζουν περισσότερο σε έρευνες που διεξάγουν μετα-
πτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες. Από την άλλη, το μέγεθος του δείγματος 
αυξάνει κατά πολύ αν θέλουμε να ανιχνεύσουμε μικρού μεγέθους επιδράσεις (0,10) με 
υψηλή ισχύ (0,90), με ένα μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματά μας (95% ή 
5% περιθώριο λάθους) και στην έρευνά μας περιλαμβάνονται 3 ομάδες συμμετεχό-
ντων. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται δείγμα 1269 ατόμων (423 άτομα σε κάθε ο-
μάδα). Το μέγεθος επίδρασης και το μέγεθος του δείγματος λειτουργούν συμπληρωμα-
τικά. Αυτό σημαίνει ότι σε μία έρευνα το δείγμα πρέπει να είναι ικανοποιητικό ώστε 
να έχει νόημα η εξέταση του μεγέθους επίδρασης.  

Ένας ακόμα παράγοντας που παίζει ρόλο στη σημαντικότητα μίας έρευνας είναι η διάρ-
κειά της. Είναι πολύ λογικό έρευνες με μικρή διάρκεια να μην μπορούν να διαγνώσουν 
αποτελεσματικά την επίδραση ενός εργαλείου η μεθόδου. Ειδικά όσον αφορά την 
χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση, παράγοντες όπως ο ενθουσιασμός 
των μαθητών ή οι δυσκολίες χρήσης, μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά τα αποτελέ-
σματα. Απαιτείται χρόνος για να καταλαγιάσει ο αρχικός ενθουσιασμός ή/και να απο-
κτήσουν οι μαθητές ευχέρεια χρήσης του εργαλείου, ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται η 
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πραγματική του αξία. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να δούμε με κριτικό μάτι όλες τις έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των συμπερασμάτων 
τους. Επειδή κάτι τέτοιο είναι φυσικά αδύνατο, μπορούμε να καταφύγουμε σε μελέτες 
που αφορούν τη συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση ή τη μετα-ανάλυση ερευνών. 
Άλλωστε, σε σχέση με την αναφορά σε μεμονωμένες έρευνες, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται (και όντως χρησιμοποιούνται κατά κόρον) τέτοιες εργασίες όταν έ-
νας ερευνητής επιθυμεί να τεκμηριώσει το θεωρητικό υπόβαθρο της δικής του εργα-
σίας ή να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Πράγματι, μετά από μία αρ-
κετά εκτενή έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες εργασίες με θέμα τις 
κινητές συσκευές και τη μάθηση, με το ενδιαφέρον να εστιάζει σε δέκα από αυτές, 
λόγω του ότι έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, περιλαμβάνουν 
ικανοποιητικό αριθμό ερευνών και λόγω του ότι συγκεντρώνουν αρκετές ετεροαναφο-
ρές (βλ. Παράρτημα). Οι εργασίες καλύπτουν μία περίοδο από το 1993 έως το 2016 
και αφορούν 669 μεμονωμένες έρευνες, με την πιθανότητα να υπάρχουν επικαλύψεις. 
Αυτό που συμπεραίνουν και οι δέκα εργασίες είναι ότι σε ποσοστά που κυμαίνονται 
από το 53% έως το 100%, οι έρευνες που συμπεριέλαβαν αναφέρουν θετικά μαθη-
σιακά/γνωστικά αποτελέσματα από τη χρήση κινητών συσκευών και των εφαρμογών 
τους.  

Είναι όμως έτσι; Με μια πιο προσεκτική ματιά, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλες οι μελέ-
τες δεν μας δίνουν ουσιαστικές πληροφορίες. Αυτό γιατί οι οκτώ από αυτές αρκούνται 
στο να αναφέρουν ένα ποσοστό θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, απλά αθροίζο-
ντας τα συμπεράσματα των ερευνών που περιέλαβαν και χωρίς να εμβαθύνουν περισ-
σότερο. Μόλις δύο μετα-έρευνες παρέχουν μεγέθη δείγματος και διάρκεια ερευνών 
(βλ. Παράρτημα, 1η και 6η γραμμή) και μόλις μία αναφέρει μέγεθος επίδρασης. Από 
την πρώτη μετα-έρευνα προκύπτει ότι από τις 49 έρευνες που περιέλαβε, 5 (10%) έ-
ρευνες είχαν δείγμα πάνω από 150 άτομα (μόλις 2 (4%) με δείγμα πάνω από 500 ά-
τομα), και 16 (32,5%) είχαν διάρκεια πάνω από 1 μήνα. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί 
κάποιος να ισχυριστεί ότι τα συμπεράσματα αυτών των μετα-ερευνών είναι πολύ επι-
φανειακά, αν όχι επιπόλαια. 

Η δεύτερη μετα-έρευνα μπορεί να θεωρηθεί πιο πλήρης όσον αφορά την ανάλυση των 
δεδομένων της. Σε αυτή, φαίνεται ότι επί συνόλου 110 ερευνών, 33 (30%) έρευνες εί-
χαν διάρκεια πάνω από 1 μήνα. Αναφορικά με την επίδραση στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα των κινητών συσκευών, προκύπτει ότι αυτές είχαν υψηλό μέγεθος επίδρασης 
στα παιδιά και μέσο στους εφήβους και ενήλικες, ενώ τα laptops είχαν μικρό. Επίσης, 
βρέθηκε ότι οι κινητές συσκευές (α) ήταν πιο αποτελεσματικές σε άτυπες συνθήκες 
μάθησης (μεγάλο μέγεθος επίδρασης) από ότι σε τυπικές (μεσαίο μέγεθος επίδρασης), 
(β) όταν χρησιμοποιήθηκαν είτε κάτω από μία εβδομάδα είτε μεταξύ μίας εβδομάδας 
και ένα μήνα, η επίδραση έχει μεσαίο μέγεθος, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά ση-
μαντική διαφορά μεταξύ τους, (γ) όταν χρησιμοποιήθηκαν για γνωστικά αντικείμενα 
που αφορούσαν τις κοινωνικές επιστήμες η επίδραση ήταν μεγάλη ενώ για τις φυσικές 
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επιστήμες, τα μαθηματικά και τη γλώσσα η επίδραση ήταν μικρή, χωρίς όμως να υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αυτών, και (δ) όταν χρησι-
μοποιήθηκαν στα πλαίσια διερευνητικής και μικτής μάθησης είχαν μεγάλη επίδραση, 
στην αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση και για διαλέξεις είχαν μεσαία επίδραση, ενώ στα 
πλαίσια συνεργατικής μάθησης και μάθησης βασισμένη στο παιχνίδι δεν είχαν διαφο-
ρετική επίδραση συγκριτικά με άλλα μέσα.  

Ακόμα και σε αυτή την μετα-έρευνα μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα, παρότι 
προσφέρει πλήθος στοιχείων. Πρώτον, δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των παρεμβάσεων 
αλλά η χρονική διάρκεια. Μία διάρκεια ενός μήνα μπορεί να σημαίνει ότι έγιναν 4 
(πολύ λίγο ικανοποιητικός αριθμός) ή 24 παρεμβάσεις (ικανοποιητικός αριθμός). Ε-
κτός αυτού, τίθενται το θέμα του επιπέδου δυσκολίας του γνωστικού αντικειμένου. Για 
παράδειγμα, στις φυσικές επιστήμες όπου η επίδραση ήταν μικρή, υπήρχε ισοκαταμε-
ρισμός εύκολων και δύσκολων γνωστικών αντικειμένων ή εξετάστηκαν περισσότερο 
τα δύσκολα αντικείμενα ή αντικείμενα όπου οι μαθητές εμφανίζουν πολλές λανθασμέ-
νες αντιλήψεις που δύσκολα αλλάζουν; Επίσης, δεν διευκρινίζεται αν οι μαθητές είχαν 
ή δεν είχαν ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης του εκάστοτε τεχνολογικού εργαλείου. 
Τέλος, δεν φαίνεται αν οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη μέθοδο διδασκαλίας. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές που έχουν συνηθίσει να εργάζονται σε ένα δασκαλοκεντρικό 
πλαίσιο, θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα συνεργατικό. Όλα τα παραπάνω 
προφανώς και έχουν σημαντική επίδραση και κάποια από αυτά ίσως έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα από το τεχνολογικό εργαλείο αυτό καθαυτό. Συνεπώς, ένας σκεπτικιστής 
μπορεί να ισχυριστεί ότι ακόμα και αυτή η μετα-έρευνα δεν μας προσφέρει αδιάσειστα 
στοιχεία για το εάν οι κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους οδηγούν σε καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με άλλα εργαλεία. Περισσότερο θα έλεγε κάποιος 
ότι προσφέρει μία "αίσθηση" πως κάτι τέτοιο μάλλον ισχύει, αλλά με πολλές επιφυλά-
ξεις.  

Περαιτέρω προβληματισμός 

Για χάρη του προβληματισμού που αναπτύχθηκε, ας δεχθούμε ότι οι κινητές συσκευές 
είναι αποτελεσματικές και ότι όντως οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και πιο γρή-
γορα σε σχέση με άλλα μέσα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί 
εάν αξίζει ο κόπος να ενταχθούν στην καθημερινή διδασκαλία. Ένα πρώτο θέμα που 
αμέσως ανακύπτει είναι αυτό των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί, ας μην 
ξεχνάμε, ότι οι κινητές συσκευές από μόνες τους δεν συνιστούν εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει σημαντικά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Ένα 
πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που να καλύπτουν όλο το φάσμα 
των διδακτικών αντικειμένων και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Fokides & 
Mastrokoukou, 2018; Henderson & Yeow, 2012). Ενώ η κατάσταση μπορεί να είναι 
ελαφρώς καλύτερη στο εξωτερικό, στην Ελλάδα οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές είναι ελάχιστες. Επιπλέον, οι εμπορικές εφαρμογές, παρότι τεχνικά άρτιες, πολλές 
φορές δεν είναι παιδαγωγικά άρτιες ή προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα σπουδών μίας 
χώρας ή κατάλληλες για μία συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (Fokides & Atsikpasi, 
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2017; Fokides & Mastrokoukou, 2018). Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει η τάση σε αρκετές έρευνες να εξετάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παράγουν εφαρμογές προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες της τάξης τους (Bano, Zowghi, Kearney, Schuck, & Aubusson, 2018). 
Πλείστα όσα προβλήματα προκύπτουν από κάτι τέτοιο. Ο χρόνος που απαιτείται και οι 
δυσκολίες που παρουσιάζει αυτή η προσπάθεια, δεν την καθιστούν ελκυστική στα μά-
τια των εκπαιδευτικών (Chou, Block, & Jesness, 2012; Dündar & Akçayır, 2014). Πέρα 
από αυτό, τέτοιες εφαρμογές δεν είναι ούτε τεχνικά ούτε και παιδαγωγικά άρτιες, μιας 
και, οι περισσότερες, είναι απλή μεταφορά του υλικού του βιβλίου σε ηλεκτρονική 
μορφή (Fokides, 2018). Για να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί στην παραγωγή εκ-
παιδευτικών εφαρμογών, απαιτούνται εξειδικευμένες επιμορφώσεις πάνω σε θέματα 
παραγωγής υλικού και ενσωμάτωσης των κινητών συσκευών στη διδασκαλία (Haβler, 
Major, & Hennessy, 2016), που, δυστυχώς, δεν συμβαίνει (OECD, 2015). 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο διατιθέμενος χρόνος διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Όπως 
με κάθε τεχνολογικό εργαλείο, ανακύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση. Μάλιστα, ό-
ταν αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια του σχολείου, μπορούν να εκτροχιάσουν την πορεία 
της διδασκαλίας. Οι κινητές συσκευές δεν αποτελούν εξαίρεση. Η ανάγκη για συχνή 
φόρτιση, η περιορισμένη μνήμη και επεξεργαστική ισχύς και η ευαισθησία τους (ειδικά 
σε σχολικό περιβάλλον), έχουν αναφερθεί ως σημαντικοί αρνητικοί παράγοντες (Chin 
& Chen, 2013; Perry, 2003). Επιπλέον, είναι αμφίβολο εάν το δίκτυο ενός σχολείου 
μπορεί να εξυπηρετήσει έναν μεγάλο αριθμό κινητών συσκευών που προσπαθεί να 
συνδεθεί ταυτόχρονα και ασύρματα στο Διαδίκτυο. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε 
χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι 
είναι σχεδόν καθολική η παραδοχή ότι η χρήση των κινητών συσκευών πρέπει να συ-
νοδεύεται από σύγχρονα διδακτικά σχήματα (Dunleavy & Dede, 2014; Wasko, 2013). 
Όμως, όσο αποτελεσματική και αν είναι η διδασκαλία που στηρίζεται στον εποικοδο-
μητισμό, στην ανακαλυπτική ή την μικτή μάθηση, δεν παύουν αυτές οι μορφές διδα-
σκαλίας να απαιτούν άνεση χρόνου για να υλοποιηθούν σωστά. Με λίγα λόγια, μία 
διδακτική ώρα δεν αρκεί. Είναι όμως εφικτό να γίνει κάθε μάθημα δίωρο; Είναι εφικτό 
να έχουμε περίπου διπλασιασμό του ωρολογίου προγράμματος, αν θέλουμε να εντά-
ξουμε τις κινητές συσκευές στην καθημερινή διδασκαλία; Το ερώτημα των ωρών δι-
δασκαλίας εντάσσεται σε μία ευρύτερη ομάδα προβλημάτων που αναζητούν απαντή-
σεις και έχουν να κάνουν με το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο ένταξης των κινητών 
συσκευών στην εκπαίδευση. Το παιδαγωγικό πλαίσιο πρέπει να απαντά στο πού, πότε 
και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Η γενική διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει κατασταλαγ-
μένη άποψη για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει σαφές παιδαγωγικό πλαίσιο (Clarke & 
Svanaes, 2014) στηριγμένο σε σαφείς παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες (Prieto, 
Sánchez-Prieto, Olmos, Migueláñez, & García-Peñalvo, 2014). 

Ακόμα ένα θέμα που προβληματίζει είναι αυτό της αναλογίας μαθητών και κινητών 
συσκευών. Υπάρχουν δύο τάσεις με εξίσου ισχυρά επιχειρήματα. Η μία υποστηρίζει 
την ατομική χρήση (αναλογία 1:1), γιατί θεωρεί ότι λόγω του μικρού μεγέθους της 
οθόνης ο διαμοιρασμός είναι δύσκολος και γιατί η προσωπική ιδιοκτησία ενισχύει την 
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εξατομίκευση της μάθησης (Clarke & Svanaes, 2014). Η άλλη, θεωρεί ότι η χρήση 
αυτών των συσκευών σε ζεύγη ενισχύει τη συνεργατική μάθηση (Haβler et al., 2016). 
Η αναλογία κινητών συσκευών/μαθητών, σχετίζεται άμεσα με το τελευταίο θέμα που 
αφορά το κόστος. Ένα επιχείρημα που προβάλλεται υπέρ της χρήσης των κινητών συ-
σκευών, είναι το χαμηλό τους κόστος σε σχέση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 
Πράγματι, ένα μέσου επιπέδου tablet κοστίζει 150-200€, ενώ ένας σταθερός υπολογι-
στής μεσαίων επιδόσεων κοστίζει περί τα 700€ και ένα αντίστοιχων επιδόσεων laptop 
κοστίζει περί τα 500€ (OECD, 2015). Όμως, ήδη αναφέρθηκε ότι προτείνεται κάθε 
μαθητής να έχει το δικό του tablet. Αντίθετα, ένα laptop μπορούν να το χρησιμοποιή-
σουν δύο-τρεις μαθητές και έναν σταθερό υπολογιστή τρεις με τέσσερις. Έτσι, σε μία 
τάξη 20-21 μαθητών, απαιτούνται 3000€ για tablets ή 3500-5000€ για laptop ή 3500-
4900€ για σταθερούς υπολογιστές. Φαίνεται λοιπόν, ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο 
μεγάλες. Αν συνυπολογιστούν τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν σε προηγού-
μενη παράγραφο, φαίνεται ότι οι κινητές συσκευές δεν υπερτερούν ουσιαστικά ούτε 
στον τομέα του κόστους.  

Συμπεράσματα 

Όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θέτουν εν αμφιβόλω σχεδόν κάθε 
πτυχή της ένταξης των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση. Δεν υφίστανται έρευνες 
με μεγάλα δείγματα, μεγάλη διάρκεια, με πολλές ομάδες συμμετεχόντων όπου δοκιμά-
στηκαν διάφορες διδακτικές παραλλαγές, που να εξέτασαν μεγάλο εύρος ηλικιών και 
πολλά γνωστικά αντικείμενα. Μέχρι να συμβεί αυτό, θα είναι παρακινδυνευμένος ο 
ισχυρισμός ότι οι κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους είναι αποτελεσματικές σε 
μαθησιακό/γνωστικό επίπεδο. Σε χρηστικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, φαίνεται 
ότι η φορητότητα, που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των συσκευών, συνυπάρχει 
με σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας της. Τέλος, σε παιδαγωγικό επί-
πεδο, η απουσία σαφούς πλαισίου προβληματίζει, ενώ εξίσου προβληματική είναι η 
τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος που θα επέτρεπε την ουσιαστική αξιοποί-
ησή τους. Συμπερασματικά, παρότι η έρευνα πάνω στις κινητές συσκευές μετρά ήδη 
πάνω από δέκα χρόνια, είναι ακόμα ανοικτά προς διερεύνηση όλα τα μέτωπα.  
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A Survey of the War Novel. From the Great War to the Vietnam War 

Elizabeth Hatziolou – Stamatia Sofiou  

Introduction 

The main roots of the war novel lie in the epic poetry of the classical and medieval periods 
concerned with preserving the history of conflict in society, namely the Iliad by Homer (8th 
century BC); the Aeneid by Virgil (29-19 BC); and Beowulf, the Old English saga, written by 
an anonymous between 975 and 1025. 

 Shakespeare’s Henry V (1599), a combination of history and ethics, and John Milton’s Par-
adise Lost (1667), a religious account of Satan’s rebellion, the Fall of Adam and Eve and the 
eventual coming of the Messiah, contributed to the evolution of the genre with war imagery 
and symbolism. 

 Two 19th-century novelists, Stendhal, relating the Battle of Waterloo in The Charterhouse 
of Parma (1839), and Leo Tolstoy, responding to the impact of the Napoleonic Wars in Eu-
rope in War and Peace (1869), focused not only on historical events but on the consequences 
of war as well, featuring depictions of major battles, scenes of the horrors of warfare and 
insights into the nature of heroism and morality of the period. 

The present study does not aim at dealing with the epic saga or the old classical war novel, 
but with the influential pieces of contemporary war novels. The pieces, summarized, have 
been chosen because of the themes of heroism and symbolism that their creators have em-
braced. 

Starting with two novels about the Great War, continuing with three stories about World War 
II and ending with three tales about the Vietnam War, the survey proves that the characteristic 
feature of the contemporary war fiction is the short tale rather than the long piece, the reason 
being man’s fast-paced world and the advancement of new technology.  

All Quiet on the Western Front (1929) by Erich Maria Remarque is a record of a German 
generation destroyed by the dehumanization of World War I and A Farewell to Arms (1929) 
by Ernest Hemingway is a reflection of events during the Italian Campaign of the Great War, 
depicting the cynicism of soldiers and officers, the folly and futility of war and the displace-
ment of populations. 

 Contributing significantly to the evolution of the war novel have been the writers of World 
War II, who focused on battles and campaigns that they themselves experienced. Pierre 
Boullé in The Bridge over the River Kwai (1952) relates the plight of World War II British 
POWs forced by the Japanese Army to build a bridge that costs the lives of thousands 
of allied prisoners.  
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James Jones, one of the most significant American World War II novelists, relates a fictional 
story of US forces during the Battle of Guadalcanal in The Thin Red Line (1962). The bat-
tle fought between 7 August 1942 and 9 February 1943, on and around the island of Guadal-
canal in the Pacific Theatre of World War II, involves the first major offensive by America 
and her allies (Australia, Canada, Great Britain and New Zealand) against Japan. 

Graham Greene, the British novelist who depicted America’s involvement in Vietnam draws 
on his experience as an MI6 agent spying for Britain in the early Fifties in The Quiet Ameri-
can (1955); Tim O’ Brien, a veteran of the Vietnam War, based his work The Things They 
Carried (1990), a collection of related stories about a platoon of American soldiers in Vi-
etnam, on some of his own experience. 

The survey ends having established that, instead of the old hand-to-hand combat, contempo-
rary wars have been fought with terrible weapons, i.e. poison gas, flamethrowers and napalm 
bombs; traumatizing soldiers, producing disillusioned generations and threatening to annihi-
late humanity.  

The War Novel in World War I 

All Quiet on the Western Front 

Erich Maria Remarque 

Erich Maria Remarque’s (1898-1970) heroes in All Quiet on the Western Front are optimists. 
They join the Great War in a fanatical devotion to nationalism, hopeful that Germany will 
triumph over her enemies, who have gained colonies all over the world. What they experi-
ence, however, is extreme physical and mental stress, detachment from civilian life and dis-
illusionment, all of which follow them every time they take leave.  

Here is what Remarque writes in a note at the beginning of his story: “This book is to be 
neither an accusation nor a confession, and least of all an adventure for death is not an adven-
ture to those who stand face to face with it. It will try simply to tell of a generation of men 
who, even though they may have escaped its shells, were destroyed by the war.” (p. 5) 

 In the story, Paul Bäumer, a German teenager, decides to dedicate his life to his country. 
Urged by his school teacher, Paul joins the German army shortly after the beginning of the 
Great War. He arrives at the front with his schoolmates, who also join the war influenced by 
the school teacher, and meets Stanislaus Katczinsky, a forty-year old veteran, who becomes 
his friend and mentor. Paul and his comrades engage in gory battles and have to endure the 
dangerous and brutal conditions of the trenches. There are no stories of bravery in the novel 
but a reflection of the ugly conditions the men have to endure, like the monotony between 
battles, the threat of artillery fire, the constant bombardments and the inexperienced young 
recruits that mean fewer chances of survival. 

493/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



The battles fought have no names and are of no importance, except for the possibility of injury 
or death for Paul and his comrades. Only small pieces of land are gained, about the size of a 
football field, which are lost again later. The soldiers become old before their time, disillu-
sioned, emotionally drained and cynical. Paul’s visit on leave to his home reveals the cost of 
the war on his psyche. The town has not changed since he left but he finds that he does not 
belong there anymore. He feels disconnected from his family and the townspeople, who ask 
him stupid questions about his war experiences while lecturing him on strategy, insisting (like 
his old schoolmaster) that he and his comrades know only their own little sector of the war 
but not the big picture. 

Paul is the only one who connects to his dying mother, with whom he shares a tender rela-
tionship. Although the two are never very close - poor folk who toil every day and are full of 
cares are never very affectionate - Paul feels love for her. The old lady, concerned about her 
son, questions him about his wellbeing, only to hear him reassure her that he is safe. 

“Was it very bad out there, Paul?”  

Mother, what should I answer to that! You would not understand, you could never realize it. 
… Was it bad, you ask? … “No, Mother, not so very. There are always a lot of us together 
so it isn’t so bad.”  

“Yes, but Heinrich Bredemeyer was here just lately and said it was terrible out there now, 
with the gas and all the rest of it.” 

She does not know what she is saying, she is merely anxious for me. Should I tell her how 
we once found three enemy trenches with their garrison all stiff as though stricken with ap-
oplexy? (pp. 139-140) 

 Paul returns to the front to be reunited with his comrades. Receiving additional training at a 
camp, he observes the suffering of the Russian POWs, who must scavenge garbage in order 
to survive. One day while on patrol, Paul, separated from his comrades, fatally wounds a 
French soldier in self-defense. Full of remorse, he attempts to ease the man’s pain before he 
dies but fails. Returning to the dugout, he confesses his distress to a comrade, who comforts 
him by saying that if he had not killed the French soldier, he would have eliminated him. 

 In the summer of 1918, as the German Army is retreating, Paul is stoically watching his 
comrades die one after another; until the day Katczinsky loses his life. The hero collapses and 
some weeks later, shortly before the end of the war, he is killed by an enemy sniper: “He fell 
in October 1918, on a day that was so quiet and still on the whole front, that the army report 
confined itself to the single sentence: All quiet on the Western Front. He had fallen forward 
and lay on the earth as though sleeping. Turning him over one saw that he could not have 
suffered long; his face had an expression of calm, as though almost glad the end had come.” 
(p. 248) 
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One of the major themes of the novel is the difficulty of soldiers to revert to civilian life after 
having experienced extreme combat conditions. Paul and his comrades are like Ernest Hem-
ingway’s “lost generation”. They are deprived of innocence by terrible sights and detached 
from the future by the folly of war. Although they are still young, they look old, feel exhausted 
and removed from the present. 

 Remarque, who fought at the western front, composed his story in an effort to relieve the 
burden that consumed him for a long time after the end of the war. Having experienced 
shelling, poison gas, fear, pain and death, he felt he had to speak for the young people whose 
remorse and disgust, loss of ideals and belief in society, drifted them into despair. Not unlike 
Ernest Hemingway, who also tasted the bitterness of war and felt the need to tell the story of 
the impact the Great War had on him.  

A Farewell to Arms 

Ernest Hemingway 

A Farewell to Arms relates the pessimistic story of a love affair in wartime Italy between an 
American lieutenant in the Italian ambulance service and a British nurse. The hero, Frederick 
Henry, a disillusioned American lieutenant who deserts the group of ambulance drivers, he 
is in charge of, during the retreat that follows the Austrian onslaught, escapes to Switzerland 
with the heroine, Catherine Barkley, to make a “separate peace” that is shattered when she 
dies in childbirth.  

The novel opens with a realistic description of artillery-laden troops near the Italian front 
marching slowly through the rains of late summer and autumn of 1917. 

Sometimes in the dark we heard the troops marching under the window and guns going past 
pulled by motor-tractors. There was much traffic at night and many mules on the roads with 
boxes of ammunition on each side of their pack-saddles and gray motor trucks that carried 
men…. There were big guns too that passed in the day drawn by tractors, the long barrels of 
the guns covered with green branches and green leafy branches and vines laid over the trac-
tors. ... There was fighting for the mountain too, but it was not successful.... The trucks 
splashed mud on the roads and the troops were muddy and wet in their capes; their rifles 
were wet and under their capes the two leather cartridge-boxes on the front of the belts, gray 
leather boxes heavy with the packs of clips of thin, long 6.5 mm. (pp. 3-4)  

The hostile atmosphere reveals the soldiers’ dilemma: Why does God not intervene to pre-
vent undesirable consequences? At the same time, it discloses Frederic’s feelings of impas-
sivity, as he believes that the war will spare him. When the offensive starts and Frederic is 
dispatched to the trenches to drive the wounded to hospital, a trench mortar wounds him in 
the leg. At the dressing station, Frederic is informed that he will be taken to the American 
hospital in Milan to be operated on. 
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In Milan, he finds Catherine, a British nurse also transferred to the same hospital because of 
an excess of nurses at the front. The hero, in love with the young woman, recovers swiftly. 
When he develops jaundice, however, and takes to drink, he is sent back to the front.  

The war is not going well at the front and the men show signs of weariness. The doctors 
operate on wounded men who will be sent back to the battlefield to be blown up again. A 
priest, a friend of the hero, believes that the Austrians will end the war now that the soldiers 
are exhausted; Frederic disagrees and argues in favour of the Austrian offensive on the basis 
of his past experience: no army retreats when its men are winning. 

The night Frederic hears the Austrian guns fire and sees the flash and the smoke above the 
front line, he understands that the Italian retreat has started. The hero and his men, ambulance 
drivers, attempt to flee only to be caught in a column of peasants’ carts, armoured vehicles 
and stalled cars with wet wiring. Frederic and his men spot German troops everywhere and 
decide to continue on foot. They flee south but are detected by the Italian military police that 
execute the officers who have deserted their troops. The chaos of the retreat reaches a cre-
scendo: the Italian rear-guard shoots one of Frederic’s men; another man surrenders to the 
Italian army; and a third joins a column of retreating troops. 

The panic caused by the sudden and barbaric slaying of the men helps Frederic to escape. He 
jumps into a nearby river and reaches the shore near Venice hours later. When a train ap-
proaches, he jumps onto it, hides “under the canvas with guns,” and gets out before it arrives 
in Milan. He tears off his insignia and becomes a deserter. He defies the consequences of war 
because he does not want to become a murderer.  

Frederic’s personal values - obedience and loyalty to the state - preoccupy him as he contem-
plates leaving Italy. Knowing that if found by the military police he will have to face trial by 
court martial, he decides to escape to neighbouring Switzerland. While in plain-clothes, a pair 
of aviators regard him with distaste but Frederic dismisses all thoughts of returning to the 
war, afraid that the cruel world will kill him. It kills the good and the brave impartially; it will 
kill him too, although there is no special hurry. 

Frederic seeks Catherine and the couple escapes to Switzerland only because they can pro-
duce a considerable amount of money upon request at the Customs House. Away from the 
war the values of glory and honour seem distant. The hero focuses on the belief that an indi-
vidual has the right to self-expression. His preoccupation is Catherine’s pregnancy so when 
the young woman dies in hospital, he rages at the world, blaming the universe for his misery. 

The world is indifferent to Frederic’s plight and so is God whom he evokes in desperation. 
Catherine’s death seems to be the ultimate realization of Hemingway’s philosophy. Whether 
in love or in war, the universe kills indifferently. Belief in God or divine involvement in the 
universe and human life cannot prevent harm or bring about good.  

496/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Leaving the hospital, the hero realizes that Catherine’s death was beyond his control. The 
hostile world he lives in is responsible for his suffering. There are no winners in war and no 
reasoning behind the lives that are taken. The hero’s initiation in an indifferent world begins 
with his enlistment and ends with Catherine’s death. Frederic attempts to escape the un-
friendly universe by deserting the futile struggle of man against man but he is ultimately 
trapped in it. God does not impose order; man imposes order upon his life through personal 
values, like integrity, dignity and courage. 

Frederic accepts his defeat by war that is reflected as savage and dishonourable. The hero 
criticizes it, condemns it and finally rejects it although he never forgets it. When in Switzer-
land, he learns from newspaper reports that because of the lack of snow the belligerents are 
still fighting in the mountains. Some months later, in the summer of 1918, he reads that the 
German offensive has started in France, realizing that he is still entangled in a world of vio-
lence, danger and death. 

The War Novel in World War II 

The Bridge over the River Kwai 

Pierre Boullé 

Pierre Boullé (1912–1994), the French writer of The Bridge over the River Kwai, was an 
engineer, serving as a secret agent with the Free French in Singapore in World War II, when 
he was captured by the Japanese and subjected to two years’ forced labour. He used his ex-
perience in a story about the building of a bridge by a captured British regiment in a region 
in Siam (Thailand). 

The story begins with the surrender of the British officers and soldiers, whose commanding 
officer, Colonel Nicholson, warns them of reporting them for desertion if they attempt to 
escape: first, because he has admitted defeat to the Japanese and second, because military 
principle and honour demand that they remain under his command at all times. 

The threat dissuades the men who watch the ceremonial surrender of the colonel to the Japa-
nese commander. Given the circumstances, Nicholson’s formal surrender surprises the Japa-
nese officers, despite the fact that ceremony, in general, has been profoundly important in 
Japanese culture. The regiment is sent to a concentration camp where Nicholson proves to be 
strict: “Spartan” discipline, obedience, honour and principle play a major role, he tells his 
men, who stand by him. 

The Japanese take the regiment to the River Kwai where they intend to build a bridge that 
will link “the Bay of Bengal to Bangkok and Singapore” (p. 3) and help the Japanese transfer 
the war closer to the West. Colonel Saito, the Japanese officer in charge of the project, in-
forms Nicholson that the bridge has to be built as soon as possible. He demands that both 
soldiers and officers work on the building site every day, causing Nicholson’s wrath. The 
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colonel reminds him that the Manual of Military Law of the Hague Convention clearly states 
that officers do not engage in manual labour. 

Angered, Saito explains that the building of the bridge will be delayed, in which case, he will 
have to commit hara-kiri. Nicholson confronts Saito with stubbornness and the Japanese 
commander responds by imprisoning him and maltreating his men. Saito’s failure to make 
Nicholson give up his demand enrages him. He becomes cruel, callous, violent and merciless. 

There is no doubt that the Japanese resorted to unnecessary violence in the war but so did the 
Allies when they bombed Dresden, an open city of no military importance, and Hiroshima 
and Nagasaki, killing thousands of innocent citizens in order to end the war as soon as possi-
ble. 

Saito realizes that Nicholson’s stubbornness and his men’s sabotage of his project will delay 
him. He recognizes his error: the prisoners consider Nicholson to be a hero and rally around 
him, deliberately delaying the progress of the construction.  

So, he gives in, allowing the British officers to supervise the work of the men. Problems 
appear when Nicholson and his engineering officers understand that the Japanese engineer, 
in charge of the construction of the bridge, has failed to choose the right place for the project. 
Nicholson, who points out the problem, asks Saito to assign the construction of the bridge to 
the British army engineers. That way, he explains, the men will work in a more organized 
way. He even dares to propose to Saito to have his men participate in the building: “I shall 
ask you to lend your Japanese soldiers to reinforce this group, so as to get the first stretch as 
quickly as possible,” he says. (p. 72) Saito refuses but Nicholson insists: the organizational 
abilities of his officers together with the Japanese competence will contribute to the safe and 
fast completion of the project. 

The Japanese colonel gives in. With the help of the British, the Japanese find a suitable place 
in the river bed. Nicholson convinces Saito to move camp close to the new place. Saito gives 
his consent, most probably because he realizes his wrong moves have caused the project to 
fall behind. He feels desperate - a lot of time has been squandered - and confides in Nicholson. 
The colonel and his officers assure him that it is possible to finish the project on time.  

Indeed, with the combined effort of the British and the Japanese, the sound plan and the tech-
nical knowledge of Nicholson’s engineers, the bridge will be ready for inspection very soon. 
The great effort sends a lot of the British soldiers to the medical station, depriving the work 
force of many hands. Dedicated to the project, Nicholson asks Doctor Clipton, in charge of 
the station, to release as many patients as possible. Clipton refuses, appalled that the colonel 
demand such a cruel thing, but he eventually consents to send his patients to the building site 
to undertake minor tasks. 

Meanwhile, in India, three British officers have been commissioned to organize an anti-Jap-
anese expedition. The project begins in England where the agents are chosen. Warden, an old 
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agent, is picked first as Number One; and Shears, an old agent, too, as Number Two. Warden 
then picks Joyce, a young man fresh out of the training course, as Number Three, and the 
team is parachuted into Siam. 

Being young and inexperienced, Joyce tries to justify the decision of his superior officer. He 
is enthusiastic and dedicated though still an amateur, lacking any real life experience in mil-
itary assignments. Joyce expresses his concern to Warden: his previous occupation as an in-
dustrial designer (a desk job) might have a negative consequence but the officer assures him 
that a man’s background does not necessarily play a significant role in his job. His own job 
is equally irrelevant (he is a cavalry officer) and Shears’ job is an oriental languages instruc-
tor. 

In Siam, the three agents easily recruit some of the locals on account of the anti-Japanese 
sentiment that runs deep in the country: “There was plenty of information. During the month 
since they had safely landed on their selected dropping zone they had succeeded in winning 
the friendship of the local population over quite a wide area”. (p. 55) Training begins and the 
three agents contemplate the target to hit. Since the first blow will be the easiest (the Japanese 
will not be on their guard), they need something significantly large to win over the Siamese 
people and have them on their side. 

They finally decide to demolish the bridge over the River Kwai, first, because bridges in 
Siam, a highly forested country with many rivers, are vital to the lines of supply of the Japa-
nese; and second, because bridges in Siam cannot be destroyed easily by air force raids. Be-
sides, the bridge over the River Kwai is of strategic importance because it can easily be ap-
proached through the jungle and because the banks of the river are low and the current safe. 
That being said, the three men reconnoitre the spot. 

The sight of the prisoners, viewed through the lens of their binoculars, deeply moves them. 
Joyce feels overwhelmed: they have been “reduced to an abject state of serfdom,” (p. 119) 
he thinks, realizing he cannot afford to be too soft-hearted. The three realize that the access 
to the bridge is satisfactory, quite practical, and decide to upgrade the strategic importance of 
the bridge, seeing how valuable the target will be if it is demolished. 

The mission for the destruction of the bridge begins. The equipment is brought to the region 
and the plan is rehearsed. It is decided that the bridge will be destroyed when the first train, 
carrying weapons and troops, attempts to cross it. Explosives will be placed in position, on 
the pillars of the bridge, incendiary devices will be positioned on the rails, as a precautionary 
measure, in case something goes wrong, and dynamite will be used to cause mayhem. 

Warden, Shears and Joyce take upon themselves the task of placing the explosives the day 
before the opening of the bridge. Swimming and using a raft, they place the explosives as 
planned. Joyce then hides the detonator and the wire that connects it to the charges in the 
bushes of the river bank and waits for the sunrise. 
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At dawn, however, something unexpected occurs. The tide exposes the charges and the wir-
ing, risking the success of the mission. Realizing that there is nothing to be done, the men 
wait patiently for the arrival of the train. During the final inspection of the bridge, the over-
joyed Japanese officers fail to spot the wires. Methodical Nicholson, however, who follows 
suit, spots everything. He rushes to Saito and leads him to the place where the detonator is. 

Warden’s prediction proves to be correct. No one would have foreseen that Saito would have 
been guided to Joyce’s hiding place by Nicholson or that Nicholson would betray his country. 
Joyce kills Saito and informs Nicholson of the mission. But the colonel, after the initial shock, 
cries for help, branding himself as traitor. Realizing that Joyce has lost his nerve, Shears de-
cides to jump into the river. The young man attempts to alert Nicholson but fails: “Officer! 
British officer, sir?” Joyce muttered. “The bridge is going up. Stand clear! ... Force 316 from 
Calcutta. Commandos. Orders to blow up the bridge.” (p. 197) 

Joyce’s decision not to detonate soon enough leads to failure. The train enters the bridge and 
falls into the river when the explosives on the rails blow up. Shears and Joyce are killed by 
enemy fire but Nicholson survives. So do his men who evacuated the spot, with most of their 
Japanese guards, early in the morning. The bridge, the proof of British superiority, is soon 
rebuilt by the Japanese to help them to continue the war. Thanks to the “heroism” of Nichol-
son, a traitor now, as Warden calls him in his report to his superior officers, the bridge can 
facilitate the plans of the Japanese Army. “That old brute with his blue eyes had probably 
spent his whole life dreaming of constructing something which would last. In the absence of 
a town or a cathedral, he plumped for this bridge,” Warden explains to his commander after 
the mission is over. (p. 201) 

The bridge, the symbol of the professionalism and personal integrity of a proud perfectionist, 
who becomes an anti-hero, will always remind the reader of man’s failure because of ego-
centricity. Aiding his enemy, Nicholson stands for an officer’s distorted sense of duty, for 
while the Allies race to destroy the bridge, the British colonel forces his soldiers to establish 
the superiority of the enemy, betraying his country just to be true to his twisted sense of pride. 

The Thin Red Line 

James Jones 

James Jones (1921-1977), the American author who joined the US Army at the age of 18, 
contributed to the war novel by providing some part of the story of the Guadalcanal Cam-
paign (1942-1943). The Thin Red Line is a fictional account of the war in the Pacific and the 
ordeal of the 25th Infantry Division, of which the novelist was a member. 

The title of the story refers to the barrier, which the limited armed forces of a country present 
to attackers, and the novel conveys the horror of the war in the South Pacific for the American 
Army rifleman. The major theme is that, despite the presence of troops, contemporary 
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warfare is a lonely experience in which each soldier suffers the emotional horrors of war by 
himself. 

Jones focuses on the characters of a number of soldiers and their reactions to combat, and 
presents a realistic depiction of battle where ordinary people experience murder, fear, dread, 
helplessness, meanness and terror. The book has been a success with readers, and film direc-
tor Terence Malick adapted it for the cinema in 1998, featuring Nick Nolte as Colonel Tall, 
Sean Penn as First Sergeant Welsh and the Greek-Canadian actor Elias Koteas as Captain 
Stein. 

In the story, US Army Private Witt, a drunkard, is transferred by his captain to another unit. 
Witt’s new company has been brought to Guadalcanal as reinforcement in the campaign to 
seize the island from the Japanese. As Witt and the soldiers contemplate the impending com-
bat, they arrive near a key Japanese position, a hill, where the Japanese, without either planes 
or artillery to support them, are fighting back vigorously. 

The sheer barbarity of the thing swept through C-for-Charlie like a cold water shock. A cold 
knifing terror in the belly was followed immediately by a rage of anger. These men they were 
fighting were veterans of Burma and China and Sumatra. That they professed to hate all 
white men was well known. That they had perpetrated this sort of outrage in China and the 
Philippines on their own dark-skinned races was known too. But that they would dare to do 
the same sort of thing to civilized white American infantry … was almost too much to believe 
and certainly too much to be borne. There was a storm of promises never to take a by God 
prisoner. Many swore they would henceforth coolly and in cold blood shoot down every Jap-
anese who came their way and preferably in the guts. (p. 156) 

 The next day the men shell the hill and attempt to take it, but they are repulsed by Japanese 
gunfire. Colonel Tall, the soldiers’ commanding officer, has been observing the fighting from 
the crest of a nearby hill. When one of the American soldiers kills a Japanese soldier and 
confesses to feeling guilty, he hears his comrades repeat what Paul’s comrade tells him when 
he kills the French soldier in the Great War trenches: it was either him or the Japanese man. 

 During the ensuing battle, Colonel Tall orders Captain Stein to take the hill by frontal assault, 
at whatever cost. As a number of Stein’s men have been killed, the captain refuses, unwilling 
to treat his men as cannon fodder: “‘Colonel, I refuse to take my men up there in a frontal 
attack. It’s a suicide! I’ve lived with these men two and a half years. I won’t order them to 
their deaths. That’s final. Over.’ … Tall was stupid, ambitious, without imagination, and vi-
cious as well. He was desperate to succeed before his superiors. Otherwise he could never 
have given such an order.” (p. 257)  

Tall joins Stein at the front line and sends volunteers to seize the Japanese stronghold. Stein 
cannot help noticing that Tall has talent and authority, which he himself does not possess. In 
the battle, Private Witt volunteers to help his companions and show his superiors that he is a 
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real soldier. The small detachment of men leave for a reconnaissance mission on Tall’s orders 
and manage to overrun one of the last Japanese strongholds on the island. 

The ending of the battle allows Jones to focus on the personal lives and moral views of the 
men. One soldier is recommended to Colonel Tall for the Distinguished Service Cross for 
saving the lives of his captain and his comrades; Colonel Tall tastes victory as his soldiers 
become fighting men; Witt volunteers to inform his superior officer that the stronghold is 
taken and that he and his men are moving uphill where they will meet the rest of the company; 
Captain Stein appoints Witt Acting Sergeant for delivering the message to him; the men fight 
hard to take the hill; Captain Stein is relieved of his command for disobeying Tall’s orders 
and for being “too soft hearted”; Tall resents the fact that the unit’s name will be stained by 
an officer removed from his command; certain soldiers are promoted in the company; the 
officers understand that the men are expendable in war; and Colonel Tall is promoted to Brig-
adier. 

During the rest of the campaign, the men reach a point where they take so much ground that 
the army commanders decide that the soldiers must reach the beach and split the Japanese, 
holding it, into two. The men finally succeed in taking the beach as the Japanese begin their 
retreat. Having accomplished their mission, the soldiers get ready for evacuation while watch-
ing a sergeant read a letter from his wife, asking him for a divorce. The men feel sorry for the 
NCO who regrets the breakdown of his marriage, especially now that the campaign has come 
to a close and the men board transport ships to leave the island.  

The novel has been acknowledged for portraying battle scenes realistically, including 
several gruesome acts depicted as natural responses to the American soldiers’ hatred of 
the ruthless Japanese, like the summary execution of Japanese POWs. The novelist 
delves into the idea that contemporary war is a personal and lonely experience in which 
each soldier suffers the emotional horrors of war by himself, as his destiny is deter-
mined firstly by chance and secondly by political forces beyond his control.  

The War Novel and the Vietnam War 

The Quiet American  

Graham Greene 

The Quiet American by the British author Graham Greene (1904-1991), draws on his expe-
riences as a British Secret Intelligence Service (SIS), MI6 agent, spying for Britain in Sai-
gon (1951-1954) while reporting on the Franco-Vietnamese colonial war for The 
Times and Le Figaro. 

The title is a joke; the American character in the book is never quiet. Alden Pyle, the protag-
onist, is always prattling, illustrating the joke about Americans: the only quiet American is a 
dead American. But Pyle is very much alive; he is an American agent working undercover 
while his friend Thomas Fowler is a snobbish middle-aged British journalist, who has been 

502/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://en.wikipedia.org/wiki/MI6
http://en.wikipedia.org/wiki/Saigon
http://en.wikipedia.org/wiki/Saigon


covering the French war in Vietnam for over two years while living with Phuong, a twenty-
year-old Vietnamese girl. While Fowler is realistic and cynical, Pyle is young and idealistic: 
he bases his opinions on the books he read at Harvard, believing that neither Communism 
nor Colonialism are the answer in Vietnam but a third force, i.e. America. What is more, Pyle 
is in love with Fowler’s girl and claims her for himself. Fowler, who cannot marry Phuong 
because his wife in England refuses to sign the divorce papers, feels desperate when Pyle 
snatches the girl and takes her home with him. 

Ordered by his editor to travel to the war zone and write a story about the fighting, Fowler 
relates his experience and risks as follows: 

It wasn’t easy to share them [the risks] for even the most limited period, since orders had 
gone out from Hanoi that I was to be allowed only on horizontal raids – raids in this war as 
safe as a journey by bus, for we flew above the range of the heavy machine-gun; we were 
safe from anything but a pilot’s error or a fault in the engine. We went out by time-table and 
came home by time-table: the cargoes of bombs sailed diagonally down and the spiral of 
smoke blew up from the road-junction or the bridge, and then we cruised back for the hour 
of the aperitif and drove our iron bowls across the gravel. (p. 140)  

During another expedition at the war zone, Fowler “accidentally” meets Pyle. The two men 
are arrested and imprisoned in a tower but manage to escape thanks to Pyle’s ingenuity. In-
trigued by Pyle’s cleverness and skill, Fowler makes up his mind to investigate Pyle’s activ-
ities. He finds out that his job is to import into Vietnam military supplies from the United 
States. 

Soon after Fowler’s discovery, a terrible explosion occurs in the central square of Saigon that 
kills many innocent people. Fowler, sipping his coffee at one of the cafes in the square, wit-
nesses the explosion during which a man is mutilated and a baby dies. Pyle, also present at 
the square, does not deny his participation in it. Fowler rejects his friend’s tactics and informs 
the Communists, who promise to “act as gently as the situation allows”. Pyle disappears and 
although the police believe that the journalist is involved in the American’s death, they fail to 
discover the culprit. Phuong returns to Fowler, as the British journalist receives a telegram 
from his wife, saying that she has started divorce proceedings. 

The love story put aside, the novel questions America’s early involvement in Vietnam, which 
led to the Vietnam War. After the publication of the book in the United States in 1956, the 
critics condemned it as anti-American and the newspapers criticized it harshly for portraying 
American diplomats as killers. American readers were furious, because of Greene’s biased 
portrait of Pyle’s naiveté and idealism and the tricky part the British journalist played in the 
American’s death, identifying the author with the agent. 

Pyle is eliminated because his interference in the local affairs has caused the loss of many 
innocent people. His secret meetings with General Thé, a Vietnamese nationalist, occur be-
cause he is America’s only hope in the region. If he comes to power, with the help of 
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Washington, America will take Vietnam over from the French and then rely on him for her 
presence in the region.  

Thé never denies the responsibility for the explosion; but one cannot help wondering whether 
one could rely on a renegade, fighting both the French and the communists in order to ac-
complish his ambitions. Pyle fails to investigate the matter. His Third Force ideas, he wrongly 
believes, will be put into practice with the help of Thé and his two thousand men. Fowler, 
who had not taken sides up to the moment of the explosion, understands that he has to take 
sides if he is to remain human.  

When America entered the war in Vietnam, she too claimed her motives were humane. Com-
munist North Vietnam was attempting to overthrow the democratic South Vietnam govern-
ment. America’s soldiers were fighting against the Vietcong, the Vietnamese communists, 
experiencing a turning point in the history of warfare, as the Vietnam War was not a conven-
tional struggle but both a guerrilla and anti-guerrilla fight. To survive the new kind of fighting 
in a foreign land, the American soldiers and officers thought of things they could carry, tan-
gible and intangible, which would, in a superstitious way, prevent them from losing their 
lives.  

The Things They Carried 

Tim O’ Brien 

In The Things They Carried by the American writer Tim O’Brien (1946- ), the items the 
American soldiers carry in the Vietnam War are described in detail. They in-
clude not only their standard gear - weapons, tear gas, explosives, ammunition, en-
trenching tools, starlight scopes, grenades, flak jackets, boots, rations, and the 
Army Newsletter - but also their intangible grief, terror, love, longing, and the ter-
rible burden of the wounded and dead soldiers. 

The men are the members of Alpha Company introduced through the descriptions 
of the things they carry, having their personality analyzed through the items they 
hold dear. One soldier carries a machine gun and extra food, while another carries 
tranquilizer pills because he is scared. Kiowa, one of the protagonists, carries a 
hatchet, a volume of the New Testament (he is a devout Baptist) and moccasins (for 
walking unheard by the enemy) while his comrades carry dog tags, soap, foot pow-
der, vitamins, condoms, brass knuckles, a diary, a medical kit, comics and M&M’s 
candy, and a poncho, in which they carry corpses: “Necessity dictated. Because the 
land was mined and booby-trapped, it was Standard Operation Procedure (SOP) for 
each man to carry a steel-centered, nylon-covered flak jacket, which weighed 6.7 
pounds, but which on hot days seemed much heavier. Because a soldier could die 
easily and quickly, each man carried at least one large compress bandage, usually 
in the helmet band for easy access. (p. 3)  
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 First Lieutenant Jimmy Cross is singled out from the group. Like his men who carry photo-
graphs, Cross has two shots of his girl Martha because they help him to recall their date and 
regret that he failed to become intimate with her. The lieutenant also carries a compass, maps, 
code books, binoculars, and a .45-caliber pistol that weighs 2.9 pounds fully loaded. He is the 
platoon leader: he carries the lives of his men and the death of Kiowa, blaming God, the 
politicians, and the indifferent citizens, who fail to vote every four or five years. 

What the American soldiers carried depended on their mission. When a mission took them 
to the mountains, they carried mosquito netting; if a mission was hazardous, they carried mine 
detectors; if the mission was on ambush, they carried ammunition; to blow a tunnel, they 
carried high explosives, wiring, and detonators. 

Superstition played an important role. Some men carried a rabbit’s foot and First Lieutenant 
Cross carried his good-luck pebble. Some things the men carried in common were radios, the 
wounded and the weak, and diseases, like malaria and dysentery, lice and leeches. They also 
carried fear beneath the mask of composure, because they were embarrassed to reveal their 
weaknesses, like fear or remorse for having killed a man. 

The man who recalls these war pictures is Tim O’Brien, a Vietnam War veteran. He shares 
the same memories with Cross and uses them to write a story which deals with the relation-
ship between fact and fiction and the insight into the experiences of American foot soldiers 
in the Vietnam War. 

Tim O’Brien recounts a personal story about how he planned to flee to Canada to 
avoid the draft. As a twenty-one-year-old, he left work early one day, on 17 June 
1968, and drove north to Canada, intending to cross over. Before crossing, how-
ever, and in spite of his anti-war convictions, he changed his mind and decided to 
conform to the notions of duty and obligation, returning home to participate in a 
war in which he did not believe. 

For the novelist, a true war story is never moral; it does not encourage virtue; it is 
contradictory: it can be hell or it can be astonishing; you can hate it or you can love 
it for its moral indifference; and above all a true war story is not about war but 
about love and memory; about soldiers who want to be good men. Besides, truth in 
a story does not have to do with facts. If the story affects the reader, then the emo-
tions involved are the truth of the story.  

To prove his theory, O’Brien tells the story of a soldier who brought his girlfriend 
to Vietnam and later regretted his decision. She became so fascinated by the war 
that she never returned to America. She crossed to the other side and became part 
of the country. His soldiers, who listen to the story, doubt its truth; that facts are 
not as important as emotional involvement. 
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The story has an allusion to Colonel Walter E. Kurtz, a member of the US Army Special 
Forces, who goes rogue in Vietnam in Francis Ford Coppola’s 1979 film Apocalypse 
Now. The film follows the central character, Captain Benjamin L. Willard (played by Martin 
Sheen), on a secret mission to assassinate Kurtz (played by Marlon Brando), a renegade pre-
sumed insane. Willard accomplishes his mission: he kills Kurtz and returns home, having 
shown the futility of war.  

O’Brien also focuses on death. His repeated images of death, serve as an accusation 
against the wastefulness of war. His story about guilt also reflects on the question 
of killing or be killed. The death of a young Viet Kong the novelist kills on the 
battlefield, prompts him to confess his pain to a comrade who simply repeats what 
Paul’s comrade said when he confessed to him the same thing in Remarque’s All 
Quiet on the Western Front.  

Unlike the soldiers, who have difficulty in adjusting to civilian life after they return 
from war, O’Brien continues his studies and completes his memoirs to ease his pain 
and help his reader recognize the wastefulness of the war. 

EPILOGUE 

There is no question that cruel and ruthless warfare can alter and destroy man. Fighting that 
demands the soldiers sling grenades over the enemy; battles that have men sight unidentifia-
ble corpses that rot in the jungle; and dead bodies that incinerate by bombs, smash the sol-
diers’ ideals to pieces, causing the troops serious psychological stress. 

 Considering this all-destroying experience, contemporary war fiction can no longer focus on 
honour and glory but on the tremendous impact of conflict on man’s psyche, life, and civili-
zation. With new technological weapons available to most countries, the absence of a stabi-
lizing force is a fact. Even the threat of the Cold War failed to prevent open combat between 
the East and the West, as the Vietnam War was fought on behalf of the old USSR and the 
US. 

 Despite the peoples’ hopes that the United Nations would usher in peace, warfare continues 
today in many places of the planet as an instrument of policy. Besides the diplomatic and/or 
bureaucratic war, warfare exists in acts of terrorism or between intelligence agencies, respon-
sible for identifying and halting terrorist attacks; monitoring the spread of weapons of mass 
destruction; and preventing them from falling into ruthless hands. 

 Contemporary novels tend to emphasize the action and intrigue that involves secret schem-
ing and plotting. Tom Clancy (1947-2013), the American novelist who wrote The Hunt for 
Red October (1984), an account of submarine espionage during the Cold War; Robert Lud-
lum (1927-2001), the writer of The Bourne Trilogy, and John le Carré (1931- ), the British 
author of espionage novels, are responsible for producing stories that have replaced the open 
combat with characters and settings of the world of secret services. 
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Υπολογιστική Παιδαγωγική & STEM  

Χριστοφοράκη Μαρία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, maria.xrist2000@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία μελετάται η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ή της βελτίωσης της υπολογι-
στικής σκέψης των μαθητών με τη χρήση εκπαιδευτικών πειραμάτων STEM, όπως τη 
σεισμική τράπεζα 3 βαθμών ελευθερίας συνοδευόμενη από ένα εκκρεμές Barton. Δια-
πραγματεύεται η ενίσχυση της διδασκαλίας για ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης 
με πειραματικά εργαλεία που ωθούν τη μάθηση μέσα από μαθητικές δραστηριότητες 
.Συμμετείχαν 100 μαθητές ηλικίας 6-16 ετών κατά τη διάρκεια του εθνικού διαγωνι-
σμού Science on stage 2017 και της εκδήλωσης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: « Η 
φυσική μαγεύει». Οι μαθητές δούλεψαν ατομικά στο πείραμα. Κατανόησαν την έννοια 
της υπολογιστικής σκέψης και ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις απαιτήσεις του πειράμα-
τος σε ποσοστό 87,4% και μόλις το 12,6% δεν προσαρμόστηκε στις ανάγκες του. Οι 
μαθητές μετά την παρέμβαση μπορούν να αντιμετωπίσουν το σεισμό με ψυχραιμία, 
εφόσον κατανόησαν ότι από επιστημονική πλευρά ο σεισμός είναι “φίλος” του ανθρώ-
που. Η οπτικοποίηση του φαινομένου βοήθησε στην ευκολότερη προσαρμογή στο πεί-
ραμα. 

Λέξεις-Kλειδιά: Υπολογιστική σκέψη, Εκπαίδευση, Πείραμα, STEM 

Εισαγωγή 

”Ενώ αποτελεί πιθανότατα κοινή πεποίθηση ότι η εισαγωγή των Η/Υ και του STEM 
στα σχολεία είναι σκόπιμη, οι προσεγγίσεις για το εγχείρημα αυτό διαφέρουν σημα-
ντικά. Σε μία εποχή αναζήτησης του ρόλου της πληροφορικής και του STEM στη γε-
νική εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι απαραίτητο να ξεκι-
νήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για το θέμα “ σύμφωνα με τον Φεσάκη (2010) .Ιδιαί-
τερα χρήσιμη στο διάλογο αυτό είναι η έννοια της υπολογιστικής σκέψης. Το 2006 η 
Janette Wing με το άρθρο «Η Υπολογιστική Σκέψη» διατυπώνει το όραμά της για α-
ναγνώριση της υπολογιστικής σκέψης ως μια βασική ικανότητα που θα πρέπει να γίνει 
κτήμα όλου του εγγράμματου πληθυσμού μέσα από την υποχρεωτική εκπαίδευση, συ-
μπληρώνοντας τις τρεις άλλες βασικές δεξιότητες που είναι η ανάγνωση, η γραφή και 
τα μαθηματικά . Τι συμβαίνει όμως μέσα στην σχολική τάξη; Πως ο εκπαιδευτικός του 
21ου αιώνα, θα μπορέσει να μυήσει τους μαθητές στην υπολογιστική σκέψη ;Απαντή-
σεις στα παραπάνω ερωτήματα έρχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Εκεί διαφαίνο-
νται 2 βασικές τάσεις : η πρώτη αφορά την ανάπτυξη ειδικών προγραμματιστικών πε-
ριβαλλόντων και εργαλείων, ενώ η δεύτερη αφορά πειράματα STEM ειδικών διδακτι-
κών προσεγγίσεων. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει το εκπαιδευτικό πείραμα «Σεισμική 
Τράπεζα 3 βαθμών ελευθερίας» με το οποίο θα ασχοληθούμε στην έρευνά μας, που 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη μεθοδολογία του 
υπολογιστικού πειράματος. Μοιραία, μετατοπίζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον προς 
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την περιοχή που παρουσιάζονται προβλήματα προσαρμογής στην υπολογιστική σκέψη 
παρούσα εργασία διαπραγματεύεται και ερευνά αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ανά-
πτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών με τη χρήση της σεισμικής τράπεζας. 
Η υπολογιστική σκέψη περνά μέσα από την κατανόηση του φαινομένου και τη λει-
τουργία της κατασκευής, τη συλλογή, την ανάλυση και την αναπαράσταση δεδομένων, 
και της αξιοποίησης των εξαγόμενων συμπερασμάτων. Πιο αναλυτικά η επιλογή της 
σεισμικής τράπεζας γίνεται για :   

1. Τη δημιουργία ενδιαφέροντος και διαμόρφωση θετικής στάσης προς το φαινό-
μενο του σεισμού 

2. Την εύκολη κατανόηση, εκ μέρους των εκπαιδευόμενων, της μεθοδολογίας του 
υπολογιστικού πειράματος 

3. Την εκπαιδευτική προσέγγιση του φαινομένου του σεισμού μέσω του πειράμα-
τος  

4. Την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της 
εργασίας :  

• Αναφέρεται ο ορισμός της υπολογιστικής σκέψης και του νέου γνωστικού α-
ντικείμενου της υπολογιστικής παιδαγωγικής  

Η δεύτερη ενότητα καλύπτει το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας :  

• Πρωταρχικά, περιγράφονται οι στόχοι, τα ερευνητικά εργαλεία, οι ερευνητικές 
υποθέσεις και η μεθοδολογία της έρευνας  

• Συνεχίζοντας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας  
• Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

“Ως υπολογιστική σκέψη ορίζουμε τις διεργασίες σκέψης για τη διατύπωση προβλη-
μάτων και των λύσεων τους, ώστε αυτές να αναπαριστώνται σε μια μορφή που να κα-
θιστά δυνατή την αποτελεσματική υλοποίησή τους από ένα μέσο (agent) επεξεργασίας 
πληροφοριών “(Janette Wing, 2011). Τα βασικά στάδια αυτών των διεργασιών δεν εί-
ναι άλλα από : 1. Την Αποσύνθεση, δηλαδή, την διάσπαση ενός προβλήματος σε υπο-
προβλήματα 2. Τη διαπίστωση ομοιοτήτων μεταξύ των υποπροβλημάτων 3. Την αφαι-
ρετική διαδικασία, όπου γίνεται εστίαση μόνο στις σημαντικές πληροφορίες των επι-
κείμενων ζητημάτων 4. Τον αλγόριθμο, δηλαδή, την κατάταξη κανόνων για την επί-
λυση του προβλήματος.” Προκειμένου να επιτύχει το εγχείρημα αυτό, θα πρέπει να 
συμβάλλει όχι μόνο η ευρεία εξάπλωση των Η/Υ, της πληροφορικής και του STEM, 
αλλά και η σύνδεση αυτών με την εκπαίδευση” (Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. 
Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, 3-5 Οκτωβρίου 2014 ). Η εκπαιδευτική κοινότητα 
έρχεται να αφομοιώσει τα παραπάνω δημιουργώντας ένα νέο γνωστικό αντικείμενο την 
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Υπολογιστική Παιδαγωγική. Αυτή αφορά τη χρήση εργαλείων υπολογιστικής μοντε-
λοποίησης και προσομοίωσης στα πλαίσια της παιδαγωγικής τα οποία υποστηρίζουν 
τις επαγωγικές προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση των μαθητών με το υπολο-
γιστικό πείραμα και η ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης με τη χρήση πειράμα-
τος STEM .Ως αφετηρία, έχουμε: τον εμπλουτισμό γνώσεων για την ανάπτυξη της υ-
πολογιστικής σκέψης με εργαλεία διαδραστικής φυσικής, την εξοικείωση εκπαιδευτι-
κών και εκπαιδευόμενων με τη μεθοδολογία του υπολογιστικού πειράματος και τον 
κόσμο του STEM και τη μάθηση μέσα από πειράματα που συμμετέχουν οι ίδιοι οι μα-
θητές. Θα διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα 2 φύλα και σε μαθητές 
που έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο του STEM και σε εκείνους που δεν έχουν. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε εκπαιδευτικό σχεδια-
σμό και δραστηριότητες για την καλύτερη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών τόσο εντός 
σχολείου όσο και εκτός για καλύτερα αποτελέσματα μάθησης από όλη την εκπαιδευ-
τική κοινότητα . Στην έρευνα συμμετείχαν 100 μαθητές ηλικίας 6-16 ετών οι οποίοι 
εκτέλεσαν την πειραματική διαδικασία αντιμετωπίζοντας τον ίδιο βαθμό δυσκολίας α-
νεξαρτήτου ηλικίας . Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διδαχθεί για τις 
σεισμικές δονήσεις στην Έ & Σ΄Τ Δημοτικού στο μάθημα της γεωγραφίας ( ́ Β ενότητα 
Κεφ.26 & ΄Β ενότητα Κεφ.12 αντίστοιχα ), ενώ οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης έχουν λάβει γνώσεις από το μάθημα της γεωγραφίας της Ά&΄Β τάξης του γυ-
μνασίου ( Ενότητες Β4.1-Β4.4 & Μάθημα 9&10 αντίστοιχα ). Επιπλέον, υπάρχουν 2 
σεμινάρια κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που αφορούν τα προστατευτικά μέσα 
σε περίπτωση σεισμού και είναι προαιρετικού χαρακτήρα . Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε κατά τον σχολικό έτος 2016-2017 και διήρκησε συνολικά 23 ώρες .Αρχικά, οι 
μαθητές ενημερώθηκαν αναλυτικά για τον σκοπό της έρευνας και έγινε παρουσίαση 
της σεισμικής τράπεζας . Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν βασικές γνώσεις πάνω στις 
σεισμικές δονήσεις, το φαινόμενο του συντονισμού μέσω του εκκρεμούς, αναλύθηκε 
το τι είναι σεισμική τράπεζα, η χρήση της αλλά και το πώς προσομοιώνουμε σεισμούς 
σε αυτή. Έπειτα, οι μαθητές κλήθηκαν να μελετήσουν τη συμπεριφορά υψηλών και 
χαμηλών κτηρίων πάνω στη σεισμική τράπεζα . Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση κτιρίων 
Lego διαφορετικού ύψους . Αφού ολοκλήρωσαν την πειραματική διαδικασία, κλήθη-
καν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με το γνωστικό τους υπόβαθρο στο 
υπολογιστικό πείραμα, αλλά και με τα πειράματα που διεξήγαγαν. Η στατιστική ανά-
λυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Excel της Microsoft office για 
windows. Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για τις ποιοτικές και τις ποσοτι-
κές μεταβλητές. Για τις ποιοτικές μεταβλητές ( διάταξη ή ονομαστικές )χρησιμοποιή-
θηκε πίνακας κατανομής συχνοτήτων, ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα. 
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Εικόνα 1: Εκπαιδευτικό σενάριο 

 

Πειραματική Κατασκευή  

 

Εικόνα 2 : Σεισμική τράπεζα 3 βαθμών ελευθερίας  
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Έχουμε μια σεισμική τράπεζα η οποία έχει 3 βαθμούς ελευθερίας πράγμα που σημαίνει 
στην κατασκευή μας ότι η επιφάνεια με τα πράσινα ροδάκια κινείται μπροστά και πίσω, 
η επιφάνεια με τα κίτρινα ροδάκια μπορεί να κινείται δεξιά και αριστερά, ενώ όλο το 
σύστημα που στηρίζεται στην επιφάνεια με τα κόκκινα ροδάκια μπορεί να κινείται 
πάνω και κάτω . Ο τρόπος με τον οποίο κινείται, δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να 
εκτελέσει τρεις κινήσεις σημαίνει ότι έχει 3 βαθμούς ελευθερίας .Βέβαια στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, ακόμα και στα πολυτεχνεία μας αρκεί ο ένας βαθμός ελευθερίας για 
λόγους απλότητας, αλλά για πολύ πιο σοβαρές εφαρμογές σε χώρες με υψηλό σεισμικό 
κίνδυνο όπως η Ιαπωνία έχουμε έξι βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή εκτός από τις γραμ-
μικές κινήσεις έχουμε και περιστροφικές γύρω από άξονες που περνάνε από την επι-
φάνεια στην οποία στηρίζουμε την κατασκευή μας, η οποία είναι η πρώτη επιφάνεια . 
Μπορούμε να απομονώσουμε κάποια από τις κινήσεις όπως μπορούμε και να αυξο-
μειώσουμε από το ποτενσιόμετρο του τροφοδοτικού την ταχύτητα με την οποία κινού-
νται οι κινητήρες .Οι κινητήρες είναι απλά μοτεράκια συνεχούς ρεύματος τα οποία έ-
χουν ενσωματωμένο ένα σύστημα γραναζιών με τα οποία εκμεταλλευόμαστε τον 
χρυσό κανόνα της μηχανικής, σύμφωνα με τον οποίο όσο χάνουμε σε απόσταση κερ-
δίζουμε σε δύναμη .Στην δική μας περίπτωση χάνουμε 300 φορές περίπου σε απόσταση 
και κερδίζουμε 300 φορές σε δύναμη .Κατά συνέπεια να έχουμε πάει από τις 6000 
στροφές στις 20 .Το βασικό ωστόσο ζήτημα είναι η μετατροπή της κίνησης από περι-
στροφική σε γραμμική . Αυτό επιτυγχάνεται με ένα σύστημα σπαστού βραχίονα και 
κατάλληλους οδηγούς δεξιά και αριστερά, οπότε εξασφαλίζουμε ότι η κίνηση είναι 
ευθύγραμμη .  

 

Εικόνα 3 : Η σεισμική τράπεζα σε 3 διαφορετικές όψεις 
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Εικόνα 4 : Σχέδια Σεισμικής Τράπεζας 

Η σεισμική τράπεζα είναι απαραίτητη για να προσομοιώνουμε σεισμικά φαινόμενα και 
κυρίως να εξοικειώνονται τα παιδία με τον επιστημονικό τρόπο μελέτης της φύσης και 
με αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνουμε την άμβλυνση των συναισθημάτων τους που 
μπορεί να προέρχονται από κάτι που βίωσαν ή άκουσαν για ένα σεισμό, κάτι για το 
οποίο προετοιμάζονται στα σχολεία 

Αποτελέσματα  

Το πρώτο μέρος της έρευνας αφορά στοιχεία των μαθητών όπως το φύλο, τον πειρα-
ματικό τους γραμματισμό και τις γνώσεις για την υπολογιστική σκέψη, ενώ το δεύτερο 
μέρος αφορά τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στο υπολογιστικό πείραμα σύμ-
φωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο φυλλάδιο του πειράματος. Αναφορικά με τον 
χρόνο που τους ζητήθηκε να μετρήσουν για μια πλήρη αιώρηση στο εκκρεμές Barton, 
το 100% των μαθητών συμφώνησε ότι ο απαιτούμενος χρόνος δεν ξεπερνά το 1 second.  

 

  

Εικόνα 5 : Αποτελέσματα 
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Συμπεράσματα  

Σχετικά με το κύριο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή, η σχέση των μαθητών, με το υπο-
λογιστικό πείραμα και η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης μέσω πειραμάτων 
STEM, η ανάλυση έδειξε ότι: “ η χρήση πειραματικών διαδικασιών αυξάνει την επιθυ-
μία ολοκλήρωσης έργου. Λόγω της κατασκευής αλλά και του τρόπου υλοποίησης του 
πειράματος που είναι οπτικοακουστικός, δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα στους μα-
θητές να ασχοληθούν και έξω από το διδακτικό σενάριο” (Μοίρας, 2012) .Ως προς τα 
επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα στο πρώτο μέρος της έρευνας που αφορούσε το φύλο 
των μαθητών και το γνωστικό τους υπόβαθρο για την υπολογιστική σκέψη, το STEM 
και το υπολογιστικό πείραμα, η συντριπτική πλειοψηφία είχε ανεπαρκής γνώση για το 
STEM και το υπολογιστικό πείραμα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών υποστή-
ριξε ότι η υπολογιστική σκέψη αφορά μόνο τους Η/Υ. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος 
της έρευνας που σχετίζεται με το βαθμό ανταπόκρισης των εκπαιδευόμενων στο υπο-
λογιστικό πείραμα της σεισμικής τράπεζας βασιζόμενοι στις δραστηριότητες του φυλ-
λαδίου και τα ποσοστά που σημειώθηκαν, οι μαθητές εκτέλεσαν τα προτεινόμενα πει-
ράματα σωστά και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα εξαγόμενα αποτελέσματα, προτείνο-
ντας πρακτικές εφαρμογές της σεισμικής τράπεζας στην καθημερινή ζωή. Συγκεκρι-
μένα κατά την πλειονότητα, εντόπισαν ορθά τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ 
των υψηλών και των χαμηλών κτιρίων κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και τις παραμέ-
τρους που προκαλούν φθορά σε ένα κτίριο. Παρατήρησαν και κατανόησαν ότι οι επι-
δράσεις που μπορούν να προκληθούν στα κτίρια εν ώρα σεισμού είναι ανάλογες με τα 
χαρακτηριστικά του σεισμού και του κτιρίου. Συγκεκριμένα, εντόπισαν ότι στα υψηλά 
και στα χαμηλά κτίρια δεν υπάρχουν διαφορές στις ζημίες που προκαλούνται, καθώς 
το μέγεθος της ζημίας είναι παρόμοιο και ανεξάρτητου του ύψους. Επιπλέον, πρόβλε-
ψαν σωστά ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους σεισμούς είναι τα υλικά και η δομή 
του κτιρίου, το επίκεντρο του σεισμού, το είδος και η ισχύς του. Τέλος, ορθά πρότειναν 
τις εφαρμογές της σεισμικής τράπεζας στην καθημερινή ζωή που δεν είναι άλλες από 
την χρήση της για προστατευτικά μέτρα και την προσομοίωση σεισμών. Δυσκολίες 
παρατηρήθηκαν μόνο στην αρχή του πειράματος και εκ μέρους των παιδιών της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης όπου δεν οργάνωναν ιεραρχικά τη σειρά των δράσεών τους. Οι 
βοήθειες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος αφορούσαν την ορθή τοπο-
θέτηση των κτιρίων πάνω στη σεισμική τράπεζα και την ώθηση που έπρεπε να δοθεί 
στο νήμα, ώστε στο εκκρεμές Barton η μία εκ των δύο σφαιρών να εκτελέσει μια πλήρη 
αιώρηση. Σχετικά με τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, τα αγόρια σημείω-
σαν οριακά καλύτερες επιδόσεις στο πρακτικό μέρος, ενώ στο θεωρητικό πλαίσιο κα-
τανόησης το ποσοστό επιτυχίας ήταν λίγο υψηλότερο στα κορίτσια σε σχέση με τα 
αγόρια. Έτσι, ως τελικό συμπέρασμα θα αναφερθεί ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κο-
ρίτσια που συμμετείχαν σημείωσαν την ίδια βελτίωση και ανάπτυξη της υπολογιστικής 
σκέψης. Μέσα από τις αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθητών φάνηκε ότι τους άρεσε 
η πειραματική διαδικασία κυρίως λόγω της άμεσης μετάβασης από την θεωρία στην 
πράξη . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να ολοκλη-
ρώσουν όλες τις προτεινόμενες πειραματικές δραστηριότητες και να αναζητήσουν 
νέες. Εξ αυτών απορρέει ότι η ολοκληρωτική ένταξη της πειραματικής διαδικασίας στο 
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σχολείο θα ανανεώσει τις δομές όχι μόνο για την πράξη της διδασκαλίας των φυσικών 
επιστημών, αλλά και για την έρευνα αυτών .  
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Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών 
με διαταραχές αυτιστικού φάσματος 
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Σαρατσιώτη Παρασκευή 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να μελετήσει τη συμβολή της χρήσης της ηλεκτρονικής 
ταμπλέτας (tablet) στην αυτονομία των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων του σχολείου. Αρχικά, μελετήθηκαν διε-
ξοδικά οι ορισμοί της ηλεκτρονικής ταμπλέτας και του αυτισμού. Επιπλέον, έγινε ε-
κτενής αναφορά στο θεωρητικό μέρος που πλαισιώνει και στηρίζει την παρούσα με-
λέτη βάσει της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν και προηγού-
μενες έρευνες και πρακτικές εφαρμογές βάσει των οποίων ξεκίνησε και η συγκεκρι-
μένη έρευνα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν μέσω παρατήρησης δύο μαθητών με αυτισμό 
κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Στο τέλος, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και παρου-
σιάστηκαν μελλοντικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτονομία, αυτισμός, tablet, μαθησιακή διαδικασία  

Εισαγωγή 

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες επρόκειτο να διαδραματίσουν τόσο σπουδαίο και κυρίαρχο 
ρόλο στην εκπαίδευση, όσο διαδραμάτισαν το χαρτί και το μολύβι».  

                                                                                                                           S. Papert 

Στη σύγχρονη εποχή με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις καινοτομίες που η επιστήμη 
των Τεχνολογιών και των Επιστημών έχει προσφέρει, οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης 
και Επικοινωνίας υπόσχονται να φέρουν μεγάλες αλλαγές στη μάθηση και την κατάρ-
τιση με μέσα που παλιότερα δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί (Νewby et al., 
2009). Η μάθηση πλέον δεν ακολουθεί το παραδοσιακό μοντέλο αλλά μπορεί να επι-
τευχθεί μέσω κινητών υπολογιστικών συσκευών χωρίς να υπάρχει κανένας περιορι-
σμός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία και μαθαίνουν 
μέσα από αυτήν (Τοki & Pange, 2009).  

Κινητές Συσκευές- Tablets 

Την τελευταία δεκαετία η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών εξαπλώνεται 
σε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου. Αυτές οι κινητές συσκευές δη-
λαδή, οι ταμπλέτες (tablets), οι ψηφιακοί βοηθοί, και τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς 
μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσφέρουν βοήθεια 
ζωτικής σημασίας πολλές φορές στους χρήστες τους. Πιο συγκεκριμένα, ως κινητές 
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υπολογιστικές συσκευές θεωρούνται οι τεχνολογικές μηχανές που παρέχουν ασύρματη 
επικοινωνία, συνδεσιμότητα και φορητότητα (Heinrich, 2014). 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν είναι πολλά γι’ αυτό και οι πωλήσεις τους από την 
πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2010 έχουν εκτο-
ξευτεί. Ειδικά τα tablets έχουν μπει στη ζωή κάθε ανθρώπου αποφασιστικά και ειδικά 
των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αφού προσφέρουν πλεονεκτήματα 
που καμία άλλη συσκευή δεν μπορεί να τα προσφέρει (Poslad, 2011, Hodges, 2013). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματά του tablet  είναι το μικρό του βάρος, η εναλλαγή στην 
οθόνη από οριζόντια σε κατακόρυφη προβολή και το αντίστροφο και η έλλειψη πλη-
κτρολογίου και ποντικιού, με στόχο την διευκόλυνση στη μεταφορά από τους μαθητές 
στο σχολείο (Alexandre, Da Silva, De Lima, Rochade & Silva, 2014). Επίσης, τα tablets 
διαθέτουν μπαταρία μεγάλης διάρκειας και έχουν χαμηλό κόστος αγοράς, ώστε ο κα-
θένας να μπορεί να τα αποκτήσει. Επίσης, το άτομο μπορεί να εργάζεται στο tablet 
σύμφωνα με το δικό του μοναδικό ρυθμό, γεγονός που μειώνει το άγχος, αλλά παράλ-
ληλα αυξάνει την αποδοτικότητα. Άλλα πλεονεκτήματα είναι ότι προσφέρει πλούσιες 
εκπαιδευτικές εμπειρίες, προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών του και αποτελεί ι-
σχυρό ενισχυτή ειδικά για τα παιδιά, τα οποία και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπά-
θεια προκειμένου να το κερδίσουν (Alexandre, Da Silva, De Lima, Rochade & Silva, 
2014). Επίσης, οι χρήστες καταλαβαίνουν το μάθημα πιο εύκολα και ευχάριστα, αφού 
ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και συνδυάζουν διασκέδαση, 
γνώση και τεχνολογία (Δεβετζής, 2014). Ακόμα, το tablet προσομοιάζει την πραγματι-
κότητα στον ψηφιακό κόσμο με αποτέλεσμα την καλύτερη και ακριβέστερη κατανό-
ηση των φυσικών φαινομένων από τους μαθητές. Επίσης, ευνοεί την αυτοσυγκέ-
ντρωση, υποστηρίζει την ανεξαρτησία όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία και τέλος, 
διαθέτει λογισμικό που υποστηρίζει αναπαραγωγή και σύνθεση αρχείων, αποθήκευση, 
επεξεργασία οργάνωση και ανάκληση πληροφοριών (Βάβουλα & Καραγιαννίδης, 
2005).  

Ως εκ τούτου, όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι υπάρχουν και κά-
ποια μειονεκτήματα της χρήσης της ταμπλέτας στην εκπαίδευση, καθώς ο μαθητής ε-
κτίθεται σε ακτινοβολία και μπορεί να επιδιώξει την απομόνωση που προσφέρει ο δια-
δικτυακός κόσμος (Σολωμός, 2005). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί και το κόστος 
για την αγορά ενός τέτοιου εργαλείου, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια εφαρ-
μογή για όλα τα μαθήματα, με αποτέλεσμα οι μαθητές στην αναζήτησή τους να απο-
προσανατολίζονται μέσα στις χαοτικές εφαρμογές που προσφέρονται και να ξεφεύγουν 
από τα όρια της πρακτικής χρήσης του (Heinrich, 2014). 

Mη τυπική ανάπτυξη-Αυτισμός 

Ο όρος Αυτισμός έχει προέλθει ετυμολογικά από τη λέξη εαυτός και δίνει έμφαση α-
κριβώς στο χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτι-
σμού να αποτραβιούνται και να απομονώνονται στον ίδιο τους τον εαυτό (Κακούρος 
& Μανιαδάκη, 2004). Ο αυτισμός κατηγοριοποιείται παγκοσμίως με το Diagnostic and 
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Statistical Manual των ΗΠΑ (2013), δηλαδή το DSM-V και το International 
Classification of Diseases, δηλαδή το ICD-10 (American Psychiatric Association, 
2013). 

O Βennett (2010) υποστήριζε ότι τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν όλα τις ίδιες δυσκο-
λίες, ούτε τις ίδιες ικανότητες και ούτε βέβαια αυτές εμφανίζονται στον ίδιο βαθμό σε 
κάθε άτομο, αφού ο καθένας είναι μοναδικός. Μερικοί άνθρωποι με αυτισμό μπορούν 
να είναι ενεργά μέλη μιας κοινωνίας, χωρίς να γίνονται εμφανείς οι αδυναμίες τους, αν 
και το πιθανότερο είναι να δυσκολευτούν να δημιουργήσουν και να κρατήσουν κοινω-
νικές επαφές και σχέσεις με άλλους ανθρώπους (Bennett, 2010). Oι αδυναμίες και τα 
ελλείμματά τους επικεντρώνονται στον συμβολισμό, τις λογικές ακολουθίες και την 
αφηρημένη σκέψη (Bennett, 2010).  

Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό μέσω λογισμικών 

Μία ομάδα ατόμων που χρησιμοποιεί αρκετά την τεχνολογία και τις δυνατότητες που 
αυτή προσφέρει, είναι τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Τα παιδιά με 
αυτισμό παρουσιάζουν ελλείψεις σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στο σχο-
λείο μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να βοηθη-
θούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευσή τους αν χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευ-
τές οπτικά μέσα, όπως δηλαδή tablets, ειδικά αν υπάρχουν και προβλήματα λεπτής κι-
νητικότητας όπου οι μαθητές αδυνατούν να γράψουν με τον παραδοσιακό τρόπο γρα-
φής (Quill, 2005). Η οθόνη αφής έχει τη δυνατότητα να προβλέψει ορισμένες ενέργειες, 
με αποτέλεσμα να αποφεύγεται πληθώρα λαθών και το αίσθημα απογοήτευσης που 
βιώνουν τα παιδιά. Παρατηρείται ότι τα παιδιά με αυτισμό νιώθουν άγχος πως θα κά-
νουν λάθος και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να αποφύγουν να ξεκινήσουν μία δραστηριό-
τητα. Το tablet τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, καθώς μειώνει τις πιθανότητες 
να κάνουν λάθη, αφού μπορεί να αναγνωρίσει π.χ. ποια λέξη επιθυμούν να γράψουν, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνθέσουν μία σωστή και δομημένη πρόταση, χωρίς τον 
φόβο της αποτυχίας (Quill, 2005). 

Το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές εφαρμο-
γές που μπορούν να τους βοηθήσουν αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 45 λο-
γισμικά για μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, 5 λογισμικά για μαθητές μη 
τυπικής ανάπτυξης και 187 λογισμικά για μαθητές γενικής εκπαίδευσης (ΥΠΕΘ, 2016). 

Μερικές εφαρμογές οι οποίες βοηθούν άτομα με αυτισμό είναι το Teach Me 
Kindergarter, οι Μικροί καλλιτέχνες σε δράση, τα Στρογγυλά με Αξία, το Στέρξις, το 
Inkpad, το Dojo Class, το Jele και το ΑΒΑ Maths. Oι δραστηριότητες προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών. 
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Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαί-
δευση αλλά και στην καθημερινή ζωή των μαθητών αποτελεί έναν σημαντικό τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης. Είναι αντιληπτό ότι οι κινητές υπολογιστικές συσκευές μπο-
ρούν να προσφέρουν νέες μορφές επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης καθώς 
και κίνητρα στους μαθητές τόσο τυπικής όσο και μη τυπικής ανάπτυξης (Jonassen 
1994, Mayer 1999, Wilson & Lowry 2000). Επίσης, μπορούν λόγω των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών τους να οργανώσουν καλύτερα τους μαθητές μέσα στο σχολικό πλαίσιο 
αλλά και να τους υποβοηθήσουν στις διάφορες δραστηριότητές τους καθώς και να διευ-
κολύνουν τον εκπαιδευτικό μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιούν προσωπικά μπλοκ για να κάνουν υπολογισμούς, να παρακολουθούν εκ-
παιδευτικά προγράμματα και να οργανώνουν τις εργασίες και τις δραστηριότητες τους 
(Σωτηρίου, 2004). Επιπλέον, είναι αρκετά σηµαντικό για να μπορεί να χαρακτηριστεί 
ένα πρόγραµµα παρέµβασης αποτελεσματικό, εκτός από διαφοροποιηµένες στρατηγι-
κές διδασκαλίας, να προβλέπει τη χρήση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, το 
οποίο να είναι διαμορφωμένο ειδικά για τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε µαθητή 
(Tomlinson, 2005). 

Με βάση λοιπόν, τόσο την πλούσια Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία αλλά και 
την προσωπική μας εμπειρία από τον χώρο τόσο της γενικής όσο και της ειδικής εκ-
παίδευσης μας δημιουργήθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και υποθέσεις που μας οδή-
γησαν σε ερευνητικά ερωτήματα για το αν η χρήση μιας κινητής υπολογιστικής συ-
σκευής θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας μαθητών μη τυπικής 
ανάπτυξης μέσα στη μαθησιακή διαδικασία.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθεί πώς η νέα τεχνολογία και συ-
γκεκριμένα η χρήση του tablet μπορεί να ενθαρρύνει την οργάνωση και την αυτονομία 
ενός παιδιού με αυτισμό αλλά και πώς μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτής σε μαθή-
ματα όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, τα Εικαστικά, οι Η/Υ. 

Πιο συγκεκριμένα μελετώντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη συνεισφορά της 
τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Μπορεί η μέθοδος task analysis (ανάλυση έργου) να χρησιμοποιηθεί απο-
τελεσματικά μέσω του tablet και αν ναι με ποιόν τρόπο;  

2. Αποτελεί τo tablet ενισχυτή για τους μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές προκειμένου να παρακινηθούν να ολοκληρώνουν τις σχολικές 
τους εργασίες και αν ναι σε ποια μαθήματα;  

3. Παρατηρείται βελτίωση της μαθησιακής τους επίδοσης με τη συμβολή της 
ηλεκτρονικής ταμπλέτας; 

                                     Αναγκαιότητα έρευνας 

Η προσφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στις έρευνες που εί-
χαν πραγματοποιηθεί, οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν μόνο μία εφαρμογή κάθε φορά, 
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στη συγκεκριμένη έρευνα ο μελετητής συνδύασε τις εφαρμογές και τις χρησιμοποίησε 
όλες μαζί προκειμένου η αναμενόμενη βελτίωση των μαθητών στα μαθήματα του σχο-
λείου να είναι σε παραπάνω από ένα μαθήματα. Επίσης, στην παρούσα έρευνα μελε-
τήθηκαν σε βάθος τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές δύο μαθητών με αυτισμό 
και όχι γενικά ένα μεγάλο ανομοιογενές δείγμα παιδιών. Τέλος, η ταμπλέτα στη συγκε-
κριμένη έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ως ένα εργαλείο για τη βελτίωση των μα-
θητών αλλά και ως ενισχυτής (Μέλλον, 2013). Ένας κινητήριος μοχλός προκειμένου 
τα παιδιά να οργανωθούν, να δουλέψουν και να βελτιωθούν αυτόνομα και αποτελε-
σματικά.  

                                              Μεθοδολογία 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης (case study) 
(Robson, 2007). Χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική στρατηγική έρευνα- δράσης, η οποία 
τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών (Cohen 
& Manion, 1997).  Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα η παρατήρηση, ως 
συμπληρωματική μέθοδος με σκοπό τη συλλογή επιπλέον δεδομένων ώστε να απαντη-
θούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας (Robson, 2007).  Επίσης, εντοπίστηκαν οι 
λέξεις- κλειδιά και ταξινομήθηκαν για να δειχθούν τα αποτελέσματα (Μαυρίδου, 
2011). 

Στην έρευνα πήραν μέρος ένα κορίτσι και ένα αγόρι δημοτικού, ηλικίας 8 και 10 χρο-
νών αντιστοίχως, με διάγνωση Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Οι μαθητές φοιτού-
σαν σε Δημόσιο Δημοτικό σχολείο της Αττικής και παρακολουθούσαν τα μαθήματα 
που παραδίδονταν στο σχολείο και ήταν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που 
έχει οριστεί από το Υπουργείου Παιδείας, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματός 
τους. 

Η έρευνα έλαβε χώρο στο σπίτι του κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια μελέτης των μαθη-
μάτων της επόμενης μέρας  και διήρκεσε 3 εβδομάδες. Οι συναντήσεις με τα παιδιά 
πραγματοποιήθηκαν στο κάθε σπίτι ξεχωριστά. Έγιναν 5 συναντήσεις διάρκειας 45 λε-
πτών η κάθε μία. Ο ερευνητής αρχικά παρατήρησε τους μαθητές, χωρίς να συμμετέχει 
καθόλου μέσα στη διαδικασία. Στις επόμενες 3 συναντήσεις, τα παιδιά χρησιμοποίη-
σαν την ταμπλέτα και το λογισμικό των εφαρμογών Hot Potatoes, e-books, Matching 
Game- My First Numbers, Inkpad και Picaa, εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν σε 
προηγούμενες έρευνες με θετικά αποτελέσματα. Ο ερευνητής κατέγραφε ανελλιπώς τις 
μετέπειτα επιδόσεις και συμπεριφορές τους σε φόρμα παρατήρησης (βλ. Παράρτημα), 
όπου και σημειώνονταν oι δραστηριότητες που έκανε το κάθε παιδί και οι συμπεριφο-
ρές που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών. 

Στις πρώτες 2 συναντήσεις ο ερευνητής παρατηρούσε τους μαθητές την ώρα που προ-
σπαθούσαν να ολοκληρώσουν τις διαμορφωμένες ασκήσεις του σχολείου που τους εί-
χαν ανατεθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Οι μαθητές φάνηκαν να δυσκολεύονται 
αρκετά με τις ασκήσεις και να μην έχουν κίνητρο ή επιθυμία να ολοκληρώσουν καμία 
άσκηση μόνοι τους, χωρίς βοήθεια από τους γονείς τους. Ήταν απρόθυμοι πριν την 
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έναρξη της διαδικασίας και προσπαθούσαν να την καθυστερήσουν όσο μπορούσαν. 
Έβρισκαν συνεχώς προφάσεις για να σηκωθούν από τη θέση τους ή να διακόψουν τη 
διαδικασία, πετούσαν πράγματα κάτω για να τα πιάσουν μετά και να χάσουν χρόνο ή 
υποστήριζαν ότι δεν αισθάνονταν καλά και κάτι τους ενοχλούσε. Ακόμα, κατά τη διάρ-
κεια του διαβάσματος, η προσοχή των μαθητών διασπόταν ανά 3 λεπτά κατά μέσο όρο, 
γεγονός που δημιουργούσε επιπλέον δυσκολίες στη σχέση μεταξύ των μαθητών και 
των σχολικών τους εργασιών. Οι μαθητές, επίσης, φάνηκαν να δυσκολεύονται και στην 
οργάνωση του χρόνου τους και του προγράμματός τους, έκαναν συνεχώς παράπονα για 
το σχολείο και τις ασκήσεις, δυσανασχετούσαν, έπαιζαν με τα μολύβια και τα σχολικά 
τους είδη, πετούσαν τα τετράδια κάτω και άφηναν πάντα τις ασκήσεις τους ατελείς. 
Πριν τις ολοκληρώσουν, προχωρούσαν σε επόμενο μάθημα και έπειτα πάλι σε επό-
μενο, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνουν καμιά εργασία και να μην μπορούν να 
θυμηθούν ξανά πού είχαν σταματήσει πριν περάσουν σε άλλο μάθημα. Στο τέλος αρ-
νούνταν να συνεχίσουν τη διαδικασία, αφού είχαν κουραστεί, όπως δήλωναν. 

 Στις επόμενες 3 συναντήσεις με τα παιδιά ο ερευνητής τους παρουσίασε το λογισμικό 
που είχε εγκαταστήσει στις ταμπλέτες τους προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν την 
ώρα του διαβάσματος. Δόθηκε κατόπιν χρόνος στα παιδιά να επεξεργαστούν την τα-
μπλέτα και να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μαζί με τον ερευνητή. Επίσης, μπόρεσαν 
και να κάνουν ερωτήσεις στον ερευνητή σχετικά με τη χρήση της. Έπειτα, ο ερευνητής 
παρατηρούσε και κατέγραφε τις επιδόσεις τους σε κάθε σχολική δραστηριότητα καθώς 
και τις μετέπειτα συμπεριφορές τους σε ειδική φόρμα παρατήρησης όπου συμπληρώ-
νονταν παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με το αν παίρνει πρωτοβουλίες ο κάθε μαθη-
τής, αν ακολουθεί το πρόγραμμά του, αν δείχνει ή όχι ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια 
του διαβάσματος ή αν προσπαθεί να αντιγράψει από κάπου αλλού, ώστε να τελειώσει 
πιο γρήγορα. Επίσης, σημειώθηκε αν ζητάει βοήθεια και πότε, αν μιλάει και απαντάει 
με δυνατή- θαρραλέα φωνή και αν ζητάει επιβεβαίωση και αν ναι πόσο συχνά, ενώ ο 
ερευνητής επενέβαινε στη διαδικασία όταν το έκρινε απαραίτητο. Η παρατήρηση του 
ερευνητή ήταν συμμετοχική που όμως εναλλασσόταν με μη συμμετοχική κάποιες φο-
ρές, ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας. 

Αποτελέσματα 

Οι εφαρμογές που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες και χρησιμοποιήθη-
καν και στην παρούσα μελέτη είχαν κατά κύριο λόγο παρόμοια αποτελέσματα. Η ε-
φαρμογή Matching Game- My First Numbers, η οποία είχε δειχθεί ως ένα αρκετά βοη-
θητικό λογισμικό για παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης, ώστε να αυτονομηθούν στις εργα-
σίες τους αλλά και να βελτιωθούν αποδείχθηκε ότι και στην παρούσα εργασία απέφερε 
τα ίδια αποτελέσματα καθώς και οι δύο μαθητές με αυτισμό βελτιώθηκαν στα Μαθη-
ματικά αλλά και αυτονομήθηκαν στην ολοκλήρωση πολλών ασκήσεων (Ο’Malley, 
Lewis & Donehower, 2013). Οι μαθητές κατάφεραν να αντιληφθούν την έννοια της 
ποσότητας, αλλά και να πραγματοποιήσουν μαθηματικές πράξεις με μεγαλύτερη ευχέ-
ρεια.  

522/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Επίσης, με την εφαρμογή HOT POTATOES οι δύο μαθητές όπως και οι μαθητές των 
προηγούμενων ερευνών (Παπαναστασίου, 2009) μπόρεσαν να αυτονομηθούν σε ασκή-
σεις μνήμης και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και να βελτιώσουν τη γενική μαθησιακή 
τους επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, βελτίωσε την ανταπόκρισή τους σε ασκήσεις πολλα-
πλής επιλογής, ορθογραφίας, συμπλήρωσης κενών και ασκήσεις συντακτικού.  

Ακόμα μέσω της εφαρμογής INKPAD, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια έ-
ρευνα, τα παιδιά οργάνωσαν καλύτερα το πρόγραμμά τους και μπόρεσαν να οργανώ-
σουν και το χρόνο και τη σειρά που ολοκλήρωναν κάθε τους εργασία (Cramer, Hirano, 
Tentori, Yeganyan & Hayes, 2011). Καθημερινά έγραφαν σε μια λίστα τις ασκήσεις 
που είχαν να ολοκληρώσουν και επιλέγοντας την κατάλληλη μορφοποίηση της λίστας, 
εμφανίζονταν κουτάκια δίπλα στις ασκήσεις. Ο μαθητής κάθε φορά που ολοκλήρωνε 
την άσκηση πατούσε το κουτάκι και αυτή διαγραφόταν από τη λίστα του. Μόνο τότε 
περνούσε στην επόμενη, με αποτέλεσμα να έχει ο ίδιος πλήρη επίγνωση για τον χρόνο 
που χρειάζεται ώστε να τελειώσει.  

Τέλος, όπως είχε δειχθεί μέσω της έρευνας για την εφαρμογή PICAA (Rodriguez- 
Fortiz,  Fernandez- Lopez &  Rodriguez, 2011) και στη συγκεκριμένη περίπτωση φά-
νηκε ότι τα παιδιά έκαναν πιο εντατική και ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να 
τελειώσουν τις εργασίες τους και δρούσαν με μεγαλύτερο κίνητρο και ενδιαφέρον από 
ότι πριν τη χρήση της ταμπλέτας. Επιπλέον, όπως και στην έρευνα των Moore και 
Culvert (2000, όπως αναφέρεται από τους Bosseler και Massaro 2003) φάνηκε και στη 
συγκεκριμένη μελέτη ότι τα παιδιά μέσω των εφαρμογών ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους, 
αφού μπόρεσαν να δώσουν πιο περιγραφικές απαντήσεις σε σχέση με τις αρχικές τους 
και πιο λεπτομερείς. Ακόμα, βελτιώθηκαν σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. 
Τέλος, η ταμπλέτα στη συγκεκριμένη έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ως ένα εργα-
λείο για τη βελτίωση των μαθητών αλλά και ως ενισχυτής (Μέλλον, 2013), αφού απο-
δείχθηκε ότι τα παιδιά επιδίωκαν μόνα τους να το χρησιμοποιήσουν, ώστε να ολοκλη-
ρώσουν τις εργασίες τους, χωρίς να εμφανίζουν σημάδια αποφυγής.  

Συμπεράσματα 

 Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν αρκετά για να απαντή-
σουν στα ερευνητικά ερωτήματα. Φάνηκε ότι τα παιδιά κατάφεραν να χρησιμοποιή-
σουν αποτελεσματικά την ηλεκτρονική ταμπλέτα και να οργανώσουν την ημερήσια 
σχολική τους ρουτίνα μέσω της εφαρμογής. Ο χρόνος που χρειάζονταν τα παιδιά για 
το διάβασμα της επόμενης μέρας μειώθηκε σημαντικά, ενώ μπόρεσαν επιτέλους να 
ολοκληρώσουν τις ασκήσεις τους αυτόνομα και οργανωμένα, χωρίς να αφήνουν πλέον 
μη ολοκληρωμένες ασκήσεις, γεγονός που τα ώθησε σε περαιτέρω προσπάθεια. Μέσω, 
λοιπόν, της διαδικασίας αποδείχτηκε η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της με-
θόδου ανάλυσης έργου στην οργάνωση και στην αυτονομία των μαθητών με Διατα-
ραχή Αυτιστικού Φάσματος. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αυτή δείχθηκε 
κατάλληλη και αρκετά εύχρηστη για τα παιδιά. 
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Οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους δήλωσαν στον ερευνητή, μέσω των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν, πως πραγματικά το tablet ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς ενισχυτές 
που μπορούσε κάποιος να τους προσφέρει ως κίνητρο μάθησης, αφού προκειμένου να 
μπορέσουν να παίξουν με την ταμπλέτα στα μικρά ενδιάμεσα διαλείμματα, οι μαθητές 
δούλευαν γρήγορα, συγκεντρωμένα, αυτόνομα και αποτελεσματικά κάθε μέρα. Επί-
σης, διαπιστώθηκε ότι και κατά τη διάρκεια του διαβάσματος η διάθεσή τους ήταν καλή 
και παραδέχθηκαν πως αυτός ήταν ένας πολύ ευχάριστος και εύκολος τρόπος μελέτης 
που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν καθημερινά στη μελέτη τους. Έδειξαν, επιπλέον, 
μεγάλη βελτίωση σύμφωνα με τη γνώμη των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών (οι 
οποίοι ερωτήθηκαν από τους γονείς) στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, 
της Γεωγραφίας, της Φιλαναγνωσίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας, αλλά δεν βελ-
τιώθηκαν σημαντικά στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο ακόμα τους δυσκόλευε αρ-
κετά. 

Μελλοντικές προτάσεις 

 Με βάση την παραπάνω μελέτη ο ερευνητής προτείνει να γίνει προσαρμογή λογισμι-
κών που ήδη υπάρχουν και είναι αγαπητά στα παιδιά, ώστε να μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και από παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, ενδείκνυται η εισαγωγή της 
μεθόδου ανάλυσης έργου στην καθημερινή σχολική ρουτίνα των μαθητών, καθώς και 
η προσπάθεια να δημιουργηθεί μία κοινή τροποποίηση κειμένων που χρησιμοποιού-
νται μέσα στο σχολικό πλαίσιο, με εισαγωγή εικόνων και ήχων προκειμένου να βοη-
θηθούν όλοι οι μαθητές στην κατανόηση του κειμένου. Ακόμα, τα λογισμικά να είναι 
ειδικά διαμορφωμένα για όλα τα επίπεδα και όλες τις γλώσσες, με ελκυστικό και δια-
σκεδαστικό περιεχόμενο, ώστε να εξάπτουν τη φαντασία και το ενδιαφέρον των μαθη-
τών. Ακόμη, να δημιουργηθούν ταμπλέτες με εύκολη λειτουργία, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους τους μαθητές. Επίσης, προτείνεται να παρέχεται συνεχής 
ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας στην Ειδική αγωγή σε όλους τους ειδι-
κούς. Να υπάρξει ενημέρωση για την εισαγωγή της ταμπλέτας στα σχολεία και για τον 
τρόπο προετοιμασίας των μαθητών γι’ αυτή την εισαγωγή.  
Επιπλέον, να ενημερώνονται και οι γονείς για τον τρόπο που θα χρησιμοποιούν ορθά 
την ταμπλέτα και για ποιο σκοπό, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους απο-
τελεσματικά. Να εξασφαλιστεί τεχνολογική υποδομή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
αλλά και να παρέχεται κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό στην εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, να πραγματοποιηθούν έρευνες, 
με σκοπό να καταγραφούν οι ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε όλα τα παιδιά 
να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στη χρήση της ταμπλέτας. 
Να γίνουν επιπλέον μελέτες για την επιρροή της ταμπλέτας στη ψυχολογία των μαθη-
τών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, να πραγματοποιηθούν έρευνες για τον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η ταμπλέτα να ενισχύσει τη διαδικασία της ένταξης 
μαθητών μη τυπικής ανάπτυξης μέσα στο σχολικό πλαίσιο. 
 
Η χρήση της ταμπλέτας και γενικά των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών 
μη τυπικής ανάπτυξης δεν πρέπει να θεωρηθεί πανάκεια, αλλά  ένα αρκετά βοηθητικό 
μέσο το οποίο είναι ικανό να παρέχει στήριξη και κίνητρο στα παιδιά.  
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Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι ο σχεδιασμός 
στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη 

Ζάγουρας Θεοφάνης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, PhD, fzagouras@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να αναδείξει τις διασυνδέσεις της τεχνολογίας με τους πο-
λυγραμματισμούς στην εκπαιδευτική πράξη. Αρχικά, αναφέρεται σε έρευνες για τα πο-
λυτροπικά κείμενα που εξαιτίας των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κυριάρχησαν 
στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής 
των πολυγραμματισμών που προσφέρει μια σε βάθος προσέγγιση και συνδυαστική α-
νάλυση σε θέματα γραμματισμού - σχεδιασμού - τεχνολογίας, η οποία αποκτά ολοένα 
και πιο βαρύνουσα σημασία για το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, όπως προκύπτει από το 
πλήθος των βιβλιογραφικών αναφορών παγκοσμίως. Τέλος, εξηγεί τον όρο σχέδιο που 
είναι στο επίκεντρο της θεωρίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυγραμματισμοί, σχέδιο, τεχνολογία, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν, από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα, σε οικονομικό, 
πολιτικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο έθεσαν σε αμφιβολία και σε κρίση το 
περιεχόμενο και την έννοια του γραμματισμού. Αρχικά, μέσα από εθνογραφικές έρευ-
νες, αναδύθηκε ο όρος πολλαπλοί γραμματισμοί που υπογραμμίζει τη σχέση του γραμ-
ματισμού με τις πολυδιάστατες κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές που χρησιμο-
ποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Η διαπίστωση ότι οι γραμματισμοί εί-
ναι πολλοί ήρθε σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη που υποστήριζε ότι ο γραμ-
ματισμός είναι ένας και ταυτίζεται με τον σχολικό (βλ. αυτόνομο/ιδεολογικό μοντέλο, 
Street, 1984).  

Την μεγαλύτερη ώθηση στην αλλαγή του τρόπου αντίληψης του γραμματισμού έδωσαν 
οι τεχνολογικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1990, ιδίως μέσα από τη χρήση των υπο-
λογιστών και του διαδικτύου, που συνετέλεσαν στην κυριαρχία των πολυτροπικών κει-
μένων στην ανθρώπινη αναπαράσταση κι επικοινωνία και στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Διάφοροι ερευνητές, αντιλαμβανόμενοι τις προαναφερθείσες εξελίξεις, ασχολήθηκαν 
με τον τρόπο που τα τεχνολογικά μέσα επηρεάζουν την εκπαίδευση και τη μάθηση. Για 
παράδειγμα, η Jewitt (2002) διερεύνησε τις αλλαγές που έφερε η μεταφορά της νουβέ-
λας του Στάινμπεκ Of Mice and Men από το γραπτό κείμενο σε CD-ROM. Εστίασε 
στον τρόπο που το περιεχόμενό της ανα-μορφοποιήθηκε κατά τη «μετακίνηση» από τη 
γραπτή σελίδα στην οθόνη. Επίσης, έδειξε το πώς η διάδραση των μαθητών με τους 
πόρους του CD-ROM, ως οπτικού κειμένου, απαιτεί να αντιμετωπίζεται η ανάγνωση 
και γενικά η μάθηση ως κάτι περισσότερο από γλωσσικό επίτευγμα. Επιπλέον, η Jewitt 
(2006) στο βιβλίο της με τίτλο «Technology, Literacy and Learning» αναφέρει ότι η 
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χρήση των τεχνολογιών στη σχολική τάξη απαιτεί να ξανασκεφτούμε την παιδαγωγική 
με την έννοια του σχεδιασμού. Έργο των εκπαιδευτικών είναι να ενσωματώσουν στον 
σχεδιασμό τους την τεχνολογία για να πετύχουν τον παιδαγωγικό σκοπό του μαθήμα-
τος. 

Ο Gee (2003) ασχολήθηκε με την τεχνολογία και τα βιντεοπαιχνίδια και μέσα από την 
ανάλυσή τους βρήκε και κατέγραψε 36 αρχές μάθησης. Ο στόχος του ήταν αφενός να 
δείξει πώς κάποια από αυτά τα παιχνίδια ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους καλές 
αρχές μάθησης κι αφετέρου πώς όσοι ασχολούνται με αυτά μπορούν να μάθουν με 
αποτελεσματικό τρόπο, επειδή επιτυγχάνουν τη σύνδεση της διασκέδασης με τις συ-
γκεκριμένες αρχές. Απώτερος, όμως, σκοπός του ήταν να τονίσει ότι αυτού του είδους 
η μάθηση μπορεί να εισαχθεί και στο σχολικό πλαίσιο μέσω παιχνιδιών ή τεχνολογιών 
που μοιάζουν με αυτές των παιχνιδιών. 

Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα ο Κουτσογιάννης (2005) ισχυρίστηκε, α-
ναφερόμενος σε τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές προτάσεις της δεκαετίας του '90 για 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ότι έχει σημασία να ανιχνεύεται η νέα ιδεολογία 
που αναδύεται μέσα από αυτές κι ότι είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό το περιεχόμενό 
τους εκτός του συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στο οποίο δημιουργή-
θηκαν. Καταλήγει στο ότι όσοι χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά πολυμέσα πρέπει να τα 
αντιμετωπίζουν κριτικά, να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους ή και να τα ξανασχε-
διάζουν, ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές. 

Οι παραπάνω έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα του αναγκαίου ανασχεδιασμού των 
τεχνολογικών πόρων για την παιδαγωγική πράξη κι είναι ενδεικτικές του πλαισίου, ε-
ντός του οποίου εντάσσεται η απόπειρα «ανάγνωσης» κι επέκτασης των γραμματισμών 
σε συνάρτηση με τις παγκόσμιες αλλαγές σε πολλαπλό επίπεδο, που ονομάστηκε παι-
δαγωγική των πολυγραμματισμών.  

Οι πολυγραμματισμοί και η παιδαγωγική τους προσέγγιση 

Ο όρος πολυγραμματισμοί χαλκεύτηκε το 1996 από την ομάδα του Νέου Λονδίνου 
(πρόκειται για μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα ακαδημαϊκούς που συναντήθηκαν 
στο New London, New Hampshire, USA και συζήτησαν πάνω σε θέματα σχετικά με 
τον γραμματισμό), η οποία προχώρησε στη διατύπωση του μανιφέστου της παιδαγω-
γικής των πολυγραμματισμών, ώστε να συμπεριλάβει δύο σημαντικά ζητήματα της α-
ναδυόμενης πολιτισμικής, θεσμικής και παγκόσμιας τάξης: α) την πολυπλοκότητα των 
διαύλων και μέσων επικοινωνίας και β) την συνεχώς αυξανόμενη πολιτισμική και 
γλωσσική διαφορετικότητα.  

Το πρώτο ζήτημα μπορεί να ερμηνευθεί ως προϊόν της διπλής μετακίνησης των τελευ-
ταίων δεκαετιών από τον γραπτό λόγο προς την εικόνα και από το βιβλίο προς την 
οθόνη, «γεγονότων που συνεπάγονται τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές και επιστη-
μολογικές αλλαγές» (Kress, 2003: 1). Αυτή η μετακίνηση οφείλεται σε ένα πλήθος από 
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παράγοντες που προκάλεσαν ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο και, με δεδομένη την πα-
γκοσμιοποίηση της κοινωνίας, διείσδυσαν ταχύτατα και δυναμικά σε όλο τον κόσμο, 
με σημαντική επιρροή στη σημειωτική των ανθρώπων. Το νέο επικοινωνιακό τοπίο 
που προέκυψε αφορά - μεταξύ άλλων - τις εξελίξεις στα μέσα επικοινωνίας και τη με-
τάδοση των μηνυμάτων, τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την κυριαρχία της 
εικόνας έναντι του γραπτού λόγου.  

Διάφοροι ερευνητές στις αγγλοσαξονικές χώρες (Cazden, Kress, Gee, Luke, κ.ά.) α-
σχολήθηκαν με τους γραμματισμούς που σχετίζονται με (πολυτροπικά) κείμενα, τα ο-
ποία συνήθως συνδέονται με τις τεχνολογίες και τα πολυμέσα. Αυτού του είδους τα 
κείμενα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να παράγονται μαζικότερα εξαιτίας της τεχνολο-
γικής προόδου, ενώ μέχρι πρότινος δεν αντιμετωπίζονταν με τη δέουσα προσοχή εξαι-
τίας της κυριαρχίας του γραπτού λόγου που θεωρούνταν ως ο κατεξοχήν κατάλληλος 
σημειωτικός τρόπος για την απεικόνιση και μετάδοση των μηνυμάτων.  

Το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε τους πολυγραμματισμούς ήταν η διαφορετικότητα 
και η πολυπολιτισμικότητα που παρατηρείται στις αγγλόφωνες, κυρίως, χώρες 
(Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς, Ν. Αφρική). Σε επίπεδα κοινωνιών πα-
ρατηρείται αυξανόμενη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία λόγω της σημαντικής - 
αριθμητικά - μετανάστευσης πληθυσμών εντός των προαναφερόμενων χωρών (αλλά 
και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο). Αυτές οι νέες κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν 
την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου συμπερίληψης όλων εκείνων των πρακτικών γραμ-
ματισμού των τοπικών κοινωνιών στην εκπαίδευση, προκειμένου η τελευταία να γίνει 
αποτελεσματικότερη για το σύνολο των μαθητών.  

Βασική επιδίωξη των πολυγραμματισμών, σύμφωνα με την ομάδα του Νέου Λονδίνου 
(1996), είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να πετύχουν τους ακόλουθους δύο στόχους 
για τον γραμματισμό:  

α) τη δημιουργία πρόσβασης στην εξελισσόμενη γλώσσα της εργασίας, 

β) την κριτική εμπλοκή με τον γραμματισμό, που είναι απαραίτητη για να σχεδιάσουν 
με επιτυχία το κοινωνικό τους μέλλον.  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η ομάδα του Νέου Λονδίνου προχώρησε στη 
θεωρητική σύλληψη τεσσάρων χαρακτηριστικών της παιδαγωγικής (Cope & Kalantzis, 
2000: 7): 

1. της τοποθετημένης πρακτικής (situated practice), που στηρίζεται στην εμπειρία της 
κατασκευής νοήματος μέσα από την κατανόηση των κειμενικών ειδών που υπάρ-
χουν στην καθημερινότητα των μαθητών αλλά κι ευρύτερα στη δημόσια σφαίρα 
και στα εργασιακά περιβάλλοντα,  

2. της ανοικτής καθοδήγησης/διδασκαλίας (overt instruction), μέσω της οποίας οι μα-
θητές αναπτύσσουν μια ρητή μεταγλώσσα για το σχέδιο, δηλαδή οι διδάσκοντες 
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εξηγούν και οι μαθητές συνειδητοποιούν τη λειτουργία των στοιχείων και των νοη-
μάτων με τα οποία έρχονται σε επαφή, δηλαδή το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο δημιουργούνται τα νοήματα, 

3. της κριτικής πλαισίωσης (critical framing), κατά την οποία οι μαθητές ερμηνεύουν 
το κοινωνικό συγκείμενο και τον σκοπό των σχεδίων του νοήματος, 

4. της μετασχηματισμένης πρακτικής (transformed practice), στην οποία οι μαθητές, 
ως κατασκευαστές νοήματος, μεταφέρουν τις πρακτικές παραγωγής νοήματος σε 
άλλα πλαίσια, π.χ. κοινωνικά, πολιτισμικά, και έτσι γίνονται σχεδιαστές του κοι-
νωνικού μέλλοντος. 

Σύμφωνα με απόψεις θεωρητικών - μελών του New London Group, οι «άριστοι» μα-
θητές στο μέλλον θα είναι αυτόνομοι και αυτοκατευθυνόμενοι σχεδιαστές των προσω-
πικών μαθησιακών τους εμπειριών είτε σε συνεργασία με άλλους είτε μόνοι τους (Gee, 
2000). Επίσης, θα χρειάζεται να είναι ευέλικτοι, κατακτώντας δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, πολλαπλές στρατηγικές αντιμετώπισης ενός έργου κι έναν ευέλικτο ως 
προς την επίλυση προβλημάτων προσανατολισμό στην γνώση. Για τον σκοπό αυτό 
χρειάζεται να αξιοποιηθούν μαθησιακά οι πολλαπλοί γραμματισμοί, ώστε να βοηθη-
θούν οι σχεδιαστές των νοημάτων στο να γίνουν ενεργοί σχεδιαστές του κοινωνικού 
μέλλοντος, του εργασιακού μέλλοντος, του δημόσιου μέλλοντος και του μέλλοντος των 
κοινοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν (Cope & Kalantzis, 2000).  

Με βάση τα παραπάνω επιχειρήματα προτείνεται από τους προαναφερθέντες θεωρητι-
κούς να συμπεριληφθούν τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής των πολυγραμματι-
σμών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση οι μαθητές αντι-
μετωπίζονται ως σχεδιαστές και κατά συνέπεια ο όρος σχέδιο βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος. 

Οι πολυγραμματισμοί και το σχέδιο (design) 

Ο όρος σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα της έντονης αλλαγής των τελευταίων 
δεκαετιών που σηματοδότησε το τέλος της εποχής της «κοινωνικής σταθερότητας», 
όπως αποκαλεί ο Kress (2000: 133) την χρονική περίοδο που διήρκεσε μέχρι και πριν 
λίγες δεκαετίες (ο συγγραφέας αναφέρεται στη χρονική φάση του καπιταλιστικού συ-
στήματος που έχει χαρακτηριστεί και με το όνομα φορντισμός, από το όνομα του 
Φορντ, εισηγητή της αλυσίδας εργασίας, που έχει σατιρικά αποδοθεί από τον Τσαρλι 
Τσάπλιν στην ταινία «Μοντέρνοι Καιροί», βλ. επίσης Gee, 2000), κατά την οποία η 
γλώσσα θεωρούνταν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο αδιαφιλονίκητος τρόπος για την 
σημειωτικά «πλήρη» αναπαράσταση κι επικοινωνία.  

Την περίοδο της «σταθερότητας», οι όροι ικανότητα (competence) και κριτική χρησι-
μοποιούνταν για να περιγράψουν αυτό που όφειλε να θεωρείται στόχος της σημειωτι-
κής και κοινωνικής διαδικασίας (Kress, 2010: 26). Η ικανότητα αφορούσε την επικοι-
νωνία που ήταν βασισμένη σε κοινωνικά καθορισμένες συμβάσεις. Για παράδειγμα, σε 
μια επίσημη εργασία φοιτητή «απαιτούνταν» η χρήση συγκεκριμένου γλωσσικού 
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ύφους, καθορισμένου από τις συμβάσεις της περίστασης, για να χαρακτηρισθεί η ερ-
γασία ως επιτυχημένη (competent).  

Η κριτική, από την άλλη, φάνταζε για ορισμένους θεωρητικούς (για παράδειγμα, όσοι 
ενεπλάκησαν τη δεκαετία του 1970 με την Κριτική Γλωσσολογία - critical Linguistics 
- East Anglia University, π.χ., Fowler, Trew, Hodge, Kress και, μεταγενέστερα, Fair-
clough) ως ο καλύτερος τρόπος άρνησης της επιβολής της «δύναμης» του «συστήμα-
τος», γιατί επεδίωκε να φέρει στην επιφάνεια τις σχέσεις εξουσίας που το τροφοδοτούν 
και το συντηρούν, προκειμένου να το καταργήσει. Σύμφωνα με τους ίδιους θεωρητι-
κούς, βασικό χαρακτηριστικό της κριτικής είναι o προσανατολισμός της στο παρελθόν, 
δηλαδή ασκείται σε πράξεις που συντελέστηκαν στο παρελθόν (όπως η κριτική σε ένα 
άρθρο εφημερίδας που γράφτηκε την προηγούμενη μέρα), τα αποτελέσματα των ο-
ποίων δύνανται να αναλυθούν και να κριθούν, αφότου οι πράξεις έχουν πραγματοποι-
ηθεί.  

Αντίθετα, ο σχεδιασμός θεωρείται ότι «διατηρεί την οξυδέρκεια της κριτικής, μετατρέ-
ποντας τη σε μέσο για δράση μέσα από το ενδιαφέρον του σχεδιαστή» (Kress, 2010: 
22) κι αποτελεί ένα παράδειγμα που παίρνει τη γνώση που προσφέρει η κριτική και την 
αξιοποιεί ως μέσο για δράση, σύμφωνα με το ενδιαφέρον του σχεδιαστή, το οποίο ε-
στιάζει στο μέλλον. Έτσι, ο σχεδιασμός διαφοροποιείται τόσο από την ικανότητα όσο 
και από την κριτική, καθώς προσανατολίζεται στο μέλλον. Έχει, δηλαδή, αναμενόμενη 
δράση στο μέλλον, γιατί αφορά την υλοποίηση του παρόντος ενδιαφέροντος του σχε-
διαστή του μηνύματος, σε συνδυασμό με τα πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα του 
(Kress, 2010). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αλλά και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Χατζη-
σαββίδης (2011), ο όρος «σχέδιο» χρησιμοποιείται από τους θεωρητικούς των πολυ-
γραμματισμών με σκοπό να αντικαταστήσει όρους, όπως γράψιμο ή παραγωγή λόγου. 
Είναι πιο σύνθετος από τους προαναφερθέντες όρους, και, σύμφωνα με τους Cope & 
Kalantzis (2011) έχει διπλό νόημα: α) του σχεδίου, που είναι εσωτερικό χαρακτηρι-
στικό κάθε αντικειμένου και β) του σχεδιασμού, που υποδηλώνει μια πράξη πνευματι-
κής σύλληψης και μια ατζέντα προς κατασκευή. Επομένως, ο όρος αφορά εξίσου τη 
διαδικασία σχεδιασμού και το τελικό αποτέλεσμα που υλοποιούνται σε τρεις φάσεις:  
• του σχεδιασμένου (το φάσμα των διαθέσιμων στοιχείων για την παραγωγή νοήμα-

τος),  
• του σχεδιασμού (τη διαδικασία διαμόρφωσης νοήματος μέσω νέων συνδυασμών 

στοιχείων του σχεδιασμένου)  
• και του ανασχεδιασμένου (το αποτέλεσμα του σχεδιασμού, ένα νέο, υβριδικό, διακει-

μενικό και διαπολιτισμικό νόημα).  

Οι Kress & Van Leeuwen (2001) εστιάζοντας στη φάση του σχεδιασμού, ορίζουν το 
σχέδιο ως «μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο δρα σκόπιμα, με επίγνωση, με 
ορατούς, αναγνωρίσιμους, διαθέσιμους πόρους, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, με σκοπό 
να φτιάξει το προσχέδιο αυτού που είναι να παραχθεί». Το σχέδιο προκύπτει από τον 
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σκόπιμο συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στην προ-
σπάθεια σύνθεσης ενός μηνύματος για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Η χρήση των 
πόρων που θα κάνει ο σχεδιαστής εξαρτάται από το ενδιαφέρον του και τις πολιτισμι-
κές και κοινωνικές συμβάσεις της κοινότητας μέσα στην οποία συντίθεται το μήνυμα.  

Στο βιβλίο των ανωτέρω συγγραφέων (2001: 4-5) με τίτλο Πολυτροπικός Λόγος 
(Multimodal Discourse) το σχέδιο είναι ένα από τα τέσσερα πεδία/στρώματα (strata) 
της πρακτικής στα οποία κατασκευάζονται τα νοήματα. Τα υπόλοιπα είναι ο λόγος 
(discourse), η παραγωγή (production) και η διάχυση/διανομή (distribution). Ο Κουτσο-
γιάννης (2005), ερμηνεύοντας τους παραπάνω συγγραφείς, αναφέρει ότι προτείνουν 
μια τετραπλή άρθρωση για το φαινόμενο της πολυτροπικότητας, η οποία οργανώνεται 
γύρω από τη διάκριση μεταξύ περιεχομένου (content) και έκφρασης (expression) της 
επικοινωνίας. Το περιεχόμενο επιμερίζεται σε δύο επίπεδα, στον λόγο και στο σχέδιο, 
ενώ η έκφραση στην παραγωγή και στη διανομή. Το σχέδιο λειτουργεί ως οδηγός πα-
ραγωγής, ως οργανωτής αυτού που πρόκειται να διατυπωθεί, αρχικά σε αφηρημένο 
επίπεδο, το οποίο μπορεί να γίνει συγκεκριμένο μέσα από τη χρήση των σημειωτικών 
πόρων σε όλους τους σημειωτικούς τρόπους και με συνδυασμό των σημειωτικών τρό-
πων· επίσης, είναι μέσο υλοποίησης των λόγων στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής περί-
στασης και προσθέτει κάτι νέο: υλοποιεί την περίσταση επικοινωνίας η οποία μετατρέ-
πει την κοινωνικά κατασκευασμένη γνώση σε κοινωνική (δια)δράση.  

Τέλος, για τους συγγραφείς – μέλη της ομάδας του Νέου Λονδίνου η θεωρία των πο-
λυγραμματισμών περιλαμβάνει έξι στοιχεία σχεδιασμού, δηλαδή έξι μεταγλώσσες για 
την κατανόηση των νοημάτων που αποδίδονται μέσα από διαφορετικούς τρόπους:  
1. του γλωσσικού (linguistic) νοήματος, 
2. του εικονιστικού (visual) νοήματος,  
3. του ηχητικού (sound) νοήματος,  
4. του χειρονομιακού (gestural) νοήματος,  
5. του χωρικού (spatial) νοήματος και  
6. των πολυτροπικών μοτίβων του νοήματος, που συσχετίζουν τους πρώτους πέντε τρό-
πους νοήματος μεταξύ τους.  

Η παραπάνω θεωρία για τα έξι στοιχεία σχεδιασμού επηρέασε ερευνητές, οι οποίοι τα 
χρησιμοποίησαν σε εργασίες τους, όπως: 

• οι Clancy & Lowrie (2002), που χρησιμοποίησαν το μοντέλο με τα έξι στοιχεία 
σχεδιασμού του New London Group (1996) για να ελεγχθεί η πολυτροπικότητα 
παιδικών κειμένων και για να εξακριβωθεί αν κάποιο από τα στοιχεία σχεδιασμού 
υπερτερούσε στη διαδικασία κατασκευής νοημάτων,  

• οι Bezemer & Kress (2009), που μελέτησαν τη σημασία των πολυτροπικών μοτί-
βων του νοήματος που συσχετίζουν τους πρώτους πέντε τρόπους νοήματος μεταξύ 
τους. Σύμφωνα με τους ανωτέρω συγγραφείς είναι σημαντική η εστίαση στο σύ-
νολο του πολυτροπικού σχεδιασμού παρά σε κάθε τρόπο χωριστά κι όπως ισχυρί-
ζονται χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή σε πτυχές του πολυτροπικού κείμενου, 
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όπως: στις σχέσεις γραπτού λόγου και εικόνας, στην τυπογραφία και στη διάταξη, 
παρά σχολαστική καταμέτρηση, για παράδειγμα, των εικόνων που περιέχονται σε 
αυτό.  

Επίλογος  

Η θεωρία των πολυγραμματισμών, σύμφωνα με όσα αναφέραμε νωρίτερα αλλά και με 
όσα ισχυρίζεται ο Κουτσογιάννης (2017), αποτελεί την πρώτη συνειδητά επεξεργα-
σμένη πρόταση που επιχειρεί να συνδέσει την εξωσχολική με τη σχολική πραγματικό-
τητα με ιδιαίτερη συστηματικότητα και με αφετηρία τις παγκόσμιες εξελίξεις. Επίσης, 
μέσω των πολυγραμματισμών γίνεται και η σύνδεση του σχολείου με τις γλώσσες των 
χώρων εργασίας, γεγονός που δημιουργεί τομή σε σχέση με παλιότερες προσεγγίσεις 
του σχολικού γραμματισμού. 

Συμπερασματικά, μέσα από την παρούσα μελέτη επιδιώξαμε να υπογραμμίσουμε τη 
σημασία της θεωρίας των πολυγραμματισμών για την εκπαίδευση παρουσιάζοντας συ-
νοπτικά παραδείγματα της σχέσης τεχνολογίας και γραμματισμού που υλοποιούνται 
μέσα από πολυτροπικά κείμενα. Κεντρική θέση σε όσα αναφέρθηκαν έχει ο όρος σχε-
διασμός τόσο για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να σχεδιάσουν το μαθησιακό 
πλαίσιο της τάξης τους ενσωματώνοντας και ανασχεδιάζοντας τις τεχνολογίες και τα 
εκπαιδευτικά πολυμέσα όσο και για τους μαθητές, οι οποίοι γίνονται σχεδιαστές του 
κοινωνικού μέλλοντος μέσα από πρακτικές συμπερίληψης του συνόλου των σημειωτι-
κών τρόπων και πόρων. 
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Cause of ADHD (Αιτία της ΔΕΠΥ) 
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Περίληψη 

Διαταραχή έλλειψης προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια ψυχιατρική 
διαταραχή στην οποία το άτομο παρουσιάζει ανεπαρκές επίπεδο προσοχής, υπερκινη-
τικότητα- αυθορμητισμό ή έναν συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών λαμβάνοντας 
υπόψην την ηλικία του. Η ΔΕΠΥ είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρα-
σης διαφόρων νευροβιολογικών παραγόντων με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επι-
πλέον υπάρχουν ερευνητές που υποθέτουν ότι η ΔΕΠΥ είναι ακραία φυσιολογική συ-
μπεριφορά. Αυτή η εισήγηση έξετάζει τα πιθανά αίτια της ΔΕΠΥ και τονίζει την ανά-
γκη να εξεταστεί ο τρόπος που αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε 
να προταθεί η καλύτερη θεραπεία (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες επιδρούν στην σοβαρότητα και συχνότητα του συνδρόμου). 

Abstract 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a psychiatric disorder in which the 
person presents an inappropriate level of inattention, hyperactivity-impulsiveness or a 
combination of these characteristics considering his/her age. ADHD is the result of a 
complex interaction of various neurobiological factors with environmental factors. 
Moreover there are researchers that suggest that ADHD is extreme normal behaviour. 
This paper examines the possible causes of ADHD and underlying the need to examine 
the way these factors interact with each other’s, with the view of proposing the best 
treatment (taking into account that environmental factors impact on the severity and 
prevalence of the syndrome). 

Key-words: ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

Introduction 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a disorder which is characterized 
by problems paying attention, excessive activity, or difficulty controlling behav-
ior which is not appropriate for a person's age. Moreover it is considered to be the most 
commonly diagnosed paediatric condition. In the last few decades, there has been an 
enormous amount of research into the aetiology of ADHD. Research and clinical expe-
rience shows that ADHD is a rather complex and heterogeneous disorder. Hence the 
cause and the correlation of the suspected factors of the disorder are not yet fully un-
derstood. Yet it is likely that ADHD is caused by many reasons which interact with 
each other in a highly complex way. According to medical researchers the condition is 
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the result of a very complex interaction of various neurobiological factors (such as neu-
rological malfunctioning in the brain) with environmental factors. (Conrad, 1975; Tay-
lor, 1997). 

Cause of ADHD 

Although ADHD and its possible causes is the subject of many studies, there is still 
much dispute as to its aetiology. Genes, prenatal risks, perinatal risks, environmental 
toxins and psychosocial reasons are suggested to be possible causes. Many studies as-
sociate the syndrome with biological and/or genetic factors. It has been found that both 
increased trans-generational prevalence rates among affected families and common 
symptoms are presented in both parents and offspring (Epstein et al., 2000). Some stud-
ies associate the disorder with biological reasons, such as dopamine D4 receptor (Suno-
hara et al., 2000). Other suggested biological factors contain biochemical abnormalities 
(quantity of norepinephrine and serotonin), prenatal exposure to several chemicals (par-
ticularly, organic pollutants and lead might damage the neural systems involved in 
ADHD), neurological damage, late myelinisation of the nerve pathways in the brain 
and lead poisoning (Armstrong, 1996). Furthermore it has been discovered that mal-
function and thyroid abnormalities are not uncommon characteristics of the disorder 
(American Academy of Family Physicians, 1994). There is also indication that people 
with rare chromosomal micro-deletion syndromes, such as 22q11 micro-deletion syn-
drome have more chances to have the condition (Antshel et al., 2006). Botting et al. 
(1997) expressed the opinion that people having a very low birth weight are susceptible 
of presenting the syndrome. In addition several structures concerning brain function 
(such as frontal lobes, basal ganglia, limbic system and corpus callosum) are considered 
to play a role in the aetiology of ADHD (Wagner, 2000). 

Due to the rise of the prevalence rate of the syndrome, there is much debate regarding 
the disorder’s cause and recognition. There are academics that criticize the fact that 
children are given diagnosis of ADHD without proper recognition testing (Armstrong, 
1996). Furthermore, taking into account only the biological reasons, the child’s envi-
ronment is excluded from consideration as irrelevant to his/her behaviour. Thus the 
child is solely blamed for undesirable behaviour and not his/her environment (Smelter, 
et al., 1996). Therefore the acknowledgement of biological factors as the only cause of 
the condition, leads to the rejection of the child’s and his/her parents’ responsibility for 
his/her own social and academic deficiencies. Thus after acquiring an official diagnosis 
of the condition, suddenly the child is no more regarded as having social and discipline 
problems. On the contrary he/she suffers from a biological illness which should be 
treated only with medication (the illness is treated, but not the ‘’subject’’) as Smelter, 
et al. (1996) state. 
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Hence many researchers express the need to consider the importance of environmental 
factors as well (without excluding the significance of biological reasons). Several stud-
ies imply that environmental and social factors are related to ADHD and propose to 
look into child’s environment (Armstrong, 1996; Conrad, 1975). Banerjee et al. (2007) 
reviewed several studies and concluded that some environmental factors and potential 
gene-environment interactions increase the chances of having the condition. In partic-
ular they claim that psychosocial adversity in the home environment and low socio-
economic class play a part in the cause of ADHD. They also note that several environ-
mental risk factors take place in early development. This deduction complies with the 
theory that the syndrome is a neurodevelopmental disorder. People who present more 
severe characteristics of ADHD tend to have low income, insufficient living conditions, 
higher levels of family disharmony and a maternal history of psychiatric condition ac-
cording to Scahill et al. (1999). Having experienced emotional abuse and being a single 
child in a family appear to be connected with the recognition of the disorder. Specifi-
cally it was found that people with ADHD were more likely to have suffered from emo-
tional abuse and have been a single child in comparison with other people (Prel Carroll 
et al., 2012). Gruber et al. (2000) investigated sleep patterns of children with the syn-
drome and discovered that their sleep-wake system was unstable. Someone could argue 
that sleep patterns may have a biological basis, but it should also be considered that 
disturbance in sleep-wake procedure can be the consequence of environmental reasons 
(such as varying or inappropriate bedtime schedule). Other researchers stress the sig-
nificance of understanding the environment of a person with the condition, since it re-
veals the way the environment affects the person and the exhibition-intensity of his/her 
symptoms (Gingerich et al.; 1998). As stated above, there is a connection between cul-
tural conditions and ADHD. Documented rates of the disorder are suggested to be 
higher in cultures that have a low tolerance of behaviours linked with the syndrome 
(Pineda et al., 1999). Thus ethnic group differences play some role in the variability of 
the incidence of ADHD across the world. 

Due to the numerous studies discussed above, it can be concluded with high certainty 
that environment is linked with the disorder. In particular it is believed that due to its 
nature and the time the children spend in it, the school environment might result in a 
higher frequency and intensity of undesired behaviour of pupils with ADHD. Charac-
teristics of ADHD usually appear in early childhood and are most frequently detected 
in the school setting (Appalachia Educational Laboratory, 1995a). The behaviours that 
describe inattention according to DSM-IV are highly correlated with the requirements 
of academic tasks (Wolraich & Baumgaertel, 1996). Pupils have to focus their attention 
and exhibit self-discipline for large periods of time in the classrooms (Hawkins et al., 
1991). Therefore the conditions in the school context influence heavily children with 
ADHD. 

Some researchers express the opinion that the mismatch between the pupil and the 
school environment is the explanation of many problems that pupils with ADHD en-
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counter (without rejecting the view that some difficulties are caused by biological rea-
sons) (Appalachia Educational Laboratory, 1995a). They consider that medical treat-
ment of ADHD is the easiest formula to ‘’solve’’ the problem of undesirable behaviours 
in the classroom. According to this theory, the educational system recognises the pupil 
who demonstrates unruly behaviour as a ‘’patient’’, instead of acknowledging its own 
deficiencies. Hence it does not perceive traditional teaching methods (which demand 
from the child to sit still, remain quite for large periods of time and finish repetitive 
tasks within a specific allocated time), lack of resources (teachers or equipment) or 
excessive classroom size as important part of the problem (Appalachia Educational La-
boratory, 1995a). So the educational system makes an attempt to ‘’cure the patient’’ 
with pharmacological treatment and fails to enhance its structure and procedures (Con-
rad, 1975). Other researchers make one more step and suggest that ADHD is extreme 
normal behaviour. According to them ADHD is just a facet of behaviour, which pro-
fessionals have misunderstood and misinterpreted (Calhoun et al., 1997). Conrad 
(1975) perceives recognition and medical treatment of the syndrome as the medicaliza-
tion of deviant behaviour. They believe that since ADHD is merely a trait continuum, 
it is absolutely logical that they will be people at each end of the continuum. They also 
comment on the fact that there is no need to ‘’invent’’ a syndrome for the individuals 
who stand at the opposing end of the continuum. Being shy or hypoactive poses no 
threat to school or society. Quite the opposite they exhibit behaviour in accordance with 
the social requirements (Armstrong, 1996). 

As it was discussed previously, studies suggest that various biological and environmen-
tal factors play a complex role in the cause of ADHD. Due to the abundance of studies 
(and the confusion they have created, because of the numerous or even controversial 
findings), a systematic review by Thapar et al. (2013) attempted to examine their rela-
tionships with the syndrome. They reviewed literature published since 1997 (the selec-
tion has been made from PubMed, a source which contains over 22 million citations for 
biomedical literature). It was found that the disorder cannot be attributed to a single 
factor. Both inherited and non-inherited factors contribute to the disorder. In fact their 
affects appear to be interdependent. People who have a biological relative with the dis-
order, some small effect size candidate gene variants, large rare copy number variants, 
prenatal and postnatal exposure to lead and low birth weight are prone to have ADHD. 
However none of these factors are yet known to be definitely causal. Moreover it was 
argued that a highly significant number of studies link the condition with environmental 
factors. So far these factors are considered to be correlates and more research is required 
in this field. In addition, the systematic review perceived dichotomisation of biological 
and environmental explanations as inappropriate. Also it was discovered that ADHD 
often overlaps with other neurodevelopmental conditions. 

Research in cognitive, neurobiological and genetics fields indicate that ADHD is a bio-
psychosocial disorder. Cooper (2008) suggests that ADHD is: “a behavioural manifes-
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tation with its origins in a biologically based predisposition. The biological predispo-
sition and the behavioural outcomes, however, are mediated by social, environmental 
and other experiential factors’’ (Cooper, 2008, pp.461). 

Conclusion 

The disorder is considered to be the result of a very complex interaction of various 
neurobiological factors with environmental factors. As it can be inferred from the vari-
ety and interaction of the possible causes, further research is required (even though 
there is an abundance of studies), in order to fully understand the aetiology of ADHD. 
Therefore, it is essential to research the causes, factors and their interaction that con-
tribute to the prevalence and severity of the syndrome (environmental factors seem to 
influence the severity of unwanted characteristics in a pupil with ADHD). In particular, 
research should focus on understanding the way, the environment impacts on specific 
existing neurobiological characteristics of the syndrome (such as the influence of school 
environment in a child with malfunction abnormalities, who has been diagnosed with 
the syndrome). As a consequence, treatments which combine pharmacological and non-
pharmacological approaches can be planned and implemented. With this way the num-
ber of people diagnosed with the syndrome and the severity of their symptoms can be 
reduced. 
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Περίληψη 

Η μετάβαση των ατόμων με αναπηρίες από την σχολική εκπαίδευση στην μεταδευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και κατ΄επέκταση στην ενήλικη ζωή είναι ένα ζήτημα που απα-
σχολεί τη κοινωνία αλλά δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην ειδική δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των προοπτικών που υπάρχουν για αυτούς στη Με-
ταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η διερεύνηση έγινε μέσα από τη καταγραφή απόψεων 
και εμπειριών κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στην Δευτεροβάθμια Ειδική Α-
γωγή, μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική αγωγή καθώς και γονέων μα-
θητών που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. Τα ευρήματα της 
έρευνας ανέδειξαν την αναγκαιότητα σχεδιασμού της μετάβασης με ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών, των γονέων και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Η συνεργασία 
δομών και φορέων με τη ευρύτερη κοινότητα κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική 

Λέξεις-Κλειδιά: μετάβαση, δυσκολίες, προοπτικές 

ABSTRACT 

Τhe transition to post-secondary education of pupils attending special secondary edu-
cation is an issue. The aim of this research was to examine the difficulties the Secondary 
Special Education pupils face in transition and also the prospects they have in Post 
Secondary Special Education. The research investigated the views and experiences of 
social workers, pupils and parents. The results of this investigation underline the neces-
sity of implementing transition programs. Also, it is important the pupils, the parents, 
the social workers and other social partners participate in such projects.  

Key-words: transition, difficulties, prospects 

Η Προεπαγγελματική Εκπαίδευση σε Δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδι-
κής Αγωγής. 

Η προεπαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί, ένα τύπο εκπαίδευσης που διδάσκει δεξιό-
τητες που επιτρέπουν το άτομο να εμπλέκεται σε όλους τους παραγωγικούς και μη 
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ρόλους. Αποσκοπεί, στο να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες που θα τους χρειαστούν 
σε όλη τη ζωή τους και όχι μόνο στην επαγγελματική.  

Στο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής για Μαθητές με Μέτρια και 
Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση αναφέρεται ότι: «Η προεπαγγελματική εκπαίδευση 
πρέπει να αναπτύσσει διαπροσωπικές δεξιότητες, να εκπαιδεύει στην ικανότητα διαχεί-
ρισης πόρων να αναπτύσσει την αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους και τις δε-
ξιότητες συνεργασίας» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005:7). Από την οριοθέτηση αυτή 
αναδεικνύονται σημαντικές οι δεξιότητες που αφορούν: 

α) τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία. Ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει γνω-
στικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες για την εκτέλεση διαφόρων ερ-
γασιακών ρόλων.  

β) το σχεδιασμό των επαγγελματικών επιλογών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διερεύ-
νηση ενδιαφερόντων και ικανοτήτων μέσω γνωριμίας με τα επαγγέλματα  

γ) την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής. Οι μαθητές με αναπη-
ρίες παρουσιάζουν συχνά σημαντικό έλλειμμα κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό συνεπά-
γεται, δυσκολία στην αλληλεπίδραση με συνομηλίκους ή σημαντικούς ενήλικες, δυ-
σκολία στην έκφραση των σωματικών ή συναισθηματικών αναγκών τους, ανεπαρκή 
γνώση των κοινωνικών κανόνων ή τρόπων συμπεριφοράς, αδυναμία ορθής εκτίμησης 
κοινωνικών καταστάσεων και γενικά δυσκολίες στην επικοινωνία (Quinn et al., 1999). 
Για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε επαγγελ-
ματικό και κοινωνικό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες 
καθορίζουν τη κοινωνική του ταυτότητα, προωθούν την αυτονομία του, στηρίζουν τη 
κοινωνική του συμμετοχή και υποστηρίζουν την αποδοχή από ομότιμους (Παπανικο-
λάου, & Ταβανλή, 2015 ∙ Bremer & Smith, 2004). Ερευνητικά δεδομένα συνδέουν τις 
εμπειρίες των μαθητών με αναπηρίες στο σχολικό περιβάλλον με την απασχόληση μετά 
σχολείο (Benz, Yovanoff, & Doren, 1997). Σύμφωνα με στοιχεία σχετικών με τη μετά-
βαση μελετών, μαθητές με αναπηρίες που φοίτησαν σε δευτεροβάθμια κέντρα επαγ-
γελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης έχουν υψηλότερα ποσοστά μεταδευτεροβάθμιας 
απασχόλησης έναντι αυτών που δεν παρακολούθησαν (Wagner,et al.,2007). Επίσης, 
μαθητές με αναπηρία που αποφοίτησαν από δευτεροβάθμια κέντρα επαγγελματικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης βρίσκουν σχετική εργασία και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι 
για να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις εργασίας (Wonacott ,2001). Ιδιαίτερα ενδιαφέρο-
ντα είναι, μάλιστα, τα ποσοστά που κατέγραψαν οι έρευνες, όπως 10% υψηλότερο πο-
σοστό μεταδευτεροβάθμιας απασχόλησης όσων φοίτησαν σε δευτεροβάθμια κέντρα 
επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (Harvey, 2002), και 87% μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να εργαστούν 1 χρόνο μετά την αποφοίτηση (Rabren et al (2002). Η σημασία 
των δευτεροβάθμιων κέντρων επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (career and 
technical education centers) ως θετικός παράγοντας επιτυχούς μετάβασης στη μεταδευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση ή στην απασχόληση, μετά την ολοκλήρωση της, 

544/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες. (Baer et al., 2003 ∙ Landmark, Ju, & Zhang, 2010 
∙ Test, Mazzotti, Mustian & Fowler, 2009 ∙Fleming & Fairweather, 2012) 

Από τη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. 

Δυσκολίες Μετάβασης 

Για τα άτομα με νοητική ή άλλη αναπτυξιακή αναπηρία, η μεταδευτεροβάθμια εκπαί-
δευση θεωρείται ο δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση, την ανεξάρτητη διαβίωση 
και την είσοδο στην απασχόληση. (McEathron & Beuhring , 2011 ∙ Brollier, Shephard 
& Markley, 1994). Σημαντικοί σταθμοί στη μετάβαση των ατόμων με αναπηρίες από 
την σχολική εκπαίδευση στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατ΄επέκταση στην 
ενήλικη ζωή είναι, η προ-επαγγελματική και η επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο η 
μετάβαση σε αυτήν δεν είναι εύκολη υπόθεση και περιλαμβάνει πολλαπλές και πολύ-
πλοκες επιπτώσεις στους ίδιους και στις οικογένειές τους (Pandey & Agarwal, 2013). 
Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία σταδιακής υιοθέτησης νέων ή μετασχηματισμού υ-
παρχόντων ρόλων, αλλαγών ταυτότητας, σχέσεων, δραστηριοτήτων (Kielhofner, 2002 
στο King et al., 2005). Οι αφηγήσεις των νέων και των οικογενειών τους ότι αισθάνο-
νται ότι "έχουν πέσει από έναν βράχο" (Stewart, Law, Rosenbaum, & Willms, 2001) 
αποτυπώνει ξεκάθαρα το πρόβλημα.  

Οι δυσκολίες δε συνδέονται απαραίτητα με την ομάδα αναπηρίας που ανήκει το άτομο, 
το μέρος διαμονής του, κ.λ,π. Σύμφωνα με εθνική μελέτη διαχρονικής μετάβασης-
2(National Longitudinal Transition Study) (Wagner et al., 2007) oι μαθητές με αναπη-
ρίες, ανεξάρτητα από τη κατηγορία αναπηρίας, είναι λιγότερο θετικοί, από τους συνο-
μηλίκους που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση, στη παρακολούθηση και ολοκλήρωση 
της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Οι δυσκολίες συνδέονται με την έλλειψη προετοιμασίας, ενημέρωσης και υποστήριξης, 
την ύπαρξη περιορισμένων ευκαιριών για ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και την απουσία 
σύνδεσης μεταξύ τους των υποστηρικτικών υπηρεσιών (Stewart, 2001). Την έλλειψη 
πληροφόρησης ή καθοδήγησης σχετικά με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται 
να θεωρεί ως εμπόδιο το 73% των γονέων (Griffin, McMillan & Hodapp , 2010). Επι-
πλέον δεν είναι σαφές πώς οι γνώσεις που έχουν λάβει κατά τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση μεταφράζονται σε αποτελεσματική μετάβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επίσης, παρά τη πρόβλεψη του νόμου, η 
αναζήτηση πρακτικής άσκησης καθώς και οι υπηρεσίες μετάβασης μετά την ολοκλή-
ρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ασυνεπείς και στην εφαρμογή και 
στην αποτελεσματικότητα. 

 

 

545/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή μετάβαση 

Η επιτυχής μετάβαση οδηγεί σε ενισχυμένη αυτοδιάθεση, μεγαλύτερη επιτυχία στη με-
ταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και καλύτερη κοινω-
νικοποίηση (Wehmeyer & Schwartz,1997). Η διεθνής έρευνα έχει επισημάνει διάφο-
ρους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση με την οικογένεια να 
κατέχει πρωτεύουσα θέση.Το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να είναι υποστηρικτικό 
ή να δημιουργήσει εμπόδια κατά τη μετάβαση (Pandey & Agarwal, 2013) 

Οι προσδοκίες της οικογένειας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος κα-
θορίζονται μεν από τον τύπο και τη σοβαρότητα της αναπηρίας ενός παιδιού 
(Newman,2005), ωστόσο έχει βρεθεί ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες για συ-
νέχιση της σταδιοδρομίας τόσο πιθανότερο είναι να ολοκληρώσει ο μαθητής τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση και να μεταβεί στη μεταδευτεροβάθμια. (Wagner et al., 2007). 
Επίσης, εκτός από τις προσδοκίες της οικογένειας σημαντικό ρόλο βρέθηκε να παίζει 
το εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας (Fleming & 
Fairweather, 2012). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένας άλλος παράγοντας επιτυχούς μετάβασης. Ερευνη-
τικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η κατοχή κοινωνικών δεξιοτήτων επιτρέπει στους μα-
θητές με αναπηρίες να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με άλλους και μετά την αποφοίτηση 
αυξάνοντας τις πιθανότητες απασχόλησης (White & Weiner, 2004 ∙ Benz et al. ,1997). 
Οι δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού (επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, καθορι-
σμός στόχων και επίτευξη τους, αυτορρύθμιση, αυτοπροστασία) χαρακτηρίστηκαν, ε-
πίσης, βασικές για τη μετάβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην απα-
σχόλησης (Wehmeyer & Schwartz ,1997). Σε μία ολιστική προσέγγιση του ζητήματος 
των κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη διευκόλυνση της μετάβασης θα ήταν σημαντικό να 
αξιολογηθούν και να ενισχυθούν τα δυνατά σημεία προσωπικότητας των μαθητών, οι 
διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και η δικτύωση με τα κέντρα κοι-
νωνικής στήριξης (Halpem ,1985, στο Black & Ornelles, 2001),. 

Πάντως, αξιοσημείωτο είναι ότι παρόλο που η σημασία της οικογένειας επιβεβαιώνε-
ται από πολλές έρευνες (McNair & Rusch, 1991 ∙ Pandey & Agarwal, 2013), η εμπλοκή 
της στο σχεδιασμό της μετάβαση συχνά παραβλέπεται από τους επαγγελματίες (Morris, 
2002). Είναι, ωστόσο, επιβεβαιωμένο ότι  η διεπιστημονική συνεργασία μέσα σε ένα 
δίκτυο υποστήριξης για το παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική ( Doren & Benz, 1996 ∙ 
Repeto, Webb, Garvan & Washington , 2002). Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν μαθητές, 
γονείς, άλλα μέλη της οικογένειας, ειδικοί παιδαγωγοί, γενικοί εκπαιδευτικοί, επαγγελ-
ματικοί σύμβουλοι, και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών ενηλίκων  

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η ειδική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι 
εστιασμένη στη μετάβαση (Kohler & Field,2003). Υιοθετώντας την άποψη αυτή πραγ-
ματοποιήσαμε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση των δυσκολιών και των προοπτικών 
για τους μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση, 
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Η έρευνα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 8 γυναίκες κοινωνικοί λειτουργοί με προϋπηρεσία τουλάχι-
στον δύο έτη στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση σε σχολεία της Αττικής, 8 μαθητές 
(7 αγόρια και 1 κορίτσι) που αποφοιτούν το τρέχον σχολικό έτος από σχολεία δευτε-
ροβάθμιας ειδικής αγωγής και 4 γονείς (3 γυναίκες και 1 άντρας). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα αναζήτησε απαντήσεις ήταν: 

1. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική 
εκπαίδευση, κατά τη μετάβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

2. Ποιες προοπτικές υπάρχουν στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές 
που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Ερµηνευτική Φαινοµενολογική Α-
νάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA) διότι σκοπός ήταν να κατα-
νοήσουμε το περιεχόμενο και την περιπλοκότητα των νοημάτων που οι συμμετέχοντες 
αποδίδουν στα βιώματά τους και όχι να μετρήσουμε τη συχνότητά τους (Smith & 
Osborn, 2008). 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη (Smith & 
Osborn ,2003) η οποία αποτελείτο από 10 ερωτήσεις δομημένες σε τρείς άξονες: προ-
γράμματα μετάβασης, δυσκολίες στη μετάβαση, προοπτικές στη μετάβαση.  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα για τις δυσκολίες κατά τη μετάβαση στη μεταδευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, οι δυσκολίες που εκφράστηκαν συχνότερα ήταν: 
- ανησυχία για το άγνωστο 
- φόβος και άγχος από τη πλευρά των μαθητών για τις επιλογές που έχουν μετά την 

ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρήθηκε κυρίως σε πιο υψη-
λής λειτουργικότητας μαθητές. 

- το γεγονός ότι το απολυτήριο της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, ανάλογα και 
με το σχολείο (Ε.Ε.Ε.ΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Ειδικό Λύκειο) δεν έχει την ίδια ισχύ 
και ούτε συνεπάγεται τη πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την Δημόσια Με-
ταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

- η οικογένεια πολλές φορές δείχνει αμέλεια έως και αδιαφορία, γεγονός που αποτελεί 
δυσκολία στη μετάβαση 

- η πρόσβαση σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι πάντα εύκολη για 
τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειες τους  

- κατά τη μετάβαση, δεν έχουν τις ίδιες επιλογές όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν από 
τη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή  
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- οι μαθητές δε θέλουν να χάσουν το σχολείο και τους φίλους τους. 
- οι γονείς δε γνωρίζουν που πρέπει να κατευθυνθούν. 

Στο δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα για τις προοπτικές στη μεταδευτεροβάθμια εκπαί-
δευση τα ευρήματα έδειξαν ότι η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει: 
- Εργαστήρια Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Για τους μαθητές που δεν έχουν πρό-

σβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση η επιλογή που έχουν είναι να φοιτήσουν 
σε Επαγγελματικά Εργαστήρια Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. 

- Δημόσια ΙΕΚ-Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κάποιοι μαθητές που φοιτούν στη Δευτερο-
βάθμια Ειδική Αγωγή έχουν πρόσβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό 
εξαρτάται από το τύπο σχολείου ειδικής εκπαίδευσης που φοιτά ο μαθητής 

- Κάποιοι μαθητές που αποφοιτούν από τη Δευτeροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση επιλέ-
γουν να εργαστούν. 

- Οι μαθητές κάνουν σκέψεις για το μέλλον τους και για τις επιλογές που έχουν. 
- Οι γονείς δεν γνωρίζουν τις προοπτικές που έχουν τα παιδιά τους. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ανησυχία και το άγχος για τις επιλογές 
μετά την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η δυσκολία που μοιρά-
ζονται κοινωνικοί λειτουργοί, μαθητές και γονείς. Η αναπηρία αυτή καθαυτή αποτελεί 
δυσκολία κατά τη μετάβαση (Wagner et al., 2007). Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
της οικογένειας, οι χαμηλές προσδοκίες των γονιών και η έλλειψη πληροφόρησης παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μετάβασης.  

  Οι προοπτικές των μαθητών διαφέρουν ανάλογα με τη δευτεροβάθμια σχολική μο-
νάδα που αποφοιτούν αλλά και το είδος αναπηρίας (Grigal et al.,2011).  

Βασικός διευκολυντικός παράγοντας είναι η ενεργητική συμμετοχή των ίδιων των μα-
θητών, της οικογένειας, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και της ευρύτερης κοι-
νότητας σε όλα τα στάδια της μετάβασης, από το σχεδιασμό της διαδικασίας, τον κα-
θορισμό των στόχων και την υλοποίησή της.  
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Δυσλεξία και αγγλικά: Χαρακτηριστικά και τεχνικές διδασκαλίας. 

Καπερώνη Παρασκευή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, vicky_kaperoni@windowslive.com 

Περίληψη 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν διεξαχθεί σχετικά με το διφορούμενο θέμα της δυσλεξίας 
πολλές από τα οποίες με αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά τη φύση και τα αποτε-
λέσματα αυτής της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζο-
νται τα πιο σημαντικά γλωσσικά χαρακτηριστικά των δυσλεκτικών μαθητών σε μια 
προσπάθεια να κατανοηθούν και να επεξηγηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές όσον αφορά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσ-
σας. Επιπλέον, δίνονται ορισμένες τεχνικές πολυαισθητηριακής διδασκαλίας οι οποίες 
θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Λέξεις-Κλειδιά: δυσλεξία, χαρακτηριστικά, τεχνικές διδασκαλίας 

Πρόλογος 

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό του 
πληθυσμού (7-10%) της σχολικής ηλικίας. Είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και μερικές φορές και των 
μαθηματικών, παρά τη φυσιολογική τους νοημοσύνη, τη καλή όραση και ακοή, και την 
ορθή εκπαίδευση. Είναι μια αναπηρία που είναι νευρολογική στην προέλευση της και 
δεν επηρεάζει μόνο τη σχολική επίδοση του μαθητή, αλλά και την ψυχολογία τους και 
τη στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση. Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας δια-
φέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων γεγονός που οδηγεί σε ταξινόμηση σε τρεις με-
γάλες κλινικές μορφές: ελαφριά, μέτρια και σοβαρή. Τα χαρακτηριστικά παρά το γε-
γονός ότι είναι κοινά και στους τρεις τύπους, η σοβαρότητα τους αυξάνεται σταδιακά. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αναπτυξιακή δυσλεξία που εμφανίζεται 
από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και επίκτητη δυσλεξία η οποία μπορεί να 
προκληθεί αργότερα και αφού έχει γίνει η κατάκτηση της ορθής γραφής και της ανά-
γνωσης ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης. Στην παρούσα εργασία όπου αναφέρεται 
ο όρος «δυσλεξία» θα αναφερόμαστε στην αναπτυξιακή δυσλεξία. 

Αίτια 

Τα αίτια της δυσλεξίας είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και οι πολυάριθμες μελέτες 
υποδεικνύουν διάφορες αιτίες οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

Α. Νευρολογικής προέλευσης. Συχνά προτείνεται ως αιτία της δυσλεξίας βλάβες στην 
δημιουργία του εγκεφαλικού φλοιού κατά την προγεννητική περίοδο. Συγκεκριμένα 
προτείνεται ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν μεταναστεύουν μέχρι τα ακρότατα σημεία 
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του φλοιού και έτσι παρατηρούνται ανωμαλίες που οδηγούν σε καθυστερήσεις ανά-
πτυξης του γραπτού λόγου. 

Άλλες έρευνες έχουν προσδιορίσει μια δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος που 
σχετίζεται με τις περιοχές Broca και Wernicke στον εγκέφαλο οι οποίες σχετίζονται με 
τα πεδία ανάγνωσης και γραφής . 

Β. Γενετικοί Παράγοντες. Μερικές μελέτες έχουν την τάση να "κατηγορούν" κάποια 
γονίδια των χρωμοσωμάτων 3,6 και 15 για τη δυσλειτουργία των νεύρων.7 Έτσι, η κλη-
ρονομικότητα της δυσλεξίας έχει υποστηριχθεί από πολλούς επιστήμονες καθώς έχει 
διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με δυσλεξία έχουν κάποιον συγγενή 
πρώτου βαθμού που επίσης έχει διαγνωστεί με δυσλεξία. 

Γ. Ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία. Η ελλιπής διαφοροποίηση των εγκεφαλικών ημι-
σφαιρίων (πλευρίωση ) σχετίζεται με την αργοπορημένη διαφοροποίηση των νευρολο-
γικών λειτουργιών και κατά συνέπεια οδηγεί στην αργοπορημένη ανάπτυξη της αυτο-
ματοποίησης στη χρήση της γλώσσας.  

Δ. Λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία. Παρουσία 
λειτουργικών ανωμαλιών στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία έχουν προταθεί 
ως αιτία για την δυσλεξία. Συγκεκριμένα ο Παυλίδης τονίζει ότι τα παιδιά με δυσλεξία 
χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστη «οφθαλμική κίνηση» που οδηγεί σε μεγαλύτερη α-
στάθεια και συντομότερη διάρκεια συγκέντρωσης.  

Χαρακτηριστικά μαθητών με Δυσλεξία 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας 
είναι ποικίλες. Ως εκ τούτου, οι δυσκολίες είναι ανάλογες και στην εκμάθηση της αγ-
γλικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
εξής: 

Α. Δυσκολίες στην ανάγνωση: Η ανάγνωση είναι αργή, στερείται επιτονισμού, ο ρυθ-
μός ανάγνωσης είναι αργός και κομπιαστικός. Συχνά μπερδεύουν λέξεις που μοιάζουν 
μεταξύ τους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες με ομοιοκαταληξία π.χ. “seat” και “sweet” 
.Επιπλέον συχνά χάνουν τη γραμμή που διαβάζουν και δεν μπορούν να προφέρουν σω-
στά πολυσύλλαβες λέξεις ενώ άλλοτε παραλείπουν τα γράμματα όταν διαβάζουν π.χ. 
διαβάζουν "lass“ αντί για "class". Πολλές φορές αντιστρέφουν γράμματα μέσα σε λέ-
ξεις (π.χ. "act" αντί "cat”), αντικαθιστούν γράμματα σε άλλες ή ακόμη αντικαθιστούν 
ολόκληρες λέξεις με άλλες που είναι ευκολότερες και έχουν το ίδιο νόημα. Τέλος, συ-
χνά μαντεύουν την έννοια μιας λέξης από το πρώτο γράμμα, τη συλλαβή ή ακόμα και 
τη συνολική εμφάνιση και κατά συνέπεια δυσκολεύονται στην κατανόηση. 

Επιπροσθέτως, η κατανόηση ενός κειμένου μπορεί επίσης να επηρεαστεί λόγω της μι-
κρής μνήμης εργασίας. Έτσι, μπορεί να έχουν ξεχάσουν τι έχουν διαβάσει μέχρι να 
ολοκληρώσουν την παράγραφο ή ακόμα και την ίδια την πρόταση που διαβάζουν. Κατά 
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συνέπεια, η αφήγηση μιας ιστορίας και η αλληλουχία ιστοριών είναι δραστηριότητες 
που δυσκολεύουν τους μαθητές με δυσλεξία. 

Β. Δυσκολίες στην γραφή: Οι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν φτωχή ορθογραφία 
και κάνουν συχνά λάθη όταν αντιγράφουν από τον πίνακα της τάξης ή ακούν κάποιον 
που υπαγορεύει ένα κομμάτι από ένα κείμενο. 10 Επιπλέον το γράψιμό τους είναι ελά-
χιστα ευανάγνωστο και γεμάτο διορθώσεις και σβησίματα ,ενώ ο ρυθμός της γραφής 
τους είναι αργός σε σχέση με την ηλικία τους. Τείνουν να μπερδεύουν οπτικά όμοια 
γράμματα (π.χ. p-d-g-b) ,μπορεί να παραλείψουν ή να προσθέσουν γράμματα ή ακόμα 
και λέξεις οι οποίες συχνά είναι ακατάλληλες. Τέλος, χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμ-
ματα μεταξύ μικρών γραμμάτων(π.χ. "wATer" αντί "water"), ενώ οι αναγραμματισμοί 
και οι αντικαταστάσεις είναι συνηθισμένες(π.χ. "trani" αντί για "train", "mlk" αντί για 
"milk" και "plane" αντί για "plate" ). 

Ένα σημαντικό γνώρισμα είναι η καθρεφτική γραφή η οποία σχετίζεται με τα προβλή-
ματα στην οπτική αντίληψη και τον χωρικό προσανατολισμό και οδηγεί τους δυσλε-
κτικούς μαθητές να γράφουν αντεστραμμένα(π.χ. "Dirb" αντί για "bird" , "This is a 
buck" αντί για "This is a duck" , "Siht si a gid taob" αντί για "this is a big boat"). 

Γ. Δυσκολίες στην γραμματική και τη σύνταξη: Η εκμάθηση των κανόνων γραμματι-
κής και η εφαρμογή τους απαιτεί ένα υψηλό ποσοστό αυτοματοποίησης και ένα γρή-
γορο ρυθμό μνήμης. Κατά συνέπεια, η χρήση της ερώτησης ή της αρνητικής μορφής 
των προτάσεων είναι επίσης δύσκολη λόγω των προβλημάτων προσανατολισμού (π.χ. 
αντί για " Is he playing golf?" χρησιμοποιούν "He is playing golf?"). Τέλος παρατη-
ρούνται παραλείψεις επιθημάτων (π.χ. "he play" αντί "he plays”) και ανεπαρκή ή ελ-
λιπή σημεία στίξης, ακατάλληλες λέξεις ή και παράλειψη συνδετικών λέξεων. 

Δ. Προβλήματα με την ακουστική ικανότητα (listening) : Η μικρή μνήμη εργασίας και 
η φωνολογική ενημερότητα προκαλούν δυσκολίες στον να συγκρατήσουν αυτά που 
ακούν και ακόμη να ανακαλέσουν αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να ολοκληρώ-
σουν μια ακουστική εργασία. Ως εκ τούτου, η κατανόηση των οδηγιών και η παρακο-
λούθησή τους μέχρι την ολοκλήρωση ενεργειών είναι μια διαδικασία που δυσκολεύει 
τους μαθητές όταν κάνουν ακουστικές ασκήσεις. Τέλος, η λήψη σημειώσεων είναι ε-
πίσης μια δραστηριότητα στην οποία δυσκολεύονται οι μαθητές αυτοί. 

Ε. Δεν γίνεται εύκολα η αυτοματοποίηση των οπτικοχωρικών δεξιοτήτων: Αυτό δη-
μιουργεί προβλήματα στη διατήρηση της ισορροπίας ,δυσκολία στο συντονισμό των 
χεριών και των ποδιών και δυσκολίες στη διάκριση αριστερά / δεξιά, πάνω / κάτω, προς 
τα πίσω / προς τα εμπρός, μπροστά / πίσω κάτι που δυσκολεύει και την γραφή τους. 
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Διάγνωση 

Όταν ένας μαθητής παρουσιάζει να έχει καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τη γραφή και την ανάγνωση και η επίδοση του είναι αρκετά χαμη-
λότερη σε σχέση με τους συμμαθητές του θα πρέπει να παραπέμπεται στα αρμόδια 
κέντρα διάγνωσης. Στην Ελλάδα αρμόδιοι φορείς είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, 
Διάγνωσης και Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Αναγκών(ΚΕΔΔΥ),τα Ιατροπαιδαγωγικά 
Κέντρα(ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης(ΕΔΕΑ).Μέσα από 
σταθμισμένα τεστ καθώς και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση από ψυχολόγο και ειδικό 
παιδαγωγό γίνεται η διάγνωση και παρέχεται η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση 
που περιλαμβάνει συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδική παιδαγωγό. 

Παρέμβαση 

Η παρέμβαση για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας γίνεται στην μητρική γλώσσα του 
μαθητή .Ως εκ τούτου, οι τεχνικές που παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία σχετίζο-
νται με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία με σκοπό να ενισχυθεί η εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας από μαθητές με δυσλεξία. 

Α. Διδασκαλία της ανάγνωσης: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα η διδασκαλία 
της ανάγνωσης περιλαμβάνει τρία στάδια: 

Πριν τη ανάγνωση, η κατασκευή λέξεων σε χαρτί ή πλαστελίνη καθώς και η ενίσχυση 
του κειμένου με εικόνες είναι αρκετά βοηθητική. Επιπλέον η εκ των προτέρων διδα-
σκαλία των άγνωστων λέξεων και ο σχολιασμός του τίτλου βοηθάει στην κατανόηση 
του κειμένου. 

 Κατά την ανάγνωση, η διδασκαλία πρέπει να γίνεται σταδιακά από τις μεμονωμένες 
λέξεις σε προτάσεις. Η χρήση χάρακα για να μην χάνεται η σειρά που διαβάζει καθώς 
και η χρήση έγχρωμης ζελατίνης επάνω από το κείμενο για να μειώνεται η κούραση 
από την αντίθεση άσπρου-μαύρου. Επιπλέον η ανάγνωση μπορεί να γίνεται σε ζεύγη 
με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα. Η ενίσχυση του κειμένου με ακουστικό υλικό είναι μια 
σημαντική βοήθεια που ενισχύει τη πολυαισθητηριακή μάθηση. Επιπροσθέτως, παρεμ-
βάσεις μπορούν να γίνουν στη παρουσίαση του κειμένου που μπορεί να είναι γραμμένο 
με μεγαλύτερη γραμματοσειρά άλλα και σε κάθετη γραφή καθώς και στην έκταση που 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να αυξάνεται σταδιακά. 

Τέλος, καλό είναι να διδάσκονται και κάποιες μεταγνωστικές στρατηγικές που ενισχύ-
ουν την αυτονομία της μάθησης από τους μαθητές όπως είναι η τεχνική της πρόβλεψης 
και η αναζήτηση λέξεων-κλειδιών. 

Β.Η διδασκαλία της ορθογραφίας, του λεξιλογίου και του γραπτού λόγου: Η διδασκα-
λία της αλφαβήτας πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά και αυτή περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία των φωνηέντων, έπειτα των συμφώνων που μοιάζουν με αυτά της μητρικής 
γλώσσας και έπειτα τα σύμφωνα που είναι διαφορετικά. Τα γραφήματα που μοιάζουν 
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μεταξύ τους δεν θα πρέπει να διδάσκονται μαζί. Επιπλέον οι κιναισθητικές ασκήσεις, 
όπως ο σχηματισμός των γραμμάτων στον αέρα ή σε άμμο ή σε πηλό, ενισχύουν την 
αποτύπωση του γράμματος στη μακρόχρονη μνήμη. 

Όσον αφορά την εκμάθηση του λεξιλογίου τα ακρωνύμια καθώς και η χρωματική α-
πεικόνιση διαφόρων φωνολογικών συμβόλων βοηθούν στην ενίσχυση της ορθογρα-
φίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λέξεις που είναι δύσκολες. Επιπλέον η χρήση 
καρτών (flashcards) και η εκμάθηση των λέξεων σε εννοιολογικές ομάδες βοηθούν 
στην καλύτερη αφομοίωση. Επιπροσθέτως, ο αριθμός των άγνωστων λέξεων για ορθο-
γραφία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις έξι με οχτώ κάθε φορά και θα πρέπει να δίνονται 
συχνές ευκαιρίες για επανάληψη. Τέλος, η χρήση καρτελών με καταγραφή των νέων 
λέξεων και αρχειοθέτηση για άμεση χρήση και επανάληψη καθώς και η δημιουργία 
νοερών εικόνων με το νέων λεξιλόγιο βοηθάει στην απομνημόνευση.  

Όσον αφορά την παραγωγή λόγου αρχικά προτείνεται να κάνουν ασκήσεις συμπλήρω-
σης κενών ενώ σταδιακά μπορούν να μεταβούν στη δημιουργία απλών προτάσεων. Ε-
πιπλέον η χρήση σχεδιαγραμμάτων και ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) είναι α-
παραίτητος καθώς συχνά χάνουν τον ειρμό της σκέψης τους και ξεχνούν τι θέλουν να 
γράψουν. Τέλος, η παροχή πρότυπων κειμένων είναι απαραίτητος για να μπορέσουν 
να δομήσουν σωστά ένα κείμενο. 

Γ.Διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού: Η διδασκαλία της γραμματικής 
και του συντακτικού πρέπει να γίνεται άμεσα και με ξεκάθαρες επεξηγήσεις από τα πιο 
απλά στα πιο σύνθετα. Η κιναισθητική μάθηση είναι σημαντικό μέρος και της διδα-
σκαλίας της γραμματικής. Παραδείγματος χάρη , η χρήση καρτελών τις οποίες οι μα-
θητές κρατάνε, στέκονται όρθιοι και μπαίνουν στη σειρά ,θα μπορούσε να βοηθήσει 
στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα προσανατολισμού και να ενισχυθεί στην εκμά-
θηση του σχηματισμού της ερώτησης. Επιπλέον η χρήση ενός χρωματικού κώδικα για 
τα διάφορα μέρη του λόγου (π.χ. το ρήμα κόκκινο, το υποκείμενο μπλε κτλ.) θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει να αντιληφθούν και να αφομοιώσουν τις διαφορές. Τέλος, η χρήση 
διαδραστικού πίνακα όπως και κάθε είδους εποπτικού μέσου μπορεί να ενισχύσει την 
εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων. 

Δ. Ενίσχυση της ακουστικής ικανότητας: Πριν από την ακουστική άσκηση καλό θα 
ήταν η διδασκαλία των άγνωστων λέξεων καθώς και μια πρόβλεψη για το τι αναμένεται 
να ακουστεί. Επιπλέον μπορεί να ενισχυθεί η ακουστική ικανότητα με τη χρήση εικό-
νων. Τέλος, ο ήχος καλό θα ήταν να είναι καθαρός και η έκταση του κειμένου μικρή. 

Ε.Η ενίσχυση της οπτικοχωρικής ικανότητας γίνεται πρωτίστως μέσα από την παρέμ-
βαση του εργοθεραπευτή ,όπως έχει ήδη αναφερθεί, και ενισχύεται από τις προαναφερ-
θείσες πολυαισθητηριακές δραστηριότητες. 
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Επίλογος 

Όπως αναφέρει η Nijakowska στο βιβλίο της Dyslexia in the Foreign Language Class-
room (2010), η αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μια ισόβια κατάσταση, και τα παιδιά που 
έχουν διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη διαταραχή μάθησης δεν μπορούν να την ξεπε-
ράσουν. Είναι μια μόνιμη κατάσταση, η οποία ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί με την κα-
τάλληλη εκπαίδευση και την αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση. Με άλλα λό-
για, αν το παιδί διαγνωστεί ως δυσλεκτικό δεν μπορεί να το ξεπεράσει πλήρως, αν και 
μπορεί να "μαλακώσει" τα συμπτώματα μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, καθοδή-
γησης και τελικά ωριμότητας 
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H μουσικοθεραπεία στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό 

Τάτση Θεανώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 Ε.Α.Ε. theanotatsi@hotmail.com 

Περίληψη 

Η μουσικοθεραπεία, στη σύγχρονη εποχή, είναι μια ευρέως αποδεκτή παρέμβαση στον 
τομέα της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα στο φάσμα του αυτισμού. Είναι κοινώς 
αποδεκτό, ότι ένα παιδί με αυτισμό αδυνατεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες και 
παγιδεύεται σε ένα δικό του πλαίσιο απομόνωσης. Με τη μουσική ως μέσο 
επικοινωνίας, μπορεί να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες και ταυτόχρονα να 
ενεργοποιήσει τα συναισθήματα του, ειδικά αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι δεν 
απαιτεί μουσικές γνώσεις ,ούτε χρήση λέξεων εκ μέρους του. Επίσης, η παιγνιώδης 
φύση της μουσικής εμπειρίας έχει αναπτυξιακές διαστάσεις και μπορεί να λειτουργήσει 
ως κίνητρο και μέσο εμπλουτισμού του μαθήματος για την επίτευξη σημαντικών 
στόχων, όπως ψυχοκινητικών και εκπαιδευτικών. Βέβαια, ο βασικός στόχος όλων των 
μουσικοθεραπευτικών τεχνικών, που εφαρμόζονται σε παιδιά με αυτισμό είναι η 
επίλυση των δυσκολιών που εμφανίζουν τα παιδιά αυτά. Στη συνέχεια, παρατίθενται 
αναλυτικά δόκιμες ατομικές και ομαδικές μέθοδοι μουσικοθεραπείας, που 
εφαρμόστηκαν σε διάφορα στάδια της εξελικτικής πορείας των αυτιστικών παιδιών. 

Λέξεις- Κλειδιά: μουσικοθεραπεία, αυτισμός, μέθοδος, σύστημα Karl Orff 

Εισαγωγή 

Η μουσική ως τέχνη έχει ξεχωριστή θέση στην εκπαίδευση, εξαιτίας της άρρηκτης 
σχέσης της με την κίνηση και τη γλώσσα. Στην ειδική αγωγή, μπορεί να βοηθήσει τα 
άτομα με αναπηρία να ικανοποιήσουν τις αισθητηριακές εμπειρίες τους σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε έχει καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη παρέμβαση. 
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η μουσική εκπαίδευση, σαν 
παιδαγωγική πρακτική, έχει πολλά κοινά σημεία με τη μουσικοθεραπεία, ως εφαρμογή 
σε περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής αγωγής και μεταχείρισης. Παρ’ όλα αυτά, 
διαφέρουν ως προς τον ορισμό, τη μεθοδολογία και τη στοχοθεσία τους, είναι 
ουσιαστικά δύο διαφορετικοί τομείς. Η μουσική εκπαίδευση, σαν εφαρμογή σε παιδιά 
προσχολικής, μετανηπιακής και σχολικής ηλικίας, συμβάλλει στην εκπαίδευση αυτών. 
Λέγοντας εκπαίδευση, εδώ, εννοείται η μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών 
ενέργειας ή συμπεριφοράς. Από την άλλη, η μουσικοθεραπεία στοχεύει στη θεραπεία 
των ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, ο μουσικοθεραπευτής και το παιδί 
δημιουργούν μουσική, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό μέσο για 
το ίδιο το παιδί. Λέγοντας παιδί, δεν αναφερόμαστε απαραίτητα στην ηλικιακή φάση 
του ατόμου, αλλά κυρίως στην ευρύτερη έννοια «μουσικού- παιδιού», όπως την 
ανέλυσαν οι Nordoff και Robins, η οποία έχει να κάνει με τη γενετήσια μουσικότητα 
κάθε ανθρώπου. Είναι γνωστό, ότι η ικανότητα της ανθρώπινης φύσης να 
ανταποκρίνεται στη μουσική είναι έμφυτη και δεν αλλοιώνεται μέσα από την αρρώστια 
ή την αναπηρία, επομένως κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει τις εγγενείς 
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δυνατότητες του για μουσική έκφραση και δημιουργία, εάν εφαρμοστούν από κάποιον 
ειδικό οι κατάλληλες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές τεχνικές.  

Μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι σε παιδιά με αυτισμό 

Τα κυριότερα στοιχεία μουσικής συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό ποικίλουν. 
Συνήθως, περιλαμβάνουν τινάγματα και στροβιλισμό των οργάνων ή/και ψηλάφηση 
αυτών χωρίς πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν μουσικά. Επιπλέον, τείνουν να 
σειροθετούν τα όργανα και να τα επιλέγουν με βάση το υλικό που τους προκαλεί 
μεγαλύτερη εντύπωση και περιέργεια. Οι δυσκολίες, που έχει να αντιμετωπίσει ο 
μουσικοθεραπευτής, κατά τη διάρκεια των ατομικών και των ομαδικών μεθόδων που 
θα χρησιμοποιήσει, είναι συνήθως το μοίρασμα των οργάνων, η εναλλαγή σειράς 
ανάμεσα στα παιδιά, όταν αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ως ομάδα και το 
συναισθητικό παίξιμο. Επομένως, είναι απαραίτητο, ο επαγγελματίας να διέπεται από 
υπομονή, θέληση και επιμονή στην επίτευξη των στόχων του. Προκειμένου να 
δουλέψει αποτελεσματικά με το παιδί, είναι αναγκαίο να καθιερώνει «ρουτίνες» στο 
πλαίσιο της θεραπείας, ώστε να μειώνονται το άγχος και η σύγχυση. Παραδειγματικά, 
στον σχεδιασμό του μουσικού μαθήματος μπορεί να περιληφθούν τραγούδια έναρξης- 
λήξης, τραγούδι ομάδας, καλωσορίσματος– αποχαιρετισμού. Οι μέθοδοι 
μουσικοθεραπείας, ανάλογα με την προσέγγιση, που θα ακολουθήσει ο 
μουσικοθεραπευτής, αλλά και με βάση τις ανάγκες του πελάτη μπορεί να εμφανίζουν 
ποικιλία (Ψαλτοπούλου, 1998: 173). Εδώ, θα αναφερθούν δόκιμες θεραπευτικές 
μέθοδοι, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς και τα αποτελέσματά τους έχουν 
επαληθευτεί. 

Ατομικές μέθοδοι 

 Ατομική μουσικοθεραπεία αποδοχής 

Η μέθοδος αυτή, η οποία χρησιμοποιείται στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 
στηρίζεται στη μουσική ακρόαση τριών μουσικών συνθέσεων. Ειδικότερα, βασίζεται 
στην εφαρμογή ενός ηχητικού προγράμματος στο οποίο περιλαμβάνονται τρία 
διαφορετικά μουσικά αποσπάσματα. Το πρώτο απόσπασμα διαφοροποιείται κάθε φορά 
μουσικά, καθώς είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στην ψυχολογική κατάσταση του 
αυτιστικού παιδιού, οδηγώντας το σε κρίση συναισθημάτων, εκτόνωση, και κάθαρση. 
Στο δεύτερο μουσικό απόσπασμα υπάρχουν μελωδικά και αρμονικά στοιχεία, καθώς 
σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός είναι η ουδετεροποίηση της έντασης, που προκάλεσε η 
πρώτη μελωδία. Το τρίτο μουσικό απόσπασμα, επιλέγεται προσεκτικά, έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική πρόοδος του αυτιστικού παιδιού προς το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, είτε να χαλαρώσει, είτε να κινητοποιηθεί για τη δημιουργική του 
δραστηριοποίηση.  
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Ενεργητική ατομική μουσικοθεραπεία 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στον ηχητικό διάλογο, ανάμεσα στον θεραπευτή και το 
αυτιστικό παιδί. Αρχικά, ο μουσικοθεραπευτής προσπαθεί να προκαλέσει, με τη 
βοήθεια κάποιου μουσικού οργάνου ή ενός άλλου απλού ηχητικού αντικειμένου, το 
ενδιαφέρον του παιδιού μέσα από μια ποικιλία αυτοσχέδιων ήχων. Με αυτό τον τρόπο, 
θα εξασφαλιστεί η προσοχή του παιδιού προς τον θεραπευτή κι εκείνος με τη σειρά του 
πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στις αντιδράσεις του παιδιού. Στη συνέχεια, 
αφού έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους, μέσω αυτής της πρώτης 
διαλεκτικής επικοινωνίας, ακολουθεί ο διάλογος μέσα από τη φωνητική έκφραση.  

 Ομαδικές μέθοδοι 

 Ομαδική μουσικοθεραπεία αποδοχής 

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της μεθόδου, το παιδί τοποθετείται μέσα σε μια 
ομάδα, η οποία απαρτίζεται από παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι 
εύκολο να κατανοήσει κανείς, ότι αυτό το γεγονός είναι σπουδαίο για την καλλιέργεια 
κοινωνικών δεξιοτήτων στη συμπεριφορά του παιδιού. Η μεθοδολογία αυτού του 
προγράμματος στηρίζεται στο άκουσμα μουσικών συνδυασμών από διάφορα είδη 
μουσικής, διάρκειας ως τριών λεπτών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο θεραπευτής 
επιλέγει προσεκτικά μελωδίες από ένα ευρύ ρεπερτόριο κλασσικής, ρομαντικής, 
παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Έπειτα, διαλέγει τη μουσική διάσταση που 
κρίνει απαραίτητο να τονίσει, δηλαδή είτε μελωδική είτε ρυθμική και τα παιδιά ακούν 
το μουσικό αποτέλεσμα. Στόχοι της μεθόδου αυτής, είναι η αυθόρμητη εξωτερίκευση 
των συναισθημάτων που προκαλεί η ακρόαση στο παιδί, η αντίληψη της ύπαρξης της 
ομάδας και των μελών της, η εμβάθυνση του μουσικοθεραπευτή στα προβλήματα και 
στις δυσκολίες των παιδιών και η σαφέστερη κατανόηση των μουσικών τους 
προτιμήσεων, προκειμένου να τις χρησιμοποιεί και σε επόμενες συνεδρίες. 

Ενεργητική ομαδική μουσικοθεραπεία 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Στο πλαίσιο της 
μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, 
αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες διεργασίες ενός αυτιστικού παιδιού, ενώ αυτό 
ασχολείται με τα μουσικά όργανα, συνήθως αυτά του συστήματος Orff, το οποίο θα 
αναφερθεί παρακάτω. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το αυτιστικό παιδί, κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας του αυτοσχεδιασμού, εκδηλώνει ορισμένες 
συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως, εκνευρισμό για τα υπόλοιπα αυτοσχέδια μουσικά 
σχήματα, που παράγονται από τα άλλα παιδιά- μέλη της ομάδας, δυσφορία, άγχος και 
αρνητικότητα. Ωστόσο, σταδιακά, επέρχεται η αποδοχή, η οποία εξωτερικεύεται με 
αυθόρμητη επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, καθώς 
και η κατανόηση της ομαδικής προσπάθειας και δημιουργίας, τα οποία αποτελούν και 
στόχο της ενεργητικής ομαδικής μουσικοθεραπείας. 
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Μέθοδος Orff 

Ο Karl Orff ήταν Γερμανός συνθέτης, ο οποίος το 1930 υποστήριξε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν και να συνοδεύουν την κίνηση με όργανα, 
όπως φλογέρες, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα και πολλά κρουστά. Άποψη του ήταν ότι η 
ένωση της μουσικής με την κίνηση και τον λόγο έπρεπε να κατέχει κεντρική θέση στην 
εκπαίδευση, γι’ αυτό και στο σύστημα του πρόσθεσε τον λόγο στην μουσική και στην 
κίνηση. Η επιλογή των απλών κρουστών οργάνων υπαγορεύεται από πολλούς λόγους. 
Τα πνευστά και τα έγχορδα απαιτούν υψηλό βαθμό δεξιοτεχνίας και αυξημένα επίπεδα 
ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας, σε αντίθεση με τα κρουστά που δουλεύονται με 
πολύ απλό τρόπο, καθώς οι κινήσεις- χτυπήματα που κάνουν τα παιδιά με τη μπαγκέτα 
ή τα χέρια τους δεν απαιτεί προηγούμενη άσκηση. 

Η μουσικοκινητική μέθοδος Orff μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυχοθεραπευτική 
μέθοδος για τα παιδιά με αυτισμό, με σκοπό την επίδραση στην έκφραση, στην 
επικοινωνία, στη διαδικασία μάθησης και στη βελτίωση της μνήμης. Στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων των παιδιών αυτών, υπάρχει το φαινόμενο της ηχολαλίας, ενώ 
ταυτόχρονα παρατηρείται η έκδηλη αγάπη τους για τη μουσική, όπως και η έντονη 
ανταπόκρισή τους στους ήχους και στους θορύβους. Η ηχολαλία αποδεικνύει 
σημαντική ικανότητα επεξεργασίας του λόγου, όσον αφορά την καταγραφή-σαν 
εισερχόμενα στοιχεία για επεξεργασία- αλλά και την παραγωγή του ως παραγόμενα 
δεδομένα. Σκοπός της μεθόδου είναι η περιοχή των κεντρικών διεργασιών της σκέψης 
να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης μέσα από μουσικές εικόνες και να επιφέρει 
αλλαγές στον επικοινωνιακό, κοινωνικό και εκφραστικό τομέα της ανάπτυξης των 
αυτιστικών παιδιών. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη γλωσσική τους ανάπτυξη, με τη 
χρήση της νοηματικής γλώσσας, που χρησιμοποιείται ως ενισχυτικός παράγοντας του 
λόγου. 

Με τη βοήθεια της μεθόδου της μουσικής εκπαίδευσης του Karl Orff για παιδιά, σε 
γερμανικό σχολείο, δημιουργήθηκε η θεραπευτική προσέγγιση Clinical Orff- 
Schulwerk(COS),που χρησιμοποιείται, κυρίως για παιδιά με αυτισμό. Η COS 
προσφέρει ένα αποτελεσματικό πεδίο δουλειάς, γι’ αυτά τα παιδιά, εξαιτίας της 
προδιάθεσης τους απέναντι στον ρυθμό, στην τάξη και στην επανάληψη. Η δομή 
αποτελείται από απλές μελωδίες, ποιήματα, ψαλμωδίες και όλα τραγουδιούνται στην 
πεντατονική κλίμακα. 

Μουσικά παιχνίδια 

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι η μουσική λειτουργεί 
βοηθητικά και θεραπευτικά στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Βέβαια, 
η συμβολή της μουσικής στον εκπαιδευτικό χώρο δεν είναι αποκλειστικά θεραπευτική. 
Μάλιστα, με την προσαρμογή μουσικών και ηχητικών δραστηριοτήτων μέσα σε 
παιδαγωγικά παιχνίδια, τα παιδιά μπορούν να γίνουν ικανά να αναπτύξουν προσωπικές 
ικανότητες, κοινωνικότητα και δημιουργικό πνεύμα. Φυσικά, αυτή η άποψη δεν ισχύει 
μόνο για την Ειδική αγωγή, αλλά για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Παράλληλα, 
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ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του «οργανωτή» των μουσικών 
παιχνιδιών, χωρίς να είναι απαραίτητο να κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις μουσικής. 
Συνεπώς, το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι σε θέση να δώσουν σε μια ομάδα 
μαθητών, με αρκετά ελαστικό τρόπο, τα μέσα για να εξοικειωθούν με όσο το δυνατόν 
περισσότερα μουσικά στοιχεία, προκειμένου να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί και 
μορφωτικοί στόχοι. Με αφορμή αυτό το γεγονός, παρακάτω, θα προταθούν και θα 
περιγραφούν ορισμένα παιχνίδια μουσικής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στον χώρο της τάξης, είτε στο πλαίσιο κάποιας παιδαγωγικής δραστηριότητας, είτε 
μέσα στα όρια οποιασδήποτε προσπάθειας κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Ας συμπληρώσουμε το τραγούδι 
Διάρκεια: 5-10 λεπτά 
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο. Ένας παίκτης ανοίγει το παιχνίδι, τραγουδώντας την πρώτη 
φράση ενός τραγουδιού, ο δεύτερος συνεχίζει με τη δεύτερη, ο τρίτος με την τρίτη και 
ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε, μέχρι κάποιος παίκτης να μη γνωρίζει το υπόλοιπο. 
Τραγουδάμε, τότε, ένα καινούριο τραγούδι με την ίδια διαδικασία. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται για όσο χρόνο θέλει η ομάδα. 

Ποιος θέλει να μιμηθεί μαζί μου; 
Διάρκεια: Ανάλογα το ενδιαφέρον 
Η ομάδα κάθεται σε κύκλο. Ένας από τους παίκτες σκέφτεται ένα τραγούδι και το 
παρουσιάζει από το κέντρο του κύκλου με παντομίμα. Αν κάποιος ανακαλύψει το 
τραγούδι, τότε πηγαίνει και αυτός για να βοηθήσει τον πρώτο. Αν δεν βρεθεί κάποιος 
τρίτος, τότε ο επόμενος παίκτης παρουσιάζει ένα καινούριο τραγούδι. 

Μουσικά ενέχυρα 
Διάρκεια: Ανάλογα το ενδιαφέρον 
Υλικά: Χαρτιά με οδηγίες 
Μερικά μέλη της ομάδας επιλέγονται, είτε με κλήρο, είτε από τα αποτελέσματα ενός 
προηγούμενου παιχνιδιού και δίνουν στον δάσκαλο κάποιο προσωπικό αντικείμενο για 
ενέχυρο, π.χ. ένα παπούτσι, μια ζώνη, ένα πορτοφόλι κτλ. Όλα αυτά τα αντικείμενα 
σκεπάζονται και τραβάμε ένα στην τύχη. Για να εξαγοράσει το αντικείμενο ο παίκτης, 
που του ανήκει, πρέπει να εκτελέσει μια μουσική οδηγία από το χαρτί που διαλέγει. Αν 
την εκτελέσει σωστά, παίρνει το ενέχυρο, αλλιώς περιμένει τον επόμενο γύρο. Πρέπει 
από πριν να έχουμε σχεδιάσει αυτές τις μουσικές δοκιμασίες, όπως , για παράδειγμα : 
χορέψτε ένα βαλς, μιμηθείτε έναν τραγουδιστή κτλ. 

Για ποιο τραγούδι πρόκειται; 
Διάρκεια:5- 10 λεπτά 
Υλικά: Κάρτες ή χαρτιά με γραμμένες λέξεις 
Οι παίκτες χωρίζονται σε τρεις ή τέσσερις ομάδες που κάθονται ξεχωριστά η μία από 
την άλλη. Ο δάσκαλος κρατά μία κάρτα, έτσι ώστε όλοι να την βλέπουν. Πάνω της 
είναι γραμμένη μία λέξη από την πρώτη στροφή ενός γνωστού τραγουδιού. Η πρώτη 
ομάδα που θα βρει και μετά θα τραγουδήσει το σωστό τραγούδι, κερδίζει έναν βαθμό. 
Αυτό θα επαναληφθεί αρκετές φορές. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους 
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περισσότερους βαθμούς κερδίζει. Μπορούμε αντί για λέξεις, να χρησιμοποιήσουμε 
ανάλογα σχέδια, μια και αυτό είναι πιο ελκυστικό για τα παιδιά. 

Επίλογος 

Η μουσικοθεραπεία ως ολιστική παρέμβαση είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τα παιδιά 
με αυτισμό. Αναπτύσσει την επίγνωση με τον ίδιο τους τον εαυτό, ενθαρρύνει την 
αυτοέκφραση και τη δημιουργικότητα τους, αυξάνει την ανεκτικότητα τους στον ήχο, 
αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω αυτού, δεξιότητες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μια πιο εξωστρεφή συμπεριφορά και στην ενίσχυση της κοινωνικότητας 
τους. Ο ήχος στη μουσική έχει τη δική του δυναμικότητα και μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση αισθητηριακών αδυναμιών και γλωσσικών διαταραχών 
(Αντωνακάκης/Χιωτάκη, 2007). Γενικότερα, η σύνδεση της μουσικής σε παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες διαφαίνεται στον παράγοντα της προσοχής. Υποστηρίζεται ότι 
η μουσική ενισχύει την προσοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες και μειώνει τη 
συναισθηματική φόρτιση, η οποία σχετίζεται με το άγχος. 

 Ένα μακροπρόθεσμο μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα επιφέρει καθοριστικές αλλαγές 
στη βελτίωση της συμπεριφοράς ενός αυτιστικού παιδιού, καθώς, οργανώνει τον 
εσωτερικό του κόσμο και συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. 
Τα τελευταία χρόνια έχει τυποποιηθεί ένα ερευνητικό πλαίσιο, που αφορά τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής, το οποίο εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. 
Πολυετείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες έχουν οδηγήσει τον εκπαιδευτικό 
κόσμο στο συμπέρασμα, ότι η μουσική βοηθά στη δημιουργική και επιτυχή 
αλληλεπίδραση θεραπευτή – ασθενή, γεγονός που δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με 
ευκολία στο πλαίσιο άλλου θεραπευτικού τρόπου. Επομένως, τα μουσικοθεραπευτικά 
προγράμματα, σε συνδυασμό με την απαραίτητη διατροφή, φαρμακευτική αγωγή, 
εξάσκηση του λόγου, της ακοής και της οπτικής ικανότητας, υποστηρίζουν πρακτικές 
τεχνικές, οι οποίες επικυρώνουν την αποτελεσματικότητά τους στο πέρασμα του 
χρόνου. 
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Εμπειρίες «συνεκπαίδευσης» - Μελέτη περίπτωσης μαθητή με αυτισμό  

Λαμπρίδου Ειρήνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 & 71, Εκπαιδευτικός Γενικής & Ειδικής Αγωγής, Κάτοχος ΜΔΕ, 

eirinilampri@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμαθητές/τριες, οι 
εκπαιδευτικοί και η συνοδός ενός μαθητή με αυτισμό κατά τη διάρκεια της εξαετούς 
φοίτησής του στο τυπικό Δημοτικό Σχολείο. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
τριγωνοποίησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ενώ δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά με και 
χωρίς αναπηρία ωφελούνται σημαντικά από τη συνύπαρξή τους στο γενικό σχολείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτισμός, συνεκπαίδευση, εμπειρίες  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αρχής της συνεκπαίδευσης φοιτούν στα ελληνικά 
(γενικά) σχολεία όλο και περισσότερα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
(Δ.Α.Φ.). Aυτά συνήθως συνοδεύονται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.) στα 
πλαίσια της Παράλληλης Στήριξης και κάποιες φορές από ιδιώτη συνοδό. Δεδομένης 
της καθυστέρησης της θεσμικής αναγνώρισης του αυτισμού στον ελλαδικό χώρο και 
της έλλειψης οργάνωσης, προκύπτουν δυσκολίες στην εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 
Μη καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, η απουσία καθοδήγησης και συντονισμού των 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η αγωνία των γονέων των παιδιών με Δ.Α.Φ. για μια 
ισότιμη εκπαίδευση για το παιδί τους και ο μοναχικός αγώνας των εκπαιδευτικών Ε.Α. 
συνθέτουν την πραγματικότητα της «συνεκπαίδευσης» στον ελλαδικό χώρο. 

Προσπάθειες Συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αυτισμό στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με τον Ν.3699/2008 μαθητές/τριες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 
(σύνδρομο Asperger) δικαιούνται Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής 
Αγωγής. Οι Παράλληλες Στηρίξεις εγκρίνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). Παράλληλη Στήριξη 
μπορεί να παρέχεται και από ειδικό βοηθό (ιδιώτη), που εισηγείται και διαθέτει η 
οικογένεια. Μαθητές/τριες με αυτισμό μπορούν να φοιτούν και στα Τμήματα Ένταξης 
των γενικών σχολείων. Το άρθρο 2 του ιδίου νόμου αναφέρει ότι κατά τη 
συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ανάλογα με τις αναπηρίες και τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) των 
μαθητών/τριών. 

Στην Ειδική Αγωγή χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι για να περιγράψουν την από 
κοινού εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία. Ο όρος «ενσωμάτωση» δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρία αποφεύγοντας 
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έτσι την περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους (Τζουριάδου, 1995). Η 
ενσωμάτωση οφείλει να είναι μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία, ώστε αυτά τα παιδιά 
να μπορούν να συμμετέχουν σε μεγάλο μέρος γνωστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων στο γενικό σχολείο. Το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για την 
αποτελεσματικότητα αυτής φέρει ο δάσκαλος της τάξης, απαιτείται, όμως, και η 
συνεργασία με τον δάσκαλο ειδικής αγωγής, με τυχόν υποστηρικτικό προσωπικό και 
τους γονείς του παιδιού (Salend, 1990). Υπάρχουν 3 είδη ενσωμάτωσης: α) Η 
χωροταξική ενσωμάτωση, η οποία χαρακτηρίζεται από μία επιπόλαια παρουσία 
παιδιών με ΕΕΑ στη γενική τάξη χωρίς ουσιαστική στήριξη και προετοιμασία των 
εμπλεκόμενων παραγόντων του σχολείου. β) Η κοινωνική ενσωμάτωση, κατά την 
οποία τα παιδιά προετοιμάζονται μέσα από στοχευμένες κοινωνικές επαφές και δράσεις 
ώστε να συνυπάρχουν και να αποδέχονται άτομα με αναπηρίες. γ) Η 
διδακτική/λειτουργική ενσωμάτωση, η οποία καλλιεργεί την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών με ΕΕΑ στη μαθησιακή διαδικασία (Salend, 1990). Με την πολιτική της 
ενσωμάτωσης προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ για ίσες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, άρα και επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης. Ο όρος 
«συνεκπαίδευση/συμπερίληψη» (inclusion) αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε παιδιού 
ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων του να μπορεί να εκπαιδεύεται στο γενικό σχολείο με 
την υποστήριξη ειδικού και με εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, ενώ 
παράλληλα επιδιώκεται η θετική αξιολόγηση και ο σεβασμός της προσωπικότητάς του, 
ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη εμπλοκή του στο σχολείο και ο περιορισμός της 
απομόνωσης (Norwich, 2000).  

Η πλειοψηφία των γονέων επιθυμεί το παιδί τους (με ΕΕΑ) να φοιτά μαζί με τα τυπικά 
αναπτυσσόμενα παιδιά. Είναι, άλλωστε, ευρέως αποδεκτό ότι η επαφή του αυτιστικού 
παιδιού μαζί τους είναι απαραίτητη για την καλύτερη εκπαίδευσή του, ιδίως στο 
πλαίσιο ειδικά καταρτισμένων αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(Κωτσόπουλος, 2014). 

Έρευνες σε παιδιά με ΕΕΑ προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους σε τμήμα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
όπως και περιορισμένες αυτιστικές συμπεριφορές (Grisham & MacMillan, 1998). 
Επιπλέον, τα φυσιολογικώς αναπτυσσόμενα παιδιά με τους κοινωνικά αποδεκτούς 
τρόπους τους αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς (Cohen, 2006). Από την άλλη, 
έρευνες σε παιδιά σχολικής ηλικίας με αναπηρία που στη γενική τάξη ήταν 
απομονωμένα από τους συμμαθητές τους και με το ΑΠ του σχολείου αδιαφοροποίητο, 
έδειξαν απλή αφομοίωση των παιδιών στους στόχους του ΑΠ του γενικού σχολείου 
(Avramidis & Norwich, 2002). Στο σχολείο, συνήθως, επικρατεί ένα άκαμπτο 
γνωσιοκεντρικό και ατομικιστικό μοντέλο λειτουργίας χωρίς να γίνονται οι 
αρμόζουσες τροποποιήσεις, ο ρόλος του δασκάλου της γενικής τάξης είναι απλά 
επικουρικός, ενώ τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής. Έτσι, αντί 
να προσαρμόζεται το σχολείο στις ανάγκες του μαθητή, ο μαθητής καλείται να 
προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του σχολείου (Κουρκούτας, 2007, Χριστοδουλοπούλου, 
2007). 
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Η εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες σε σχολεία Γενικής Αγωγής προϋποθέτει ότι αυτά 
τα παιδιά μπορούν - ανάλογα με τις δυνατότητές τους - να εκπαιδεύονται μαζί με 
συνομηλίκους τους στην ίδια τάξη (Smith et al, 1998). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
αναγνωρίσουν ότι ένας μαθητής με Δ.Α.Φ. μπορεί να θέλει να αλληλεπιδράσει, αλλά 
ίσως δεν ξέρει πώς. Για τη δημιουργία, όμως, μιας πιο αποτελεσματικής 
αλληλεπίδρασης χρειάζονται οργανωμένες και προγραμματισμένες δράσεις με 
δομημένο τρόπο (Maras & Brown, 1996). Επιπλέον, η διδασκαλία κοινωνικών 
δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντική και επωφελής, όχι μόνο για το παιδί με Δ.Α.Φ. 
αλλά και για τους/τις συμμαθητές/τριές του, καθώς γίνονται ανεκτικοί/ές και 
αποδέχονται τις ατομικές διαφορές (Χριστοδουλοπούλου 2007). Αναλαμβάνουν πιο 
υπεύθυνους ρόλους και υποστηρίζουν το δάσκαλό τους, συνειδητοποιούν την ύπαρξη 
σοβαρών προβλημάτων σε συμμαθητές τους και αντιλαμβάνονται άλλες πλευρές της 
ζωής. Μαθαίνουν τρόπους διαχείρισης προβλημάτων και επικοινωνίας με τους 
συμμαθητές τους κι εμπλέκονται ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες αναπτύσσοντας 
πέρα από τις ακαδημαϊκές και γνωστικές και άλλες (π.χ. ψυχοκοινωνικές) δεξιότητες. 
Φτάνουν σε ηθική και ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση βασισμένη στη 
συντροφικότητα, τη συνεργασία και την αμοιβαία αποδοχή και όχι στο 
ατομικιστικό/ανταγωνιστικό μοντέλο (Κουρκούτας, 2007).  

Παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα της σχέσης των τυπικά αναπτυσσόμενων 
παιδιών με παιδιά με αναπηρία είναι η ποσότητα της επαφής του παιδιού, οι συνθήκες 
που πλαισιώνουν την επαφή (συνεργατικό ή ανταγωνιστικό κλίμα, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες) και η αποδοχή και υποστήριξη της αλληλεπίδρασης αυτής από 
σημαντικά πρόσωπα (γονείς, δάσκαλοι, συνομήλικοι) (Royald & Roberts στο Ζαλίδου, 
2013). Γενικότερα, όμως, η έκβαση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι απόρροια 
μίας πληθώρας παραμέτρων όπως η νομοθεσία, η εκπαιδευτική πολιτική, η κοινωνική 
ανεκτικότητα, οι προκαταλήψεις, οι υποδομές, η προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, τα αναλυτικά προγράμματα, η χρηματοδότηση. 

 
Έρευνα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 12 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, τρεις εκπαιδευτικοί 
(των τάξεων Α΄ & Β΄, Γ΄ & Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄) και η ιδιώτης συνοδός του μαθητή, που ήταν 
μαζί του και τα 6 χρόνια φοίτησης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης 
προκειμένου να ερμηνευτούν αιτίες/μεταβλητές από διαφορετικές προσεγγίσεις και να 
οδηγηθούμε σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αλλά και σε πιο έγκυρα αποτελέσματα 
(Denzin, 1989). Η χρήση της τριγωνοποίησης μπορεί επίσης να υποστηρίξει μία 
καλύτερη κατανόηση των συνδέσμων μεταξύ της θεωρίας και των εμπειρικών 
ευρημάτων, την πρόκληση θεωρητικών υποθέσεων και την ανάπτυξη μίας νέας 
θεωρίας (Τζιαφέρη, 2014). 

Για τις ανάγκες της εργασίας κατασκευάστηκαν 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια που 
απευθύνονταν στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και τη συνοδό. Για το 
ερωτηματολόγιο των παιδιών επιλέχτηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου απλές, σαφείς, 
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επεξηγηματικές κι ερμηνευτικές και προτάσεις συμπλήρωσης. Το ερωτηματολόγιο των 
εκπαιδευτικών και της συνοδού αποτελούνταν από ερωτήσεις κλίμακας τύπου Likert 
και από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, διερεύνησης, κρίσης και ανάλυσης (συνδυασμός 
ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου). Για την ανάλυση των δεδοµένων εφαρμόστηκε η 
Ερµηνευτική Φαινοµενολογική Ανάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis – 
I.P.A.), η οποία εστιάζει στις προσωπικές εμπειρίες μιας μικρής, συνήθως, ομάδας. 
Απόψεις και συναισθήματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες την εμπειρία 
τους καταγράφονται με λεπτομερή, νατουραλιστικό τρόπο (φαινομενολογικός άξονας 
προσέγγισης). Η ερμηνεία των δεδομένων και η εξαγωγή νοήματος εξαρτάται άμεσα 
από τον τρόπο αντίληψης και κατανόησης αυτών από τον ερευνητή και την οπτική του 
(ερμηνευτικός άξονας προσέγγισης). Η έρευνα δε στοχεύει στη γενίκευση, αλλά 
εστιάζει στο ειδικό, στο πώς το φαινόμενο γίνεται αντιληπτό από το άτομο στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο (ιδιογραφικός άξονας προσέγγισης) (Smith et al, 2009). 

Αποτελέσματα 

Για τους τρεις εκπαιδευτικούς ήταν η πρώτη φορά που είχαν μαθητή με αυτισμό και 
συνοδό μέσα στην τάξη. Οι ίδιοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στη διαταραχή. 
Μία είχε παρακολουθήσει ένα σχετικό σεμινάριο και ενημερωνόταν στην πορεία από 
συναδέλφους και βιβλία. Κανείς απ’ τους 3 εκπ/κούς δεν είχε ενεργό ρόλο, τόσο στη 
διδασκαλία του μαθητή όσο και στην οργάνωση ομαδοσυνεργατικών δράσεων. 
Παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν εύκολο να συμπεριλάβουν τον Χ. στη μαθησιακή 
διαδικασία, παρά μόνο να τον ενθαρρύνουν να απαντάει σε ερωτήσεις μετά από 
συνεννόηση με τη συνοδό και να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια ή σε παιγνιώδεις 
ασκήσεις μάθησης. Η στάση των εκπαιδευτικών οφείλεται, ίσως, τόσο στην έλλειψη 
κατάρτισης και εμπειρίας όσο και στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος, που 
συχνά «παγιδεύει» τους εκπαιδευτικούς σε έναν αδιαφοροποίητο τρόπο διδασκαλίας 
(Ζώνιου-Σιδέρη, 2008). Οι ακραίες συμπεριφορές του μαθητή δυσχέραιναν το έργο 
των εκπ/κών, οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας, 
διέκοπταν το μάθημα και προσπαθούσαν να καθησυχάζουν τα παιδιά και να τα 
καθοδηγούν έτσι ώστε να μην αναστατώνεται ο μαθητής. Τον πρώτο καιρό, σύμφωνα 
με τη δασκάλα της Α΄ τάξης, τα παιδιά δυσφορούσαν, γιατί ο μαθητής με Δ.Α.Φ. δεν 
μπορούσε να ελέγξει την ένταση της φωνής του, όταν έκανε ασκήσεις με τη συνοδό 
και τα παιδιά δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν. Μετά το συνήθισαν.  

Η παρουσία της συνοδού λειτούργησε ανασταλτικά κυρίως την πρώτη χρονιά λόγω της 
αίσθησης ελέγχου από ένα τρίτο, ξένο πρόσωπο (και γονέα του σχολείου) μέσα στην 
τάξη. Μακροπρόθεσμα, όμως, λειτούργησε καθησυχαστικά στους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι παραδέχτηκαν ότι χωρίς συνοδό δε θα αποφάσιζαν στο μέλλον να αναλάβουν 
παρόμοιο τμήμα, γιατί το θεωρούν επίπονο. Σ΄ αυτό συνέβαλε η αποφόρτιση αυτών 
από την ευθύνη της διδασκαλίας και της διαχείρισης του μαθητή ‒ μολονότι ο/η 
εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να έχει ίσο μερίδιο ευθύνης για όλα τα παιδιά (Ζώνιου-
Σιδέρη, 2008) ‒ αλλά και η διακριτική, έμπιστη και θετική στάση της συνοδού, η οποία, 
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ας σημειωθεί, δοθείσης ευκαιρίας υποστήριζε και άλλα παιδιά. Θετική, αναμενομένως, 
ήταν και η στάση και των παιδιών απέναντι σε αυτήν. 

Οι εκπαιδευτικοί και η συνοδός είχαν πολύ καλή συνεργασία με τη δασκάλα του 
Τμήματος Ένταξης (ΤΕ), η οποία συνέβαλε στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα της 
Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερα του Αυτισμού. Βοήθησε πολύ στη διαφοροποίηση της 
ύλης στο μάθημα της Γλώσσας, στον τρόπο προετοιμασίας του μαθήματος με την 
απλοποίηση ασκήσεων, αλλά και στο να ασχοληθεί ο Χ. με άλλες κινητικές και 
κοινωνικές δεξιότητες. Ο μαθητής φοιτούσε στο ΤΕ δύο ώρες ημερησίως, όπου 
υποστηριζόταν στον τομέα της Γλώσσας και των Κοινωνικών Δεξιοτήτων. Τέλος, οι 
εκπαιδευτικοί έκριναν θετικά την εμπειρία από την παρουσία μαθητή με αναπηρία στη 
γενική τάξη «Με βοήθησε να γίνω καλύτερος δάσκαλος και άνθρωπος». 

Τη συνοδό δυσκόλεψαν οι άγνωστες σ’ αυτήν ρουτίνες, συνήθειες και ιδιαιτερότητες 
του Χ., η μικρής διάρκειας προσοχή και συγκέντρωσή του, η παντελής απουσία λόγου, 
ο αργός ρυθμός του, η δυσκολία προσαρμογής του στο σχολικό πρόγραμμα, η 
δυσκολία στην επικοινωνία και το παιχνίδι του με τα άλλα παιδιά, τα ξεσπάσματά του 
την ώρα του μαθήματος. Έπρεπε να τον καθησυχάζει, όταν επικρατούσε ταραχή στην 
τάξη και εκείνη να προτείνει τον τρόπο συμμετοχής του στο μάθημα (π.χ. σε μία 
άσκηση). Τη δυσκόλεψε, επίσης, η έλλειψη οριοθέτησης των ρόλων των 
εκπαιδευτικών και της ίδιας στην τάξη και η δυσπιστία κάποιων εκπ/κών ως προς τις 
ικανότητες του μαθητή. Η συνοδός είχε την αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση 
του παιδιού και τη διαφοροποίηση της διδακτέας ύλης, των φυλλαδίων αξιολόγησης 
και διαγωνισμάτων στην τυπική τάξη στη διάρκεια και των 6 χρόνων. Ωστόσο, την 
ευθύνη αξιολόγησης του μαθητή είχαν οι εκπαιδευτικοί χωρίς να της ζητείται πάντα η 
γνώμη. Περιπτώσεις στις οποίες αναλάμβανε κάποιο ενεργητικό ρόλο ήταν στη 
Γυμναστική, σε ασκήσεις και παιχνίδια (Α-Β), σε εορταστικές εκδηλώσεις, όπου 
οργάνωσε θεατρικό με όλη την τάξη (Γ-Δ) και σε ώρες χαλάρωσης, όπου πρότεινε 
εναλλακτικά παιχνίδια (Ε-ΣΤ). 

Οι συμμαθητές/τριες του Χ., σύμφωνα με τη συνοδό, αρχικά ήταν 
αποστασιοποιημένοι/ες και επιφυλακτικοί/ές απέναντί του. Φοβόντουσαν τα 
ξεσπάσματά του, ήταν αμήχανοι/ες στην αδυναμία του να επικοινωνήσει μαζί τους. Το 
απρόβλεπτο, το περίεργο και ο φόβος απέναντι στο άγνωστο είναι τα χαρακτηριστικά 
της διαταραχής που δημιουργούν αρνητικές αντιλήψεις σε παιδιά απέναντι στον 
αυτισμό (Harnum et al στο Ζαλίδου 2013). Κάποια παιδιά ένιωσαν λύπη και την 
ανάγκη να τον βοηθήσουν. Δήλωσαν: «...δεν μπορεί να δει τον κόσμο όπως εμείς, δεν 
μπορεί να νιώσει τη χαρά της ζωής». Στην πορεία τα περισσότερα εξοικειώθηκαν με 
την ιδιαιτερότητά του και τον δέχτηκαν με αγάπη και με αίσθηση υπευθυνότητας. 
Δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν από την παρουσία του, γιατί βίωσαν την έννοια της 
διαφορετικότητας, ευαισθητοποιήθηκαν και συνεπώς έμαθαν να νοιάζονται για ένα 
άτομο με Ε.Α. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η συνοδός, η οποία αξιοποιούσε διάφορες 
ευκαιρίες στα διαλείμματα και σε εκδρομές για αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Δύο από 
τα παιδιά (εσωστρεφή ως χαρακτήρες) αντιμετώπισαν τον Χ. με άρνηση και 
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αποστασιοποίηση. Το ένα δεν τον αποδέχτηκε ποτέ, ενώ το άλλο έκανε υπομονή. Η 
απλή παρουσία μαθητών με αναπηρία στη γενική τάξη μέσα από μη δομημένες 
καταστάσεις μπορεί να μην επηρεάσει συναισθηματικά τους μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης και να συνδεθεί με αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στα άτομα αυτά (Weisel 
στο Ζαλίδου, 2013). Αντίθετα, παιδιά που συναναστρέφονται σε επίπεδο παρέας με 
κάποιο παιδί με Ε. Α. διαμορφώνουν θετικότερες αντιλήψεις απέναντι και στα άτομα 
και στην αναπηρία (Ζαλίδου, 2013). Τα περισσότερα παιδιά καλλιέργησαν υψηλού 
βαθμού ενσυναίσθηση απέναντι στον μαθητή. Στο ερώτημα τι σκέφτονταν όταν 
κάποιος κορόιδευε τον Χ. απάντησαν ότι τον υπερασπίζονταν είτε με τα λόγια είτε με 
τη βία. «Θα τους έλεγα να σκεφτούν πώς είναι να είσαι κι εσύ έτσι». «Τους σταματάω, 
γιατί οι άλλοι δε θέλουν να μπουν στη θέση του Χ. για να δουν πώς είναι». «Τους 
πλάκωνα στο ξύλο». 

Ο Χ. δε φάνηκε να ωφελήθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 
καθώς δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τους γύρω. Βέβαια, εκτός από δράσεις στη 
Γυμναστική και στα Εικαστικά με πρωτοβουλία της συνοδού, τίποτε άλλο οργανωμένο 
δε λάμβανε χώρα στην τάξη. Καθ’ όλα τα έτη της φοίτησης ο μαθητής καθόταν δίπλα 
στη συνοδό και σε κάποια διακριτή απόσταση από τα υπόλοιπα παιδιά. Στο διάλειμμα 
ήταν συχνά μόνος του κάνοντας επαναληπτικές κινήσεις ή καθισμένος σε παγκάκι. 
Κάποιες φορές έκανε βόλτες με τη συνοδό ή με κάποιο παιδί μετά από προτροπή της 
είτε κουνούσε το σχοινάκι με άλλο παιδί για να πηδούν τα υπόλοιπα. Άλλες φορές 
έπαιζε παιχνίδια που τα οργάνωνε η ίδια εμπλέκοντας κάποια πρόθυμα παιδιά και 
μερικές φορές συμμετείχε και η δασκάλα του Τ.Ε.. Το θετικό ήταν ότι ο Χ. είχε θετικά 
πρότυπα φυσιολογικών συμπεριφορών προς μίμηση. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι και 
τα έξι χρόνια είχε σταθερά πρόσωπα/σημεία αναφοράς (ιδιώτη συνοδό και δασκάλα 
του Τ.Ε.) συνέβαλαν στο να είναι γενικά ήρεμος. Από την άλλη, ο εστιασμός στον 
γνωστικό τομέα από τους εκπαιδευτικούς και από τη μητέρα του συχνά τον πίεζε και 
προκαλούσε αντιδραστικές συμπεριφορές. 

Οι συμμαθητές/τριες του Χ. είχαν ξεκάθαρη και ρεαλιστική εικόνα για τις δυσκολίες 
και τους περιορισμούς του λόγω της διαταραχής, («Δεν μπορεί να εκφράσει τι νιώθει ή 
αν πονάει», «δεν μπορεί να παίζει και να μαθαίνει όπως τα άλλα παιδιά, να κάνει το ίδιο 
μάθημα με αυτά»), για τις γνώσεις και δεξιότητες που κατέκτησε στην πορεία («έμαθε 
να γράφει, να διαβάζει, να ζωγραφίζει, να λέει την προπαίδεια, να ακούει»), για τη 
βελτίωση της συμπεριφοράς του. Τα περισσότερα παιδιά παραδέχτηκαν ότι η συνοδός 
ήταν εκείνη που τα βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα τον Χ., ότι ήταν καθοριστική η 
συμβολή της στην εκπαίδευσή του καθώς χάρη σε αυτήν ο Χ. έμαθε οτιδήποτε. 
Ενδιαφέρων ήταν ο ισχυρισμός ενός μαθητή ότι θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε 
συνοδός, «γιατί οι δάσκαλοι θα έπρεπε να ασχολούνται με τον Χ. περισσότερο».  

Τα περισσότερα παιδιά χαίρονται που έχουν συμμαθητή τον Χ.. Τον θεωρούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της τάξης τους. Δηλώνουν ότι τον συμπαθούν, τον αγαπούν και 
τον θαυμάζουν, γιατί παρά τις δυσκολίες του, προσπαθεί και μαθαίνει. Δείχνουν ανοχή 
στις περιπτώσεις που έχει ξεσπάσματα και ενοχλεί στην τάξη και αναγνωρίζουν τα 
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οφέλη από τη σχέση τους μαζί του «Μας βοήθησε να δούμε τον κόσμο αλλιώς». «Δε θα 
ήμασταν τόσο βοηθητικοί, αν δεν ήταν στην τάξη μας». 

Συμπεράσματα 

Η έλλειψη κατάρτισης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών Γ.Α. με μαθητές με Δ.Α.Φ. 
δυσχέραινε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή με αυτισμό στη μαθησιακή διαδικασία 
και τη λειτουργική του ενσωμάτωση. Στην τάξη επρόκειτο για χωροταξική 
ενσωμάτωση, ενώ ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση υπήρχαν είτε στο Τμήμα 
Ένταξης είτε στη Γυμναστική και στο διάλειμμα.  

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τη συνοδό αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκπαίδευση 
του μαθητή με αυτισμό, με αποτέλεσμα να μην εμπλέκονται σε αυτήν ενεργά.  

Η ιδιώτης συνοδός αντιμετωπιζόταν με κάποια επιφυλακτικότητα και όχι ισότιμα.  

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την κατάλληλη καθοδήγηση αποδέχτηκαν τη 
διαφορετικότητα του συμμαθητή τους με αυτισμό και απόκτησαν ενσυναίσθηση, 
κοινωνικές δεξιότητες και κοινωνική ευαισθησία. 

Ο μαθητής με αυτισμό χάρη στην εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (συνοδού, δασκάλας ειδικής αγωγής 
(ΤΕ), εκπαιδευτικών, γονέων) έκανε σημαντικά βήματα σε ψυχοσυναισθηματικό και 
γνωστικό επίπεδο και στον τομέα της συμπεριφοράς. 

Παρόλες τις ελλείψεις και παραλείψεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι φάνηκαν να ωφελήθηκαν 
από τη συνύπαρξη παιδιών με και χωρίς αναπηρία στο Γενικό Σχολείο. 

Για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης πρέπει: να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός, 
ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση/κατάρτιση των εκπαιδευτικών και υποστήριξη 
αυτών (και των μαθητών/τριών) από εξειδικευμένους παιδαγωγούς/ψυχολόγους, ώστε 
να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών, να 
καλλιεργείται η συνεργατική σχέση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και η 
ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης, να 
υπάρχουν εξοπλισμοί, υλικό κι ευέλικτα εκπαιδευτικά και αναλυτικά προγράμματα με 
εξειδικευμένους στόχους που να προσβλέπουν πέρα από την επίτευξη γνωστικών 
στόχων και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας. Τέλος, θα 
πρέπει η διαφορετικότητα να αντιμετωπίζεται ως αξία. 
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Επιθετικότητα στο σχολείο και εκπαιδευτικές στρατηγικές διαχείρισης 
του φαινομένου 

Θεοδοσίου Ελένη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 και Π.Ε.70.50, (M.Ed.) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, 
(M.Ed.) Ειδική Εκπαίδευση, elenitheodosiou@windowslive.com 

Περίληψη  

Μετά από την εγωκεντρική περίοδο της νηπιακής ζωής, η έναρξη της σχολικής ηλικίας 
είναι μάλλον η πιο πρόσφορη περίοδος κατά την διάρκεια του μεγαλώματος του παι-
διού προκειμένου να καταχωρηθούν μέσα του, με βιωματικό και ταυτόχρονα με ενσυ-
νείδητο τρόπο, συμπεριφορές διευθέτησης περιστατικών επιθετικότητας. Σύμφωνα με 
την αναδίφηση στοιχείων από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, καταγρά-
φεται η ιστορική αναδρομή χαρακτηριστικών που συνθέτουν την επιθετικότητα, τα 
γνωρίσματά της και τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς. Ωστόσο, το 
φαινόμενο της επιθετικότητας λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια 
ως προς την ενσωμάτωσή της στις πρώτες περιόδους κοινωνικοποίησης των μαθητών 
και αυτό διαπιστώνεται κυρίως στο σχολικό περιβάλλον. Γι’ αυτό, η κεντρομόλος δύ-
ναμη ενίσχυσης της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση φαινομένων επιθετικότητας αποτελεί ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Μέσα από τη διαμόρφωση συμπεριφορών και θέ-
σεων που υποστηρίζουν το σύγχρονο κόσμο και τις ιδιαιτερότητες, όπως και την δια-
φορετικότητα, ο εκπαιδευτικός καλείται να μεταλαμπαδεύσει αντίστοιχες πρακτικές 
και να τις χρησιμοποιήσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού για να υιοθετηθεί η 
αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών στο πλαίσιο κατανόησης και ενίσχυσης της 
προσωπικής και συλλογικής ταυτότητάς τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επιθετικότητα, σχολική βία, σχολικός εκφοβισμός, στρατηγικές, 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Βιώνουμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
αυξανόμενη τάση φαινομένων επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Το σχο-
λείο ως «ανοικτός» χώρος δράσης, διέρχεται μια περίοδο όπου κλυδωνίζεται από περι-
στατικά έξαρσης της επιθετικής συμπεριφοράς καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητευόμε-
νοι είναι παρόντες εκδήλωσης βίαιων γεγονότων με θύματα τους μαθητές, συμμαθητές 
ή σχολικά περιουσιακά κεκτημένα.  

Η μελέτη και διερεύνηση του φαινομένου έχει διαφοροποιηθεί κατά καιρούς. Μέσα 
από την διερεύνηση του Dan Olweus, την δεκαετία του 1970, εντοπίζεται το πρόβλημα 
του σχολικού εκφοβισμού, καθώς διερεύνησε την επανάληψη, την διάρκεια χρόνου και 
τα αρνητικά επακόλουθα από ένα ή περισσότερα άτομα με δυνατότητα περιορισμού 
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των τελευταίων έως και πενήντα τις εκατό (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). Ωστόσο, 
εξαιτίας της δυσχέρειας του ορισμού της έννοιας της επιθετικότητας, το θεωρητικό πε-
ριεχόμενο αυτής της μελέτης εμπερικλείεται στον ορισμό του Νέστορος (1997) ο ο-
ποίος εντοπίζει μια μορφή επιθετικότητας η οποία αφορά την «ύπαρξη ηθελημένης και 
καταστροφικής διάθεσης ή λανθάνουσας αρνητικής στάσης από τη μεριά του δράστη»  
(σελ.24).  

Πολλοί μηχανισμοί της κοινωνίας αναπαράγονται πλέον και αποτελούν δευκολυντι-
κούς παράγοντες στην εξάπλωση της επιθετικότητας στο σχολείο. Η δυσκολία των παι-
διών στην άμεση ανάληψη ευθύνης των πράξεών τους και η μεγαλύτερη ενασχόλησή 
τους με ατομικές δραστηριότητες, αποτελούν κάποιους σύγχρονους παράγοντες εκδή-
λωσης περιστατικών βίας στο σχολείο.  

Επομένως, στο συγκεκριμένο άρθρο, η μελέτη του φαινομένου της επιθετικότητας στο 
σχολικό πλαίσιο και το ζήτημα προσπάθειας του εκπαιδευτικού να εντοπίσει στρατη-
γικές διαχείρισης του φαινομένου, κρίνεται απαραίτητο στην αποτελεσματική διαχεί-
ριση κοινωνικών και συμπεριφορικών ερεθισμάτων, στην καλλιέργεια της συνασιθη-
ματικής νοημοσύνης των παιδιών, όπως και στην ελαχιστοποίηση παραβατικών και 
αντικοινωνικών συμπεριφορών. Άλλωστε, το σχολείο αποτελεί τον επόμενο πυλώνα 
μετά την οικογένεια, όπου έχει την δυνατότητα να μειώσει το πρόσφορο έδαφος ανά-
πτυξης του μη αποδεκτών συμπεριφορών, όπως η επιθετικότητα (Μυλωνάκου-Κεκέ, 
2009). 

Η εξελικτική πορεία του όρου της «επιθετικότητας» 

Εξαιτίας της σύγχυσης και του απροσδιόριστου όρου της «επιθετικότητας»  έχουν δια-
τυπωθεί ανά ποικίλες χρονικές περιόδους διάφορα γνωρίσματα και ιδιότητες τα οποία 
συνθέτουν την έννοια αυτή. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες θεωρίες, η «επιθετικό-
τητα» χωρίζεται σε δύο διαστάσεις. Η επιθετικότητα ως αυτοτελές μέρος του ανθρώ-
πινου μέρους και η επιθετικότητα η οποία αποτελεί αποκύημα των κοινωνικών προβο-
λών (Freud, 1950). O Lorenz (1963) υπογραμμίζει πως η επιθετικότητα συνδέεται ά-
μεσα με φαινόμενα του εκ γενετής ανθρώπινου ενστίκτου το οποίο εξωτερικεύεται σε 
καταστάσεις επιβίωσης του ατόμου. Η εσωτερική ανάγκη του ατόμου σε καταστάσεις 
αντίδρασης και προσπάθειας για διασφάλιση της ατομικότητας και της προστασίας του 
αποτελούν τα βιολογικά αίτια για επιθετικές κινήσεις του ατόμου.  

Ο Bandura (1973) αποτελεί τον κυρίαρχο υποστηρικτή της θεωρίας της «Κοινωνικής 
Μάθησης» καθώς η επιθετικότητα προκύπτει από το αποκύημα τρόπων και συμπερι-
φορών τα οποία πηγάζουν από το κοινωνικό σύνολο. Αξίες, στάσεις, αμοιβές, ποινές 
είναι κάποια στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν το σύστημα επιρροής του ατόμου.  

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι συχνά παρατηρείται  λανθάνουσα σύγχυση του 
ορισμού της «Επιθετικότητας» σε σχέση με την «Σύγκρουση». Συγκεκριμένα, η επιθε-
τικότητα αποτελεί γνώρισμα του ατόμου το οποίο είναι εγγενές και ακολουθεί τον άν-
θρωπο κυρίως σε στάδια εξέλιξης και ενηλικίωσης του ατόμου. Η σύγκρουση αποτελεί 
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προϊόν καταστάσεων οι οποίες είναι δύσκολες διαχείρισης. Είναι συχνό το φαινόμενο 
επικράτησης της σύγκρουσης ως μια κατάσταση η οποία είναι αποφατική και γι’ αυτό 
θα πρέπει να παρακαμφθεί.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων ο σχετικός διαπληκτισμός και μια 
ενδεχόμενη φιλονικία είναι γεγονότα αναπόδραστα. Η διαφορετικότητα στην  γεφύ-
ρωση και στην σύζευξη αντιθέσεων αποτελούν παράγωγα ποικίλων πεποιθήσεων και  
απόψεων τα οποία καλούνται να συνδιαλλαχτούν και να συζητηθούν. Σε αυτό το πλαί-
σιο, διαπραγματεύεται ο όρος «σύγκρουση συμφερόντων» όπου πλεονεκτήματα, βλέ-
ψεις, επιδιώξεις ή αξιώσεις τίθενται στο προσκήνιο (Dollard, Miller, Doob, Mowrer & 
Sears, 1939 ˙ Deutsch, 1973).  

Οι Hartup & De Wit (1974) ταξινομούν τα είδη ορισμών της επιθετικότητας με αντι-
κείμενο μελέτης τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ορισμοί χωροταξικοί οι οποίοι 
σχετίζονται με τις μορφές εκδήλωσης της επιθετικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, 
η μελέτη της επιθετικότητας στο φυσικό πλαίσιο δράσης (ανά περίπτωση) αποτελεί την 
πιο κύρια και πιο διαχειρίσιμη μέθοδο επεξήγησης του ορισμού της επιθετικότητας 
(Lorenz, 1963). Ακόμη, υπάρχουν οι όροι οι οποίοι επεξηγούν τα αίτια εκδήλωσης της 
επιθετικότητας κυρίως ως προς το κίνητρο κάποιου να υποκινηθεί εναντίων κάποιων 
ώστε να προξενηθεί βλάβη (Dollard, Miller, Doob, Mowrer & Sears,1939). Εν τέλει, 
υπάρχουν οι όροι οι οποίοι σηματοδοτούνται μέσα από τις απόρροιες της αντίδρασης, 
όπου πιθανόν να είναι επιζήμιες και επώδυνες για το θύμα, το οποίο ουσιαστικά βλά-
πτεται (Buss, 1971 ˙Bandura&Walters, 1963).   

Επιθετικότητα στο σχολικό πλαίσιο 

Η έναρξη της κοινωνικοποίησης του παιδιού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικο-
γένειας και έπειτα υλοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου με-
θοδεύεται «η δεύτερη γέννηση» του μαθητή προκαλώντας ουσιαστικές αλλαγές στο 
άτομο διαβαίνοντας από ένα πλαίσιο εγωκεντρισμού σε ένα στάδιο αλληλεπίδρασης, 
συνδιαλλαγής και διαπραγμάτευσης με άλλα πρόσωπα (Νέστορος, 1997).  

Η αποτελεσματική εναρμόνιση του παιδιού με το σχολικό γίγνεσθαι προϋποθέτει την 
πλήρης ενσυναίσθησή του με τον κοινωνικό ρόλο που κλείνεται να αναλάβει μέσω των 
σχολικών αξιώσεων. Η ροή προϋποθέτει την παραδοχή του συστήματος, δίχως αντιρ-
ρήσεις και υπερβολικές τροποποιήσεις και δίχως σύμφωνα με συστήματα πολλών κυ-
ρώσεων ή με τον τρόμο των αρνητικών επακόλουθων (Dahrendorf, 1986). Ως εκ τού-
του, το ίδιο το εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να επιδράσει στην αύξηση της επιθε-
τικότητας, λόγω αιτιών όπως είναι το μειωμένο επίπεδο αξιών, οι πολλές αλλαγές εκ-
παιδευτικών, ποικίλα είδη συμπεριφοράς, οι ευμετάβλητοι τρόποι πειθαρχίας και η α-
νεπαρκής εποπτεία (Besag, 1995).  

Τα κύρια είδη εξωτερίκευσης της επιθετικότητας στους εκπαιδευτικούς χώρους ταξι-
νομούνται σε τρία είδη (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000). Ένα από αυτά είναι η επίθεση 
εναντίον ατόμου, η βία κατά των κεκτημένων του άλλου και η βία εναντίον του ίδιου 
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του ίδιου εαυτού του εκούσια ή ακούσια. Θύτες και θύματα προκύπτουν από κάθε ο-
μάδα του σχολικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η προσπάθεια για συμμόρφωση 
των μαθητών σε συγκεκριμένους κανόνες του σχολικού προτύπου, η υποχρεωτική πα-
ρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, η καθολική συμμόρφωση στις σχολικές 
νόρμες, αποτελούν αιτίες και πλαίσια συγκρουσιακών καταστάσεων τα οποία μπορεί 
να έχουν και περαιτέρω προεκτάσεις εκδήλωσης της επιθετικότητας  

Η επιθετικότητα στο σχολικό πλαίσιο μνημονεύει τη σχολική βία και τον σχολικό εκ-
φοβισμό (bullying). Οι δύο τελευταίες έννοιες αλληλοσχετίζονται και εμπερικλείονται 
κάτω από την ομπρέλα της έννοιας της επιθετικότητας με λεκτικά, σωματικά ή ψυχο-
λογικά μέσα και γι’ αυτό το λόγο είναι ισοδύναμες στο περιεχόμενο των εννοιών τους 
(Αρτινοπούλου, 2001).  Για παράδειγμα, μέσα από την λεκτική βία τα παιδιά κάνουν 
χρήση αθυρόστομων λέξεων, κακεντρεχειών, απαξιωτικών χαρακτηρισμών δίχως να 
κατανοούν το περιεχόμενο της σημασίας τους αλλά αντικατοπτρίζουν μέσα από αυτές 
συναισθήματα βίας τα οποία έχουν λάβει από τον άμεσο περίγυρό τους (Dolto, 1985). 
Ως προς το σωματικό εκφοβισμό, προκαλείται ζημία στο σώμα κάποιου ατόμου υπό 
ποικίλες μορφές, όπως είναι το σπρώξιμο, κλωτσιές και τα χτυπήματα. Ως προς τον 
ψυχολογικό εκφοβισμό, υπάρχει σταδιακή πρόκληση συναισθημάτων μειονεξίας όταν 
γίνεται έκδηλη η δυσμενής στάση σε άτομα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια έκδηλη 
ή άδηλη αρνητικά προσκείμενη στάση με λόγο ή πράξεις προς ένα πρόσωπο (Title, 
2001). Επιπρόσθετα, παρατηρείται συχνά η μορφή της ηλεκτρονικής βίας η οποία έχει 
δημιουργηθεί με την ραγδαία εξέλιξη της νέας τεχνολογίας. Μέσα από εργαλεία κοι-
νωνικής δικτύωσης και οπτικοακουστικού υλικού ο θύτης μπορεί να υποκινήσει πλη-
ροφορίες και μηνύματα για να περιπαίξει ή να χλευάσει το θύμα του (Livingstone & 
Smith, 2014). 

Στρατηγικές εκπαιδευτικών για διαχείριση των συγκρούσεων 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτούμενες στρατηγικές συ-
γκρούσεων και να τις χρησιμοποιεί στις κατάλληλες περιστάσεις των αντίστοιχων βαθ-
μίδων εκπαίδευσης. Σημαίνοντα ρόλο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της επι-
θετικής συμπεριφοράς αποτελεί η ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων χαμηλής αυτο-
εκτίμησης των παιδιών (Θεοδοσίου, 2019) καθώς στον αντίποδα μπορεί να προκαλέ-
σουν παραδείγματα θυτών ή θυμάτων. Τα παιδιά μέσα σε καταστάσεις οι οποίες ανα-
ταράσσουν τα εσωτερικά «πιστεύω» τους, χαλιναγωγούν με δυσχέρεια τον εγωκεντρι-
σμό και τα έμφυτα απείθαρχα ένστικτά τους (πόσο μάλλον όταν είναι σε μικρότερη 
ηλικία). Συγκεκριμένα, ακόμη και στο πλαίσιο του σχολείου προσπαθούν να παρεμπο-
δίσουν τα ίδια οποιαδήποτε μεταβολή στην ροή των συνήθειών τους. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, υπεισέρχεται ο καίριος ρόλος του «αυτο-ελέγχου» καθώς αρχικά οι εξωτερι-
κοί φορείς (οι συνομήλικοι, ο εκπαιδευτικός ή οι γονείς) είναι αυτοί οι οποίοι θα προ-
άγουν την πρόκληση επιθυμητών συμπεριφορών στο παιδί (εξωτερικός αυτό-έλεγχος) 
και κατόπιν το ίδιο το άτομο θα πρέπει σταδιακά να  υποστηρίξει και να προβάλλει τις 
αναγκαίες τεχνικές επαναφοράς του σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια δράσης και τους 
επιθυμητούς κοινωνικούς κανόνες (εσωτερικός αυτό-έλεγχος) (Κακαβούλης, 1997). Η 
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ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ενσυναίσθησης των παιδιών για εκτίμηση και πα-
ραδοχή των συναισθημάτων του άλλου θα ενεργοποιήσουν τα ίδια για ανακάλυψη και 
πρόβλεψη των συνεπειών των πράξεων τους μετατρέποντας την επιθετικότητα σε θε-
τική συμπεριφορά (Lochman, 1992 ˙ Cowie, 1995) .  

Προϋπόθεση για παρεμβάσεις σε τρόπους επίλυσης προβλημάτων αποτελεί η ανάγκη 
για επιμέρους εξακρίβωση των επιδιωκόμενων σκοπών των αντιτιθέμενων μελών. Σε 
αυτό το πλαίσιο δράσης, λαμβάνουν χώρο δεξιότητες των εμπλεκομένων όπως είναι η 
επικοινωνία και η εφευρετικότητα. Εδώ, καλούνται να αναλάβουν δράση και οι παρευ-
ρισκόμενοι της διαμάχης των διαπληκτιζομένων (παρατηρητές) καθώς η  συνενοχή 
τους (άμεση ή όχι) ως προς την υποστήριξη των θυτών μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι’ 
αυτό, μέσα από την «διαπραγμάτευση» θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι (θύτες, θύματα) και 
οι παρατηρητές στην διαμάχη να συμπτυχθούν και να επιλύσουν το ζήτημα που τους 
απασχολεί. Παράλληλα, βασικό ρόλο έχει η «διαιτησία» μέσω της οποίας οι ιθύνοντες 
καλούνται να βρουν λύση στο πρόβλημά τους και σε αυτή την περίπτωση υπεισέρχεται 
ο επικουρικός ρόλος ενός τρίτου προσώπου. Ο «διαιτητής» αξιολογεί την εξέλιξη της 
επίλυσης του προβλήματος και οι υπεύθυνοι κρίνουν το αποτέλεσμα. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να έχει η αρωγή του εκπαιδευτικού ως προς 
την συγκέντρωση όλων των απόψεων. Με γνώμονα την ομαδική λήψη αποφάσεων και 
με ομοφωνία εντοπίζουν μια κοινή λύση για ένα σχέδιο εθελούσιας δράσης και εφαρ-
μογής από όλους, δίχως καταναγκασμούς. Μέσω αυτών των επιλογών ενισχύονται οι 
θετικές συμπεριφορές και ισχυροποιούνται στάσεις παιδιών με ευμενείς συνέπειες στο 
μέλλον (Χηνάς & Χρυσαφίδης, 2000).  

Η σχολική κουλτούρα θα μπορούσε να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον ο-
ποίο θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προώθηση κοινών συμμετο-
χικών ιδανικών για τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με απώτερο σκοπό την 
δημιουργία και διασφάλιση συνεργατικού κλίματος στα σχολεία. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ανάγκη πλέον να προωθηθούν (από τα εκπαιδευτικά στελέχη αρχικά) 
σχολεία για όλους, κατάλληλα στο να ανταποκρίνονται στις ποικίλες μαθησιακές ανά-
γκες αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις στο σχολείο 
(Barton, 2003 ̇ Θεοδοσίου, 2016˙ Θεοδοσίου & Πατένταλη, 2014). Με αυτό τον τρόπο, 
ενθαρρύνεται μια σειρά αλλαγών μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία καλούνται να 
αναδιαρθρώνονται με σκοπό τη μείωση των φραγμών στη μάθηση και στη συμμετοχή. 
Ως επακόλουθο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις ομαδικές διαδικασίες και παγιοποιούν 
την διατήρηση των σχέσεών τους με τον περίγυρό τους. Πόσο μάλλον, όταν διακρίνο-
νται σχέσεις «εμπιστοσύνης» μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών που είναι πρόθυμοι 
να βοηθήσουν, όταν τους  καλούν οι μαθητές, τότε επαληθεύονται θετικά πρότυπα ρό-
λου (Κυπριωτάκης, 2001 ˙ Χατζησωτηρίου, 2013).   

Ως προς την μαθησιακή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει, 
να προωθήσει και να διαμοιράσει υλικό στους μαθητές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση, την ενημέρωση εκπαιδευτι-
κών, γονέων και μαθητών σχετικά με την διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
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σχολικής βίας. Με απώτερο σκοπό την προώθηση ειδικευμένων ενεργειών πρόληψης 
και ευαισθητοποίησης στη σχολική βία και τον εκφοβισμό, ο εκπαιδευτικός καλείται 
να προβάλλει καλές πρακτικές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί στην τάξη φυλ-
λάδιο με μελέτες περιπτώσεων περιστατικών βίας και οι μαθητές να καταγράψουν τι 
είδος βίας διακρίνουν. Έπειτα, μέσα από την συζήτηση μεταξύ του εκπαιδευτικού και 
των μαθητών αναφύονται αντιλήψεις, απορίες, απόψεις για τον ρόλο των μαθητών σε 
περιστατικά βίας. Στο στάδιο του αναστοχασμού, οι μαθητές καταγράφουν σε λευκή 
κόλλα το δικό τους μήνυμα ή αναπαριστούν την δική τους μορφή σχετικά με τη βία και 
τον εκφοβισμό κάνοντας παράλληλα μια διερευνητική ματιά στα κοινά στοιχεία των 
περιστατικών που διάβασαν. Στις μεγαλύτερες τάξεις θα μπορούσαν να συμπληρώσουν 
ένα υπόδειγμα ερωτηματολογίου σχετικά με την συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μορ-
φών βίας στο σχολείο και την μορφή σοβαρότητας που λαμβάνουν τα ποικίλα είδη βίας 
κατά την προσωπική τους άποψη. Συνδυαστικά, ακόμη και με την προβολή οπτικού 
υλικού βίντεο όπου σχολεία έχουν δημοσιεύσει σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες βίντεο 
των παιδιών όπου δραματοποιούν καταστάσεις εκφοβισμού, οι μαθητές θα μπορούσαν 
να γράψουν σε έντυπο υλικό τις κινήσεις τους σχετικά με την αποφυγή τέτοιων περι-
στατικών (Δημάκος, 2015).  

Εν τέλει, οι μαθητές καλούνται μέσα από την δραματοποίηση  και το παιχνίδι ρόλων 
να αναδείξουν την εσωτερική φωνή συνείδησης, τα συναισθήματα και τις στάσεις των 
διαφόρων ρόλων που καλούνται να λάβουν οι ίδιοι σε ποικίλες μορφές καταστάσεων 
εκφοβισμού και βίας στο σχολικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η διάκριση των 
συναισθηματικών παραμέτρων και η αναγνώριση του εαυτού τους ως προς τον ρόλο 
που έχουν σε ένα περιστατικό του σχολικού εκφοβισμού ή σε μια συγκρουσιακή κατά-
σταση, όπως και την θέση που καλούνται να αναλάβουν. Μέσα από την καλλιέργεια 
της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αντιληφ-
θούν την θέση του άλλου σε όλες τις μορφές του εκφοβισμού. Η μετάβαση από την 
κατάσταση της ενσυναίθησης ατόμων συγγενικού περιβάλλοντος προς την ενσυναί-
σθηση για άτομα του κοινωνικού περιγύρου είναι δύσκολη κυρίως για τα παιδιά μικρών 
τάξεων. Σε αυτό το σημείο, υπογραμμίζεται ο καταλυτικός ρόλος συμμετοχής τους σε 
βιωματικές καταστάσεις δραματοποίησης όπου αναπτύσσουν αρχές όπως η ανοχή, η 
κατανόηση του διαφορετικού και η προσπάθειά τους για συνύπαρξη με ποικίλα μέλη 
της ομάδας. Ο πλουραλισμός των τεχνικών και των εργαλείων του θεατρικού παιχνι-
διού (όπως η παγωμένες εικόνες, η παντομίμα, η ανίχνευση σκέψεων και πολλά ακόμη) 
παρέχει την δυνατότητα για πειραματισμό και ενίσχυση της ατομικής τους ταυτότητας 
και παράλληλα αυτής της ενδο-ομάδας τους (Ασημόπουλος, Βασιλακάκη, Γιαννακο-
πούλου, Μπεράτης, Παπαδοπούλου, Φύσσας, & Χατζηπέμου, 2011).  

Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνεται η ισχυρότητα δεσμών της επιθετικότητας και του 
μυστικισμού. Η προσπάθεια για αποτίναξη του κώδικα μυστικότητας μέσα στον οποίο 
εσωκλείεται το θύμα και οι θύτες υποκινώντας έναν δεσμό κρυφό,  μπορεί να  οδηγήσει 
στην επιτυχία. Επομένως, η ρήξη αυτού του κώδικα σιωπής θα πρέπει να αποτελεί 
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σημαντικό στάδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αέναου φαινομένου της επι-
θετικότητας (Olweus, 1994).    

Επομένως, αναδεικνύεται η ζωτικής σημασίας θέση του εκπαιδευτικού ο οποίος θα 
πρέπει να σπάσει την σιωπή αναλαμβάνοντας τρόπους και μεθόδους μετάβασης από 
την σύνθεση της προϋπάρχουσας ατομικής ταυτότητας των παιδιών προς την σύνθεση 
της συλλογικής ταυτότητας της τάξης. Άλλωστε, η ανάπτυξη υγιών σχέσεων και συ-
μπεριφορών στο κοινωνικό περιβάλλον πηγάζει από την οικογένεια, εδραιώνεται στο 
σχολείο και εξελίσσεται μέσα από την ομάδα των συνομηλίκων. Επομένως, αποτελε-
σματικές συμπεριφορές για διαχείριση της επιθετικότητας και ποικίλων συγκρουσια-
κών καταστάσεων θα πρέπει να καταγραφούν στο παιδί με βιωματικό και ευσυνείδητο 
τρόπο έτσι ώστε νέα κρούσματα επιθετικότητας να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009).  
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Περίληψη 

Όταν οι Έλληνες μαθητές ξεκινούν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αντιμετωπί-
ζουν πολλαπλές δυσκολίες που οφείλονται στα διαφορετικά φωνολογικά συστήματα 
των δύο γλωσσών. Σκοπός της παρουσίασης είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν 
την ανάγκη εφαρμογής μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας 
κυρίως στα Ελληνόπουλα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, εξαιτίας των ατομικών 
τους διαφορών αλλά και των διαφορετικών τους αναγκών. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί 
από τον εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας τον εφοδιασμό του με γνώσεις, τεχνικές 
και ιδέες αλλά και μία ευελιξία που θα τον βοηθήσει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μία 
διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Φωνολογία, (Ε.Μ.Δ), εκμάθηση αγγλικών, ελληνική γλώσσα, ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αγγλική κι ελληνική γλώσσα: ερευνώντας τις διαφορές 

Η αγγλική γλώσσα έχει 26 γράμματα και τα οποία βάσει του παγκόσμιου φωνολογικού 
αλφαβήτου παράγουν 44 ήχους. Σύμφωνα με τη γλωσσολόγο Maryanne Wolf (Wolf, 
2009, σ. 171), τα πιο ‘καταπονημένα’ γράμματα της αγγλικής γλώσσας είναι τα φωνή-
εντα. Επιπλέον ένα σύνηθες φαινόμενο είναι η παρουσία άφωνων γραφημάτων στις 
λέξεις, δηλαδή γράμματα που ο μαθητής τα βλέπει, πρέπει να τα γράψει, αλλά δεν τα 
διαβάζει. Όλα αυτά κάνουν την αγγλική γλώσσα μια εν μέρει φωνημική γλώσσα, δη-
λαδή δεν υπάρχει συστηματική αντιστοιχία ανάμεσα στα φωνήματα και στα γραφή-
ματα της γλώσσας. O Raderson (Raderson, 2001), αναφέρει ότι η αγγλική γλώσσα χα-
ρακτηρίζεται και ως αδιαφανής γλώσσα, καθώς η μη συστηματική αντιστοιχία μεταξύ 
φωνημάτων και γραφημάτων καθιστά δύσκολη την ύπαρξη σταθερών κανόνων, ενώ 
παράλληλα οι ήχοι των γραμμάτων εξαρτώνται από το περιβάλλον της αναγιγνωσκό-
μενης λέξης. 

Από την άλλη μεριά, η ελληνική γλώσσα διαθέτει 24 γράμματα και μία συστηματική 
αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων. Η ελληνική γλώσσα περιγράφεται ως 
φωνημική και διαφανής, δηλαδή αυτό που βλέπει ο αναγνώστης αυτό διαβάζει και υ-
πάρχει σταθερή αντιστοιχία μεταξύ γραφημάτων και φωνημάτων. Η δυσκολία 
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εντοπίζεται στην ορθή γραφή των φωνηέντων καθώς μερικά φωνήεντα έχουν πολλές 
αναπαραστάσεις π.χ. το φώνημα /ι/ μπορεί να γραφτεί με 6 διαφορετικούς τρόπους: [ι, 
η, υ, οι, ει, υι]. Σύμφωνα με την Αγγέλου, (Αγγέλου, 2007) οι πολλαπλές αναπαραστά-
σεις συνδέονται όχι μόνο με την ρίζα της λέξης αλλά και με ορθογραφικούς κανόνες 
που ρυθμίζουν την κλίση και την παραγωγή των λέξεων. 

Από την παραπάνω σύγκριση προκύπτει το συμπέρασμα ότι ένα παιδί που μαθαίνει 
ελληνικά θα κάνει κυρίως γραμματικά λάθη, είτε καταληκτικά είτε παραγωγικά. Αντί-
θετα ένα παιδί που μαθαίνει αγγλικά θα κάνει κυρίως φωνολογικά λάθη λόγω του μη 
προβλέψιμου φωνολογικού περιβάλλοντος της γλώσσας.  

Αγγλικά και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η Αγγέλου (Αγγέλου, 2007) υποστηρίζει ότι η αγγλική γλώσσα θεωρείται από πολλούς 
ως η πιο δύσκολη γλώσσα για μαθητές με δυσλεξία. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;  

Σύμφωνα με τους Duncan & Seymour (Duncan & Seymour, 2001), στο πέρασμα των 
αιώνων, τα αγγλικά έχουν δεχθεί πολλαπλές ιστορικές επιρροές από άλλες γλώσσες. 
Πιο συγκεκριμένα, τα αγγλικά περιλαμβάνουν ελληνικές, λατινικές, γαλλικές, αρχαίες 
αγγλικές και πολλές άλλες ρίζες, όπως αναφέρει η Wolf (Wolf, 2009, pp. 69,70). Οι 
γλωσσολόγοι την κατατάσσουν στα μορφοφωνημικά συστήματα γραφής καθώς η ορ-
θογραφία της αναπαριστά τόσο μορφήματα όσο και φωνήματα γεγονός που προκαλεί 
σύγχυση σε πολλούς νέους αναγνώστες που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη λογική 
πίσω από την εκφορά μιας λέξης.  

Η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας 

H Frith (Frith, 1985), στο άρθρο της για την εξελικτική δυσλεξία, υποστηρίζει ότι η 
κατάκτηση της ανάγνωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση στην εκμάθηση τόσο της μη-
τρικής όσο και μιας ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με την επιστημονική της μελέτη η κα-
τάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας ολοκληρώνεται με το επιτυχές πέρασμα από τα 
εξής τρία στάδια: 

1. Το λογογραφικό στάδιο, που περιλαμβάνει την οπτική αναγνώριση μιας λέξης ως 
σύνολο γραμμάτων  

2. Το αλφαβητικό στάδιο, που περιλαμβάνει την κατανόηση ότι σε κάθε γράμμα α-
ντιστοιχεί ένας ήχος  

3. Το ορθογραφικό στάδιο, που αναφέρεται στη φωνητικά σωστή γραφή της λέξης. 

Η σωστή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι υψίστης σημασίας για την κατά-
κτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Αυτή η μετάβαση όμως δεν είναι πάντοτε απρό-
σκοπτη, γεγονός που συνεπάγεται αδυναμία στην κατάκτηση της ανάγνωσης. Αναφο-
ρικά με την αγγλική γλώσσα οι δυσκολίες ξεκινούν στο αλφαβητικό στάδιο καθώς συ-
χνά δεν υπάρχει πάντοτε η ίδια αντιστοιχία γραφήματος-φωνήματος. Αυτή η φωνολο-
γική ποικιλία δημιουργεί στα αγγλόφωνα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σημαντική 
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δυσχέρεια στην κατάκτηση του δευτέρου και συνεπώς στη μετάβαση στο τρίτο στάδιο 
του μοντέλου της Uta Frith. Για τον λόγο αυτό το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα 
εστιάζει την προσοχή του όχι στην ορθογραφία αλλά στην καλλιέργεια της ανάγνωσης, 
δεξιότητας που προϋποθέτει καλή φωνολογική ενημερότητα.  

Αγγλικά και Έλληνες μαθητές 

Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί τα αγγλικά και τα ελληνικά είναι δύο πολύ διαφορετικές 
γλώσσες. Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Seymour and Duncan στο Πανεπιστήμιο 
Dundee της Σκωτίας, η αγγλική γλώσσα περιγράφεται ως μία από τις χειρότερες περι-
πτώσεις για την κατάκτηση της ανάγνωσης σε αντίθεση με την ελληνική που χαρακτη-
ρίζεται ως ιδανική γλώσσα, κυρίως για τους αρχάριους αναγνώστες. (Duncan & 
Seymour, 2001) Η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάκτηση της ανά-
γνωσης στην αγγλική γλώσσα είναι πιο δυσχερής και χρειάζεται πολύ περισσότερο 
χρόνο να ολοκληρωθεί σε σχέση με την ελληνική. Επίσης στην αγγλική γλώσσα παρα-
τηρούνται περισσότερα κι εντονότερα δυσλεξικού τύπου λάθη στα πρώτα στάδια κα-
τάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μάρκου, (Μάρκου, 1996) στο μάθημα της Αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας συχνά αποκαλύπτονται οι μαθησιακές δυσκολίες μαθητών που δεν εί-
χαν διαγνωστεί ή δεν είχαν εμφανιστεί προηγουμένως στη μητρική τους γλώσσα. Αυτό 
παρατηρείται, μεταξύ άλλων, λόγω της διαφορετικής φύσης των δύο γλωσσών. 

Κατηγοριοποίηση λαθών 

Βάσει της εμπειρίας των τελευταίων ετών που αποκτήσαμε αξιολογώντας και διδάσκο-
ντας την αγγλική γλώσσα στον χώρο της «λεξιμάθειας», προσπαθήσαμε να κατηγοριο-
ποιήσουμε τα λάθη που κάνουν οι Έλληνες μαθητές στην προσπάθειά τους να μάθουν 
Αγγλικά, κυρίως μάλιστα οι μαθητές που έχουν διαγνωσθεί με δυσλεξία. Όσον αφορά 
στην ανάγνωση παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα λάθη: 
• Σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά [b-d], [m-n], [h-n] 
• Συχνή αδυναμία αποκωδικοποίησης του [qu] 
• Δυσκολία στην ανάγνωση φωνηεντικών συνδυασμών π.χ. /haus/ /koat/  
• Σύγχυση στην αποκωδικοποίηση των φωνηεντικών συνδυασμών με το γράμμα [r] 

και κυρίως τα [ir, -ur]  
• Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των διγράφων: [ch/th/ph/wh/tw] 
• Δυσκολία στη διάκριση ανάμεσα στον σκληρό και μαλακό ήχο των γραμμάτων [c] 

και [g] e.g [leg] vs. [gel] [cat] vs [pencil].  
• Σύγχυση με την εκφορά της κατάληξης ed στον simple past και στην past participle, 

καθώς συχνά προφέρεται ως /id/ [stopped] /stopid/ κι όχι /stopt/ 
• Ανάγνωση των άηχων γραφημάτων σε λέξεις όπως [talk, knife, write, island]  
• Δυσκολία στην αποκωδικοποίηση καταλήξεων όπως : [-ight], [-ought] [-tion] όπως 

επίσης και της κατάληξης [-all] που τη διαβάζουν όπως τη βλέπουν: π.χ. [ball] /bal 
αντί για bol/. 
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Οι Άγγλοι υποστηρίζουν πώς αν δε μπορείς να διαβάσεις μία λέξη τότε δε θα μπορέσεις 
και να τη γράψεις σωστά. Αναφορικά με την ορθή γραφή των λέξεων παρατηρήθηκαν 
τα ακόλουθα λάθη: 
• Σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά όπως για παράδειγμα b-p, b-d  
• Σύγχυση με τους συμφωνικούς διγράφους ch/th/wh/tw  
• Δυσκολίες με τους φωνηεντικούς συνδυασμούς π.χ. [haus] αντί για [house], [bouk] 

αντί για [book] 
• Συχνά παραλείπουν τα άφωνα γραφήματα π.χ [rite] αντί για [write] 
• Σύγχυση με τις καταλήξεις -: [-ight], [-ought] [-tion] 
• Δυσκολία με τους μακρούς και τους βραχείς ήχους των φωνηέντων, ενώ. συχνά απο-

δίδουν τον μακρύ ήχο του φωνήεντος με δύο φωνήεντα π.χ. [meik] αντί για [make] 
• Σύγχυση με τους συνδυασμούς –ir and –ur καθώς συχνά γράφουν αυτό που ακούν 

π.χ. [ser] αντί [sir] 
• Συχνά γράφουν τη λέξη όπως την ακούν e.g [biskit] αντί για [biscuit], [distemper] 

αντί για [December] 

Τεχνικές παρέμβασης – διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα για την 
εφαρμογή ενός τρόπου διδασκαλίας με χαρακτήρα ευέλικτο και μαθητοκεντρικό ώστε 
να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των ατομικών διαφορών και αναγκών όλων των 
μαθητών μιας τάξης, όπως αναφέρει η Αγγελική Παππά (Παππά, 2013) και κυρίως των 
μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ).  

Αναπόφευκτο είναι όμως το ερώτημα που θέτει ο Hunter (Hunter, 2003), δηλαδή αν 
και πώς μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του ένας καθηγητής αγγλικών κυρίως 
λόγω του πλήθους των μαθητών που καλείται να διδάξει καθημερινά. Το ίδιο ερώτημα 
απασχολεί και την Παππά (Παππά, 2013) καθώς υποστηρίζει ότι το μεγάλο πλήθος 
μαθητών αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή εξατο-
μικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας, οπότε το προτεινόμενο είναι να ξεκινήσει έ-
νας εκπαιδευτικός με μικρές τροποποιήσεις του τρόπου που θα διδάξει και όχι του τι 
θα διδάξει, προσθέτοντας έναν ποιοτικό χαρακτήρα στη διδασκαλία του. Η Tomlinson 
(Tomlinson, 1999) υποστηρίζει ότι η ποιοτική διδασκαλία αποτελεί τη βάση της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας και η ποιοτική διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει έναν ε-
πιτεύξιμο στόχο.  

Ακολουθούν ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 
της φωνολογικής καλλιέργειας και της γραμματικής. 
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Φωνολογική καλλιέργεια 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αγγλική γλώσσα είναι αδιαφανής και η αντιστοιχία μεταξύ 
γραφήματος και φωνήματος είμαι μη συστηματική και ποικιλόμορφη προκαλώντας δυ-
σκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης (Duncan & Seymour, 2001). Για τον λόγο 
αυτό, ο αρχικός διδακτικός στόχος στα προγράμματα που σχεδιάζονται και εφαρμόζο-
νται στη «λεξιμάθεια» είναι να εξοικειωθεί ο μαθητής με τα φωνήματα και τα γραφή-
ματα της αγγλικής γλώσσας. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούμε ποικιλία υλικών και 
μεθόδων ώστε να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια πρόσληψης 
κι επεξεργασίας πληροφοριών και να ωφεληθούν τα μέγιστα οι βασικοί τύποι μαθητών 
(οπτικός, ακουστικός κιναισθητικός). Στόχος είναι να κατανοήσει ο μαθητής ότι τα 
γράμματα έχουν το όνομά τους αλλά και μία ‘φωνή’, δηλαδή ο τρόπος που ακούγονται 
μέσα στις λέξεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται μία μεθοδική, δομημένη 
και συστηματική έκθεση του μαθητή από τα πιο απλά ερεθίσματα (π.χ. τα γράμματα 
της αλφαβήτας) μέχρι τα πιο σύνθετα όπως για παράδειγμα οι συνδυασμοί φωνηέντων 
(ai, ay, oa, ee, ea, oo, ou, ow, κ.α.), οι δίγραφοι (ch, sh, th, κ.α.) και οι καταλήξεις (π.χ. 
-tion). 

Η παρουσίαση και η διδασκαλία των φαινομένων γίνεται με χρήση βίντεο και με πα-
ράλληλη διαμόρφωση ιστορίας ώστε να αποκτήσει στο μυαλό των μαθητών ένα δια-
φορετικό νόημα από ένα αφηρημένο και αυθαίρετα διατυπωμένο κανόνα. Παράλληλα 
τα παιδιά εξοικειώνονται με ακουστικές ασκήσεις, με την ανάγνωση λέξεων (με ρίμες 
ή χωρίς) αλλά και προτάσεων με παρηχήσεις (alliteration) του φωνολογικού φαινομέ-
νου. Οι παρηχήσεις και οι ρίμες έχουν επιλεγεί σκόπιμα καθώς αποτελούν διασκεδα-
στικές γλωσσικές ασκήσεις που καλλιεργούν και βελτιώνουν τη φωνολογική επίγνωση 
των μαθητών (Wolf, 2009). Επίσης επιμένουμε σε γράμματα που συγχέονται είτε ο-
πτικά π.χ. b-d, n-h είτε ακουστικά π.χ. b-p και βοηθάμε το παιδί να εξοικειωθεί με 
γράμματα που γράφονται διαφορετικά αλλά ακούγονται το ίδιο π.χ. τα γράμματα [c, k, 
q] έχουν ίδιο φώνημα αλλά διαφορετικά γραφήματα. 

Διδάσκοντας γραμματική 

Η διδασκαλία της αγγλική γραμματικής αποτελεί μία ακόμα πρόκληση για τον εκπαι-
δευτικό. Πρώτον, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Για 
παράδειγμα, στα αγγλικά το ρήμα είναι αδύναμο, χωρίς καταλήξεις που να δηλώνουν 
το υποκείμενό του, γι αυτό και πάντοτε θεωρείται απαραίτητη η παρουσία του υποκει-
μένου του ρήματος. Αντίθετα το ελληνικό ρήμα ανήκει στα κλιτά μέρη του λόγου και 
είναι καταληκτικό, δηλαδή από την κατάληξή του καταλαβαίνουμε το υποκείμενο, το 
οποίο και σπάνια δηλώνεται με εξαίρεση το γ’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωπο. Δεύ-
τερον, επειδή πολύ συχνά οι Έλληνες μαθητές εκτίθενται σε δύσκολα γραμματικά & 
συντακτικά φαινόμενα π.χ. η παθητική φωνή ή ο πλάγιος λόγος πρώτα στην αγγλική 
γλώσσα και μετά στην ελληνική. Επιπλέον, οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσιάζουν έντονες 
δυσκολίες στην χρήση αφηρημένων όρων π.χ. παρόν, Ενεστώτας, αντωνυμία, όπως α-
ναφέρει η Αγγελική Παππά (Παππά, 2013). Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να διδαχθούν 
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οι αφηρημένες έννοιες με τρόπο βιωματικό και με χρήση ποικίλων μνημοτεχνικών και 
μεταγνωστικών στρατηγικών που ενισχύουν την κατανόηση, την ανάκληση και τη σω-
στή χρήση των γραμματικών φαινομένων και κανόνων. Οι Lewis & Norwish (Lewis & 
Norwish, 2001) τονίζουν ότι από τις τεχνικές αυτές επωφελούνται όλοι οι μαθητές, με 
ή χωρίς ΕΜΔ. 

Επίλογος 

Οι ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας, οι ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών 
και οι διαφορετικές μαθησιακές τους ανάγκες επιβάλλουν την οργάνωση και την εφαρ-
μογή μιας ευέλικτης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν έ-
τοιμες συνταγές που να εξασφαλίζουν την επιτυχία. Η συμβουλή που δίνεται στους 
εκπαιδευτικούς είναι να ξεκινήσουν με μικρά βήματα, τροποποιώντας έναν μικρό α-
ριθμό δραστηριοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφά-
λεια. (Παππά, 2013) Η σύγχρονη εποχή με τα τεχνολογικά μέσα καθιστά πιο εύκολο 
τον εφοδιασμό του εκπαιδευτικού με γνώσεις, τεχνικές και ιδέες που σε συνδυασμό με 
τις προσωπικές του αξίες τον βοηθούν να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μία διδασκαλία 
με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που να στηρίζεται στον σεβασμό της ατομικότητας 
και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, κυρίως αυτών που έχουν 
διαγνωσθεί με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 
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Η μουσική μέσα από τα «μάτια» ενός τυφλού. 

Κατσαρού Κρυστάλλω 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, MA in Applied Linguistics, krystalliakatsarou@gmail.com 

Περίληψη 

Στον τομέα της ειδικής αγωγής, η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι το κε-
ντρικό σημείο όπου οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται, λαμβάνοντας υπόψη τα 
συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά ατόμων που τις εμφανίζουν. Επίσης, η συμβολή της τε-
χνολογίας και των τεχνολογικών επιτευγμάτων ανοίγει νέους ορίζοντες και καινούριες 
προοπτικές στη διδασκαλία ατόμων με αναπηρίες, τόσο μαθησιακές όσο και σωματι-
κές. Η παρούσα εργασία μελετά την διδασκαλία ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και 
τύφλωση, μέσα από το πρίσμα της καλλιέργειας των υπολοίπων αισθήσεων. Αρχικά 
γίνεται αναφορά στην αφή και στη συνέχεια το σημείο εστίασης είναι η ακοή και συ-
γκεκριμένη η μουσική και ο τρόπος αντίληψης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της 
από τα εν λόγω άτομα. Η όλη προσέγγιση γίνεται μέσα από σύντομη παρουσίαση ορι-
σμένων σύγχρονων εξελίξεων σε προγράμματα λογισμικού που βοηθούν στην κατανό-
ηση της «θέασης» αυτής. Θίγονται, επίσης, οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις αξιοποίησης 
της μουσικής και της δραματοποίησης στην όλη παιδαγωγική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: ειδική αγωγή, τυφλοί, προβλήματα όρασης, μουσική, δραματοποί-
ηση, τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Η ειδική αγωγή είναι ένας κλάδος της επιστήμης των παιδαγωγικών ο οποίος τις τελευ-
ταίες δεκαετίες έχει προσελκύσει τα βλέμματα και την προσοχή μεγάλου μέρους της 
επιστημονικής κοινότητας, με τη συμβολή της τεχνολογίας και των τεχνολογικών επι-
τευγμάτων να ανοίγει νέους ορίζοντες και καινούριες προοπτικές στη διδασκαλία ατό-
μων με αναπηρίες, τόσο σωματικές όσο και μαθησιακές. Αναμφισβήτητα η δυσλεξία 
και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι το κεντρικό σημείο όπου οι περισσότερες έρευνες 
εστιάζουν και όχι άδικα, ενδεχομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα 
ποσοστά ατόμων που τις εμφανίζουν. Για τη Ελλάδα, μάλιστα, εκτιμάται ότι το ποσο-
στό των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ανέρχεται στο 15% (Μήτσιου, 2004). Ω-
στόσο, έναυσμα για την παρούσα εργασία αποτέλεσε η παιδαγωγική αντιμετώπιση και 
η διδασκαλία ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς ένα στα δέκα παιδιά που εισέρ-
χονται στο σχολείο έχει κάποια προβλήματα όρασης, ενώ ένα στα χίλια παιδιά έχει 
σοβαρά προβλήματα όρασης (Τσιναρέλης, 2005). 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Για τους σκοπούς την παρούσας εργασίας ακολουθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 
στον τομέα δύο εκ των πέντε αισθήσεων ενός ατόμου. Επομένως, προτείνεται να υπάρ-
ξουν μελλοντικές εργασίες και έρευνες που να εστιάζουν στην εκπαιδευτική αξιοποί-
ηση και των υπόλοιπων αισθήσεων.  

Τυφλότητα και Αφή / Braille 

Αρχικά είναι χρήσιμο να δοθούν οι ορισμοί των όρων τυφλός και μερικώς βλέπων. Τυ-
φλά θεωρούνται τα άτομα των οποίων η μάθηση κρίνεται απαραίτητο να γίνει με τη 
μέθοδο Braille ή με ακουστικές μεθόδους, ενώ στην κατηγορία των μερικώς βλεπόντων 
ανήκουν όσοι μπορούν να διαβάσουν κείμενα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη 
βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και συσκευών (Παντελιάδου, 2014).  

Η τυφλότητα περιορίζει γενικά τις εμπειρίες του ατόμου και ειδικά κατά την παιδική 
του ηλικία, αφού η όραση είναι η πρωταρχική αίσθηση από την οποία αποκτάται ένας 
μεγάλος αριθμός πληροφοριών και ερεθισμάτων (Τακουρίδου, 2013). Ως αντιστάθμι-
σμα, οξύνονται και καλλιεργούνται οι υπόλοιπες αισθήσεις ενός τυφλού ατόμου, με 
την αφή να λαμβάνει αναμφισβήτητα έναν πρωταρχικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο, εξάλ-
λου, ότι η γραφή Braille βασίζεται στην αφή, καθώς είναι μια βασική αίσθηση για να 
αντισταθμιστεί η απώλεια της όρασης. Κατ’ επέκταση, και μέσα στην τάξη προτείνεται 
η χρήση απτών αντικειμένων με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε το μάθημα να γίνεται βιω-
ματικό, ενδιαφέρον και, ως εκ τούτου, επιτυχημένο.  

Τυφλότητα και Ακοή / Μουσική 

Μία ακόμη αίσθηση που είναι ιδιαιτέρως αναπτυγμένη στα άτομα με προβλήματα ό-
ρασης είναι η ακοή. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση αυτού του πλε-
ονεκτήματος των τυφλών ατόμων μέσα από τη μουσική. Πώς είναι, λοιπόν, να ακούς 
μουσική όταν είσαι τυφλός;  

Από την άποψη της φυσιολογίας, αρμόδια για τις λειτουργίες αυτές είναι η αμυγδαλή, 
η οποία αυτομάτως «γυρίζει» από την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών στην επε-
ξεργασία ηχητικών πληροφοριών όταν η πρώτη δεν είναι δυνατή. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ακόμη και αν ένας βλέποντας κλείσει τα μάτια του όταν ακούει μουσική, δεν την 
αντιλαμβάνεται όπως ένας τυφλός. Η ενεργοποίηση του οπτικού φλοιού ενός τυφλού 
είναι, επίσης, υπεύθυνη για την αναγνώριση συναισθημάτων αλλά και ανεπαίσθητων 
διακυμάνσεων στα συναισθήματα του συνομιλητή απλά και μόνο από τη φωνή του 
(Williamson, 2011). 

Οι τυφλοί μπορούν πολύ πιο εύκολα να αντιλαμβάνονται ακόμη και την πιο μικρή με-
ταβολή στη μεταβολή των μουσικών και ηχητικών τόνων, έχουν καλύτερη αίσθηση 
του χώρου, θυμούνται καλύτερα και απομνημονεύουν τα όσα ακούνε, αντιλαμβάνονται 
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καλύτερα την ομιλία ακόμη και σε χώρο με θορύβους, και τέλος έχουν μεγαλύτερη 
ευχέρεια στην επιτέλεση εργασιών που συνδυάζουν ακοή και αφή (Palmer, 1997).   

Σε ένα άτομο που έχει υπάρξει τυφλό για αρκετό καιρό, αν όχι εκ γενετής, ενεργοποι-
ούνται διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου όταν ακούει μουσική σε σχέση με έναν 
βλέποντα, γεγονός που δύναται να καταλήξει σε ανώτερες ακουστικές δεξιότητες. Από 
την αρχαιότητα και τον Όμηρο που λέγεται ότι απήγγειλε τις ραψωδίες του όντας τυ-
φλός, μέχρι μουσικούς και καλλιτέχνες όπως οι Stevie Wonder, Ray Charles, Andrea 
Bocelli, οι φυσιογνωμίες τυφλών ατόμων που διέπρεψαν και διαπρέπουν είτε με τη 
φωνή είτε με τη μουσική που παράγουν είναι αξιοσημείωτες.  

Τίθεται, επομένως, το ερώτημα και ταυτόχρονα η πρόκληση, γιατί και οι  εκπαιδευτικοί 
να μην παίρνουν παράδειγμα από αυτά τα άτομα και να μην δημιουργούν το καλύτερο 
δυνατό μαθησιακό περιβάλλον εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της μουσικής και για τα 
άτομα με προβλήματα όρασης. Απάντηση στον προβληματισμό αυτό δίνεται, ή τουλά-
χιστον προτείνεται, στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας αφού πρώτα γίνει μια σύ-
ντομη παρουσίαση κάποιων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της μουσικής από αυ-
τήν την προαναφερθείσα καλλιτεχνική και δημιουργική άποψη, η οποία και καταδει-
κνύει την σπουδαιότητα της μουσικής.  

Τεχνολογικές Εξελίξεις 

Επανερχόμενοι στο ερώτημα πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική ένας μη βλέπων, η τε-
χνολογία αναλαμβάνει να φωτίσει την πτυχή αυτή με τρόπο πιο γλαφυρό και οπτικο-
ποιημένο. Με άλλα λόγια, βάζοντας κυριολεκτικά χρώμα στην μουσική. 

Η εφαρμογή EyeMusic SSD (βλ. εικόνα 1) χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για την μετα-
τροπή των οπτικών πληροφοριών και των αντικειμένων σε ένα μουσικό κύμα, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε ένα άτομο με προβλήματα όρασης να δει τα πράγματα αλλά και τα 
χρώματα μέσα από μουσικές νότες. Ο ήχος που χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίσει 
το λευκό είναι αυτός των ανθρώπινων φωνών, για το μπλε η τρομπέτα, για το κίτρινο 
το βιολί, για το κόκκινο οι συγχορδίες ρέγκε μουσικής και, τέλος, για το μαύρο η από-
λυτη σιωπή. Υπεύθυνος για την εν λόγω εφαρμογή αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να δι-
δάξεις το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά αλλά τις βασικές αρχές και τον συνδυασμό τους 
όπως ακριβώς ο εγκέφαλος καταλαβαίνει και μαθαίνει τις αρχές και τον συνδυασμό 
πίσω από τη χρήση γραμμών και κουκκίδων στην μέθοδο Braille (Jacobson, 2014).  
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Ένα ακόμη παρόμοιο πρόγραμμα που δημιούργησε το 1993 ο Ολλανδός μηχανικός 
Peter Meijer είναι το vOICe (βλ. εικόνες 2, 3), ένας αλγόριθμος που μετατρέπει απλές 
ασπρόμαυρες εικόνες σε μουσικά κύματα. Τα μεσαία γράμματα του προγράμματος 
OIC είναι εσκεμμένα κεφαλαιοποιημένα ώστε να σημαίνουν και Oh I See! (Ω, μπορώ 
να δω!). Το σύστημα σκανάρει τις εικόνες από τ’ αριστερά προς τα δεξιά και μετατρέ-
πει τα σχήματα σε ήχους, με τα υψηλότερα σημεία της εικόνας να αντιστοιχούν σε 
υψηλότερες συχνότητες (Doward, 2014).  

 

   Εικόνα 1 EyeMusic SSD 
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Βλέπουμε, επομένως, από αυτές τις οπτικοποιημένες τεχνολογικές προσεγγίσεις ότι 
ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί όντως να «δει» χρησιμοποιώντας την ακοή 
και την μουσική. Ας επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε μια πρόταση παιδαγωγικής α-
ξιοποίησης στην τάξη βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα. 

Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις 

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης των τυφλών παιδιών σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης γενικότερα, δεν διαφοροποιούνται από τους σκοπούς των 
βλεπόντων. Μόνο τα διδακτικά μέσα και οι μέθοδοι διδασκαλίας αλλάζουν (Κοντο-
γιάννη, 2002). Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της παιδαγωγικής διαδικασίας με γνώμονα 
την συμπερίληψη και την ένταξη των τυφλών ή μερικώς βλεπόντων ατόμων, σύμφωνά 
και με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου (Δημητριάδη, 2014). 

Με άλλα λόγια, αυτό που πρέπει να λαμβάνεται εξαρχής υπόψη είναι ότι και ο τυφλός 
μαθητής–όπως όλοι οι μαθητές, εξάλλου–είναι πρωτίστως μαθητής και δευτερευόντως 
τυφλός. Ως εκ τούτου, σκοπός είναι να απολαμβάνει την εκπαιδευτική διαδικασία με 
τρόπο συμμετοχικό και που να άπτεται των άμεσων ενδιαφερόντων του αλλά και του 
άμεσου περιβάλλοντός του, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υπόλοιπες αισθήσεις-ατού 
του.  

Μία από τις μεθόδους διδασκαλίας που συνδυάζει την αξιοποίηση των οξυμένων αι-
σθήσεων τόσο της αφής και των απτών αντικειμένων όσο και της ακοής και της μου-
σικής είναι η δραματοποίηση. Ανάμεσα στα οφέλη της δραματοποίησης στην σχολική 
τάξη, εντοπίζεται βιβλιογραφικά ότι σε κοινωνικό, πολιτιστικό αλλά και συναισθημα-
τικό επίπεδο καλλιεργείται η συνεργασία και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους μαθητές, 
εδραιώνεται η εμπιστοσύνη, περιορίζεται ο ανταγωνισμός, τονώνεται η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ενώ αμβλύνονται οι αντιθέσεις στο πλαίσιο της ομάδας, καθώς προ-
ωθείται ο γόνιμος διάλογος (Ζαφειριάδης & Δαρβούδης, 2012).  

Αυτό που κάνει την χρήση τραγουδιών ιδιαιτέρως κατάλληλη και αρμόζουσα στη δι-
δασκαλία τυφλών ατόμων είναι ότι μπορούν να την αισθανθούν με τρόπο πολύ πιο 
ιδιαίτερο και βαθύ στο ίδιο τους στο σώμα και άρα ακόμη και να χορέψουν ή και να 
δραματοποιήσουν το εκάστοτε τραγούδι ως μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
Όπως, εξάλλου, γίνεται αναφορά και στην βιβλιογραφία, στη μουσική οι δονήσεις από 
τους χαμηλούς τόνους γίνονται αντιληπτοί στις πατούσες, τα πόδια και τους μηρούς, 
από τους μεσαίους τόνους στο στομάχι, το στέρνο και τα χέρια, και από τους υψηλούς 
τόνους στα δάχτυλα, το κεφάλι και τα μαλλιά (Palmer, 1997).  

Ολοκληρώνοντας τις εκπαιδευτικές προεκτάσεις της παρούσας εργασίας, θα ήταν πα-
ράλειψη να μην γίνει αναφορά στην αμιγώς μουσική εκπαίδευση των τυφλών. Εκτός 
από την γραφή Braille σε λατινικό και ελληνικό αλφάβητο, υπάρχει Braille και για 
παρτιτούρες. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι εκεί που μία σελίδα Α4 χωράει τέσ-
σερα ή και περισσότερα πεντάγραμμα βλεπόντων, στην παρτιτούρα Braille χωράει 
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μόνο ένα πεντάγραμμο τυφλών με τις βοηθητικές γραμμές πάνω και κάτω (βλ. εικόνα 
4). Επίσης, στην Ελλάδα βιβλιοθήκη Braille και κασετοθήκη υπάρχουν μόνο στον 
Φάρο Τυφλών Ελλάδος καθώς και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

Συνολικά, η μουσική εκπαίδευση των τυφλών ναι μεν βρίσκεται σε πολύ πρώιμο επί-
πεδο εν αντιθέσει με την πρωτοπόρα Σουηδία (επίσης Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ), 
αλλά η ύπαρξή της και μόνο τόσο σε πανελλήνιο όσο και διεθνές επίπεδο καταδεικνύει 
και επικυρώνει την σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των τυφλών (Τσακιρίδης, 
2008).  

Συμπεράσματα 

Στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο της δι-
δασκαλίας και της μάθησης. Είτε βλέπων, πόσω μάλλον με προβλήματα όρασης ή/και 
τυφλός, η πρόκληση για έναν εκπαιδευτικό είναι να εκμεταλλεύεται τα δυνατά σημεία 
του μαθητή και να εμπλουτίζει με τρόπο βιωματικό και, ως εκ τούτου ενδιαφέροντα 
και ουσιαστικό, το μάθημά του. Μέθοδοι διδασκαλίας όπως η μουσική και η δραματο-
ποίηση μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία στο οπλοστάσιο του εκάστοτε εκ-
παιδευτικού, ειδικά στην περίπτωση των μαθητών με προβλήματα όραση,ς αντισταθ-
μίζοντας την απώλεια αυτής της αίσθησης με αυτήν της ακοής και της αφής.  Ας λει-
τουργήσει η παρούσα εργασία ως έναυσμα και για άλλες δημιουργικές αναζητήσεις 
ποικίλων μεθόδων εμπλουτισμού των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
«κάθε μέθοδος  που ισχυρίζεται ότι μπορεί να πείσει ένα άλογο που δε διψά να πιει 
νερό είναι ατυχής, ενώ κάθε μέθοδος  που ανοίγει την όρεξη για γνώση  και κεντρίζει 
το ενδιαφέρον και την ανάγκη για εργασία, είναι αποτελεσματική» (Φρενέ, 1977).  

  

Εικόνα 4 Παρτιτούρα σε Braille 
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Μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα Εναντιωματικής Προκλητικής Δια-
ταραχής. Ανάλυση, παράγοντες, προσεγγίσεις, παρεμβάσεις 
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Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα 
Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής. Στη συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηρι-
στικά της προκλητικής συμπεριφοράς με βάση το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM 5 και 
αναφέρονται οι παράγοντες που ενδέχεται να συντελέσουν στην εμφάνιση της αποκλί-
νουσας συμπεριφοράς στο σχολείο. Έπειτα, παρουσιάζονται δύο εκπαιδευτικές προσεγ-
γίσεις για την αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς, καθώς και δύο τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για να την τροποποιήσουν. Στο τελευ-
ταίο μέρος, παρατίθεται ένα πλάνο παρέμβασης, που περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες 
βασισμένες στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν επιλεγεί. 

Λέξεις-Κλειδιά: μελέτη περίπτωσης, εναντιωματική προκλητική διαταραχή, προκλη-
τική συμπεριφορά  

Εισαγωγή 

Μελέτη περίπτωσης 

Ο Ming είναι 7 χρονών. Φοιτά στην Β’ δημοτικού και πριν τρία χρόνια ήρθε με τους 
γονείς του από την Κίνα. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και εργάζεται σε επιχείρηση ως 
οικονομικό στέλεχος. Η μητέρα του, κινέζικης καταγωγής, δεν εργάζεται, δε γνωρίζει 
καλά τη γλώσσα και επικοινωνεί με δυσκολία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το παιδί να 
δυσκολεύεται στα μαθήματα και να αδυνατεί κάποιες φορές να παρακολουθήσει. Η κα-
τάσταση αυτή πυροδοτεί εντάσεις στο σπίτι, δημιουργώντας συχνά διαφωνίες και συ-
γκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ο Ming είναι ένα ευγενικό και πρόθυμο 
παιδί και επιδιώκει την αποδοχή από τους συνομηλίκους του. Ωστόσο, δυσκολεύεται να 
δημιουργήσει φιλίες. Συχνά στα διαλείμματα παίζει μόνος, οι συμμαθητές του πολλές 
φορές τον περιπαίζουν για την εξωτερική του εμφάνιση και δεν τον προσκαλούν στα 
παιχνίδια τους. Ο Ming είναι συχνά επιθετικός, εμπλέκεται σε καυγάδες, δε συμμετέχει 
στο μάθημα, πολλές φορές κάνει φασαρία και δεν παίρνει μέρος σε ομαδικές δραστη-
ριότητες. Μιλά με απότομο και άσχημο τρόπο στους συμμαθητές του, αγαπά όμως πολύ 
τη δασκάλα του και είναι πάντα πρόθυμος σε ό,τι του ζητήσει. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο Ming εκδηλώνει στοιχεία προκλητικής συμπεριφο-
ράς. Η προκλητική συμπεριφορά διαφαίνεται ήδη από τη νηπιακή ηλικία και συνδέεται 
με αρνητισμό και ανυπακοή. Το ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν στοιχεία προ-
κλητικής συμπεριφοράς είναι αρκετά μεγάλο και εμφανίζεται συχνότερα σε αγόρια. 
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Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών διαταραχών DSM-V, 
η προκλητική συμπεριφορά, για να θεωρηθεί παθογενής, θα πρέπει τα συμπτώματα να 
εκδηλώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλή συχνότητα (ΑΡΑ, 2015). Τα κρι-
τήρια που συνηγορούν στη διάγνωση της Εναντιωματικής Προκλητικής Συμπεριφοράς 
είναι η δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων, συχνά το άτομο δεν είναι σε θέση να 
παραμείνει ψύχραιμο, η ανυπακοή σε κανόνες και η απροθυμία στα αιτήματα των άλ-
λων, οι συχνοί διαπληκτισμοί με τους ενήλικες ή τους συνομηλίκους, η κακή ψυχολο-
γική διάθεση και η προκλητική και «μοχθηρή» συμπεριφορά. Τα παραπάνω συνυπάρ-
χουν με εκρήξεις θυμού, χρήση κακόβουλου ή προσβλητικού λεξιλογίου και έλλειψη 
συνεργατικού πνεύματος σε συνδυασμό με αγενή συμπεριφορά (Κάκκουρος-Μανια-
δάκη, 2004).  

Για να διαγνωστεί η Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή αρκούν τέσσερα από τα 
παραπάνω κριτήρια, τα οποία θα εμφανίζονται για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. 
Φυσικά, όλα τα παραπάνω συνδέονται με σοβαρή έκπτωση στη σχολική και επαγγελ-
ματική ρουτίνα του ατόμου (Κάκκουρος-Μανιαδάκη, 2004). 

Επιρροές σχολικού περιβάλλοντος που συνηγορούν στην εκδήλωση 
προκλητικής συμπεριφοράς 

Το σχολείο αποτελεί έναν από τους βασικότερους φορείς κοινωνικοποίησης για το μα-
θητή. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σύστημα που διδάσκει στο παιδί να συνυπάρχει 
αρμονικά με τους συνομηλίκους του στο πλαίσιο ορισμένων κανονισμών. Παράλληλα, 
ο μαθητής «υποχρεούται» να κοινωνικοποιηθεί και να δεχτεί τον τρόπο λειτουργίας του 
σχολικού πλαισίου στο οποίο φοιτά (Ζαφειροπούλου, Καλαντζή-Αζίζι, 2004).  

Στο σχολικό περιβάλλον, λοιπόν, επειδή συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές προσωπι-
κότητες παιδιών, είναι πιθανό το άτομο να εμφανίσει κάποιας μορφής αποκλίνουσα συ-
μπεριφορά. Στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν προβληματική συμπεριφορά είναι αρ-
χικά, το αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση των μαθητών. Συχνά το αναλυτικό 
πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, είναι πολύ απαιτητικό, με 
αποτέλεσμα ο μαθητής να αγχώνεται και να μην ανταπεξέρχεται επαρκώς στις απαιτή-
σεις του σχολείου. Επιπλέον, ο στείρος τρόπος αξιολόγησης, δεν ευνοεί την ουσιαστική 
γνώση, αλλά ένα μηχανιστικό τρόπο μάθησης, που δεν επιτρέπει στο μαθητή να ανα-
πτύξει την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του (Κουτσοθανάση, 2010). Στην 
ανεπάρκεια του αναλυτικού προγράμματος έρχεται να προστεθεί και το λανθασμένο σύ-
στημα αξιολόγησης. Ο τρόπος που αξιολογούνται οι μαθητές είναι καθαρά βαθμοθηρι-
κός, συνεχής και πολύ απαιτητικός προκαλώντας άγχος, απογοήτευση και πολλές φορές 
επιθετικότητα (Κουτσοθανάση, 2010).  

Άλλος ένας παράγοντας που ενισχύει την ανάπτυξη προκλητικών συμπεριφορών είναι 
η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν α-
ναχρονιστικές μεθόδους διδασκαλίας και παραμένουν προσκολλημένοι στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, με μοναδικό σκοπό να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη. Επίσης, τείνουν να 
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αποστασιοποιούνται από τα προβλήματα και τις ανάγκες των μαθητών και χρησιμοποι-
ούν αυστηρές ποινές για να επιβληθούν. Παράλληλα, δεν δείχνουν διάθεση να συζητή-
σουν, εφαρμόζουν δασκαλοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης, που δε δίνει στους μαθητές 
τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η συμπεριφορά αυτή πυροδοτεί εντάσεις 
από την πλευρά των παιδιών, τα οποία αντιδρούν, με αποτέλεσμα να έρχονται σε ρήξη 
με τους εκπαιδευτικούς και να τους επιβάλλονται ποινές (Κουτσοθανάση, 2010). 

Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η τάξη μπορεί να αποτελέσει ένα σημα-
ντικό παράγοντα για την εμφάνιση της προκλητικής συμπεριφοράς. Σε πολλές περιπτώ-
σεις η τάξη περιορίζει την κινητικότητα του μαθητή, κυρίως λόγω της χωρητικότητάς 
της. Οι μικρές τάξεις δεν ευνοούν την κινητικότητα των μαθητών και τη σωστή διάταξη 
των θρανίων. Επιπλέον, το περιορισμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή 
τους οι μαθητές, είναι πιθανό να προκαλέσει εντάσεις, δεδομένου ότι το παιδί δεν έχει 
τη δυνατότητα να αφομοιώσει με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. με διαδραστικό πίνακα). 
Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί, ότι κυρίως στις μικρές ηλικίες, οι τάξεις πρέπει 
να είναι πιο ευρύχωρες, ώστε να ευνοείται η κινητικότητα των μαθητών και η διαδρα-
στικότητα του μαθήματος (Κουρκούτας, 2011). 

Στην περίπτωση του Ming, η δασκάλα, αν και προσπαθεί να εφαρμόζει σύγχρονες με-
θόδους διδασκαλίας και διαδραστικό τρόπο μάθησης, δυσκολεύεται να επιβληθεί στην 
τάξη της. Δεν τιμωρεί τους μαθητές που χλευάζουν τον Ming, αντίθετα τιμωρεί τον ίδιο, 
του κάνει παρατηρήσεις ακόμα και χωρίς να φταίει ενώ τον κατηγορεί για την επιθετι-
κότητά του. Επίσης, αγνοεί τις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζει πιστεύοντας ότι 
οφείλονται στην οκνηρία του. Ωστόσο, εκτός μαθήματος η σχέση τους είναι καλή και 
πολλές φορές τον προτρέπει να επιδιώξει την επικοινωνία με τους συμμαθητές του.  

Από τη συμπεριφορά της δασκάλας του Ming, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα μελετών 
που συσχετίζουν την προκλητική συμπεριφορά μαθητών με την προσωπικότητα των εκ-
παιδευτικών (Κουρκούτας, 2011). Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί 
«στιγματίζουν» τους μαθητές με αποκλίνουσα συμπεριφορά. Ακόμα και όταν δεν προ-
καλούν οι ίδιοι αναστάτωση στην τάξη τιμωρούνται επειδή η εικόνα τους συσχετίζεται 
με προβληματική συμπεριφορά (Κολιάδης, 2010). Η τάση της εκπαιδευτικού να επι-
πλήττει τη συμπεριφορά του Ming δείχνει την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την 
παθογενή συμπεριφορά. Έχει επισημανθεί επίσης από μελέτες, ότι οι μέθοδοι που χρη-
σιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να επιβληθούν σε μαθητές με αποκλίνουσα συμπερι-
φορά, είναι η επιβολή ποινών, η τιμωρία και η στέρηση προνομίων (Θανοπούλου, Ρήγα, 
Τσαρούχα, 2014). Ωστόσο, φαίνεται τελικά να μη λειτουργεί αυτή η τακτική στους μα-
θητές με προβληματική συμπεριφορά. Αντίθετα, προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις με 
βάση τα ερευνητικά δεδομένα, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, γεγονός που ισχύει και 
για τον Ming (Θανοπούλου, Ρήγα, Τσαρούχα, 2014). 

Οι δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζει ο Ming φαίνεται να εντείνουν την προβλημα-
τική του συμπεριφορά. Παρόλα αυτά, η δασκάλα εξακολουθεί να εναποθέτει το πρό-
βλημα στην οκνηρία του παιδιού και στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το μάθημα. 
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Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές που προέρχο-
νται από άλλα κράτη δυσκολεύονται πολύ να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας 
του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος. Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και οι εκπαι-
δευτικοί δεν διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλώσσα (Μπότσας, Σανδραβέλης, χχ). Παράλληλα, 
έχει αποδειχθεί ότι η ανισότητα και το άγχος επίδοσης που βιώνουν οι μαθητές που προ-
έρχονται από άλλες χώρες, οδηγούν σε συγκρούσεις με τους συμμαθητές, τους εκπαι-
δευτικούς ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Αθανα-
σίου, 2000). 

Τέλος, από τη διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς του Ming, διαφαίνεται ότι 
η δασκάλα δεν γνωρίζει τεχνικές που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει για να διαχειρι-
στεί και ίσως να βελτιώσει την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού. Η άγνοια αυτή 
είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που αποδεικνύεται και στη βιβλιογραφία. Έρευνες δεί-
χνουν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τις τεχνικές παρέμβασης 
που πρέπει να εφαρμόσει για να αντιμετωπίσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως διότι η βασική τους εκπαίδευση περιορίζεται σε θεωρητικά ζητήματα. 
Ωστόσο, αρνούνται να απευθυνθούν σε ειδικό για να ζητήσουν βοήθεια παρόλο που 
φαίνεται η προβληματική συμπεριφορά να τους προκαλεί φόβο και ανασφάλεια 
(Thanos, Kourkoutas, Vitalaki, 2006). 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό 
με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σχολείου και των αναλυτικών προγραμμά-
των, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τη σωστή διαχείριση των μαθητών με 
προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο (Κουρκούτας, 2011).  

Στρατηγικές παρέμβασης και αντιμετώπισης 

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς 
στους μαθητές. Καθεμία, χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία και στρατηγικές προ-
κειμένου να τροποποιηθεί η αποκλίνουσα συμπεριφορά (Κολιάδης, 2010). 

Μία από αυτές, είναι η γνωσιο-συμπεριφοριστική προσέγγιση, που αποτελεί ένα συν-
δυασμό των τεχνικών του συμπεριφορισμού με τη γνωσιακή ψυχολογία. Σε αυτού του 
είδους την παρέμβαση, το άτομο συμμετέχει ενεργά και λαμβάνει πρωτοβουλίες στη 
διάρκεια της παρέμβασης. Η συμπεριφορά του για τον γνωσιο-συμπεριφορισμό είναι 
αποτέλεσμα των προσωπικών του σκέψεων και πεποιθήσεων και της επίδρασης που δέ-
χεται από το περιβάλλον. Η αποκλίνουσα ή προκλητική συμπεριφορά, επομένως, είναι 
απόρροια λανθασμένων γνωστικών σχημάτων από την πλευρά του ατόμου που οδηγούν 
σε δυσπροσαρμοστικότητα. Τα γνωστικά σχήματα σχετίζονται με τον τρόπο που ένας 
άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του (Χαρίλα, 2012). Η διαδικασία αλλαγής της συ-
μπεριφοράς του ατόμου στη γνωσιο-συμπεριφοριστική προσέγγιση ονομάζεται γνω-
στική αναδόμηση. Στην αρχή, χρειάζεται η παρέμβαση γίνεται με τη βοήθεια του ειδικού 
θεραπευτή ενώ αργότερα η βοήθεια μειώνεται και το άτομο λειτουργεί ανεξάρτητα. 
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Ορισμένες από τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη γνωσιο-συμπεριφοριστική προσέγ-
γιση είναι το συμβολικό παιχνίδι, τα παιχνίδια ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων, η 
ανάθεση ρόλων, η λεκτική καθοδήγηση, η ενίσχυση (κυρίως θετική) και τέλος η αξιο-
λόγηση, όπου κρίνεται η επιτυχία της παρέμβασης (Κολιάδης, 2010).  

Άλλη μία προσέγγιση που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της προβληματικής συ-
μπεριφοράς, είναι η οικοσυστημική. Για να κατανοήσουμε τη φύση της προσέγγισης 
αυτής, είναι απαραίτητο να οριστεί πρώτα η έννοια του «συστήματος». Σύστημα καλεί-
ται ένα οργανωμένο «όλον», το οποίο αποτελείται από διαφορετικά μέρη, που συνδέο-
νται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης, π.χ. σχολική μονάδα (Κολιάδης, 2010). Η 
οικοσυστημική προσέγγιση εξετάζει τη συμπεριφορά του ατόμου στο φυσικό και κοι-
νωνικό του περιβάλλον. Η κοινωνία και ο περίγυρος του ατόμου, διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Η οικοσυστημική προσέγγιση διαβλέπει την προβλημα-
τική συμπεριφορά του ατόμου στο περιβάλλον δράσης του (σχολείο, οικογένεια, εργα-
σία) (Ψαρρά, 2008).  

Η αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς εδώ, έγκειται στη λύση που προσπα-
θεί να δώσει το σύστημα για να τροποποιήσει τη δυσλειτουργική σχέση του ατόμου με 
τα συστήματα του περιβάλλοντός του. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά εμφανίζεται και 
παγιώνεται κατά κύριο λόγο στο σχολικό χώρο, άρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς προσπαθεί να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος και να 
το επιλύσει. Για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση είναι απαραίτητο να επικοινω-
νούν σωστά όλα τα μέρη του συστήματος (γονείς, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι). Η αντι-
μετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς δεν στοχεύει στο άτομο, αλλά στο σύστημα 
που το περιβάλλει (Ψαρρά, 2008). Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί η οικοσυστημική προ-
σέγγιση είναι η αναπλαισίωση (προσπάθεια θέασης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 
από θετικό πρίσμα), η τεχνική θετικής υποδήλωσης κινήτρων (εστίαση ενδιαφέροντος 
στα κίνητρα που έχει το άτομο με προκλητική συμπεριφορά), η τεχνική υποδήλωσης 
λειτουργιών του συστήματος (αναζήτηση θετικών στοιχείων στην προβληματική συμπε-
ριφορά), η τεχνική της κερκόπορτας (έμμεση παρέμβαση για την τροποποίηση της προ-
κλητικής συμπεριφοράς) και τέλος, η τεχνική εντοπισμού των εξαιρέσεων (εστίαση στα 
θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή και όχι στην προβληματική του συμπεριφορά 
(Ψαρρά, 2008).  

Η τεχνική της Κερκόπορτας 

Πρόκειται για μια τεχνική που στοχεύει στην έμμεση τροποποίηση της συμπεριφοράς. 
Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική, ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή υπάρχει μια 
διαχωριστική γραμμή που σχετίζεται με την προκλητική συμπεριφορά και παρεμποδίζει 
τη μεταξύ τους σχέση. Η Κερκόπορτα λοιπόν, είναι μια κρυφή πτυχή της προσωπικότη-
τας κάθε μαθητή που τον κάνει ξεχωριστό. Αν ο εκπαιδευτικός μπορέσει να άρει αυτή 
τη διαχωριστική γραμμή, τότε μπορεί να τροποποιηθεί και η προκλητική συμπεριφορά. 
Είναι ανάγκη επομένως να τονιστούν τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας κάθε παι-
διού. Για να αξιοποιηθούν όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή, είναι 
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σημαντικό ο εκπαιδευτικός να τα γνωρίζει και να βρίσκει τρόπους να τα αναδεικνύει 
κατάλληλα. Παράλληλα, είναι βασικό να ενισχύει το μαθητή για ένα αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ώστε να παγιωθεί η θετική εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του 
(Κολιάδης, 2010). Ο πυρήνας αυτής της τεχνικής έχει οικοσυστημική βάση διότι αλλάζει 
κάποιες πτυχές του χαρακτήρα του μαθητή και έτσι κατ’ επέκταση αναδομείται και η 
δυσλειτουργική σχέση του ατόμου με τα συστήματα του περιβάλλοντός του (Μαυρο-
πούλου, 1999).  

Η τεχνική της Κερκόπορτας επιλέχθηκε για τον Ming με σκοπό να ενισχυθεί η αυτοε-
κτίμησή του και παράλληλα να μην γίνει άμεση αναφορά στην προβληματική του συ-
μπεριφορά. Γνωρίζοντας ότι ο Ming νιώθει περιθωριοποιημένος, είναι σημαντικό να μην 
στιγματιστεί και να προσπαθήσει να αναδείξει τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς 
του. Δεδομένου ότι βιώνει μια άσχημη αντιμετώπιση λόγω της εξωτερικής του εμφάνι-
σης η τεχνική αυτή θα τον βοηθήσει να δει τον εαυτό του μέσα από ένα νέο πρίσμα.  

Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω τεχνικής βασίζονται στην ανάπτυξη μια υγιέστερης 
σχέσης με τον εκπαιδευτικό και παράλληλα στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μα-
θητή (Μαυροπούλου, 1999). Παράλληλα είναι σημαντικό να αναφερθούν και τυχόν 
μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής, όπως η αντίδραση των υπόλοιπων μαθητών 
σε περιπτώσεις συνεχούς θετικής ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης ενός μόνο μαθητή από 
τον εκπαιδευτικό. Είναι πιθανό τα υπόλοιπα παιδιά να αισθανθούν ότι αδικούνται ή είναι 
υποδεέστερα σε σχέση με εκείνο που συνεχώς δέχεται τον έπαινο του εκπαιδευτικού 
(Μακρή- Μπότσαρη, 2007). 

Η τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης 

Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια καθιέρωσης ενός «εσωτερικού διαλόγου» 
από την πλευρά του μαθητή, με σκοπό την τροποποίηση των λανθασμένων γνωστικών 
σχημάτων που έχει δημιουργήσει. Το άτομο μαθαίνει να ρυθμίζει και να διαμορφώνει 
τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του αρχικά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και εν 
συνεχεία ανεξάρτητα μέσα από γενίκευση. Ο εκπαιδευτικός εδώ έχει συμβουλευτικό- 
καθοδηγητικό ρόλο και σταδιακά απομακρύνεται και δίνει στο μαθητή τον προσωπικό 
του χώρο για να εκφραστεί, παρακολουθώντας τη σταδιακή τροποποίηση της συμπερι-
φοράς (Κολιάδης, 2010). Η μέθοδος της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης περιλαμβάνει ορι-
σμένα στάδια προκειμένου να επιτευχθεί η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 
μαθητής. Καταρχάς, ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει μια συμπεριφορά, την οποία ο μαθητής 
μπορεί να μιμηθεί (μίμηση προτύπου), στη συνέχεια καθοδηγεί το παιδί, έπειτα ακολου-
θεί η καθοδήγηση του ίδιου του παιδιού στον εαυτό του δυνατά και στην πορεία μέσω 
εσωτερικών σκέψεων (Κολιάδης, 2010). 

 Η συγκεκριμένη τεχνική προτείνεται για τον Ming, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει μια 
σχετικά καλή σχέση με τη δασκάλα του και με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι 
εύκολο να παγιωθεί μια ομαλή συνεργασία μεταξύ τους και να κατανοήσει και η εκπαι-
δευτικός καλύτερα το χαρακτήρα του μαθητή. Παράλληλα, είναι εποικοδομητική, 
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καθώς θα βοηθήσει τον Ming να αντιμετωπίσει, τόσο τις εξάρσεις των συναισθημάτων 
του, όσο και να γενικεύσει τις διάφορες τεχνικές ελέγχου του θυμού του και να τις αξιο-
ποιεί σε όλα τα περιβάλλοντα. 

Έρευνες έχουν επισημάνει τα πλεονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου κυρίως ως προς 
την ικανότητα που αποκτούν οι μαθητές, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συ-
ναισθήματά τους και να ελέγχουν την προβληματική τους συμπεριφορά. Έτσι, μαθαί-
νουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και να προλαμβάνουν την επιθετικότητα που ενδεχο-
μένως παρουσιάζουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα στην εφαρμογή 
της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης, όπως το γεγονός ότι πρόκειται για μια αρκετά χρονο-
βόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης από τον εκπαιδευτικό 
(Κολιάδης, 2010).  

Πλάνο παρέμβασης στη μελέτη περίπτωσης 

Το πλάνο παρέμβασης για την αντιμετώπιση της προκλητικής συμπεριφοράς του Ming 
έχει βασιστεί στις τεχνικές παρέμβασης που αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω. Βασικός 
στόχος της παρέμβασης είναι, όχι μόνο να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του μαθητή, 
αλλά να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή του και να αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τους συμ-
μαθητές του. Οι δραστηριότητες έχουν τόσο ατομικό, όσο και ομαδικό χαρακτήρα, ώστε 
να προάγεται η συμμετοχή όλων των παιδιών και να αρθούν οι διακρίσεις και οι ανισό-
τητες που τυχόν δημιουργούνται στη σχολική τάξη. 

Η πρώτη δραστηριότητα είναι βασισμένη στην οικοσυστημική προσέγγιση και συγκε-
κριμένα στην τεχνική της Κερκόπορτας. Πρόκειται για τη δραστηριότητα με τον καθρέ-
φτη. Ο στόχος της είναι να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του Ming, να ενισχυθεί η αυ-
τοεκτίμησή του και να βελτιωθεί η άποψη που έχει για την εικόνα του. Δεδομένου ότι 
το συγκεκριμένο παιδί δέχεται αρνητικά σχόλια για την εξωτερική του εμφάνιση, είναι 
σημαντικό να αγαπήσει και να δεχτεί τον εαυτό του. Παράλληλα, πρέπει να διαφορο-
ποιηθεί και η άποψη των άλλων παιδιών για τον Ming, αλλά και για οποιοδήποτε παιδί. 
Κρίνεται απαραίτητο εδώ να τονιστεί η αξία της ισότητας μεταξύ των παιδιών, ανεξαρ-
τήτως της εθνικότητας και της εξωτερικής τους εμφάνισης.  

Η δραστηριότητα με τον καθρέφτη θα διεξαχθεί σχηματίζοντας οι μαθητές έναν κύκλο, 
όπου θα βρίσκεται και ο εκπαιδευτικός. Ο καθένας θα κρατά έναν καθρέφτη στο χέρι 
και όταν έρχεται η σειρά του θα αναφέρει τι είναι αυτό που του αρέσει πιο πολύ στον 
εαυτό του ξεκινώντας με τη φράση «στον καθρέφτη όταν κοιτώ, βρίσκω στον εαυτό μου 
αυτά που αγαπώ». Αφού διαλέξει ένα σημείο που αγαπά στον εαυτό του, το παιδί θα 
αναφέρει τι μπορεί να κάνει με αυτό (π.χ. με το στόμα γελάω, μιλάω, χαμογελάω). Η 
δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα στη σχολική τάξη στην ώρα της ευέλικτης ζώνης 
και να διαρκέσει περίπου 15 με 20 λεπτά για 7 εβδομάδες. Το βασικό υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί θα είναι ένας καθρέφτης χειρός. 

605/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Η επόμενη δραστηριότητα που βασίζεται στην τεχνική της Κερκόπορτας, ονομάζεται 
«Λέξεις που πληγώνουν/ λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους». Η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα, γίνεται ομαδικά και στοχεύει στην κατανόηση των λέξεων ή φράσεων που 
είναι πιθανό να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα, αλλά και αυτών που ενισχύουν 
την αυτοπεποίθηση και προκαλούν χαρά. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός στοχεύει να κα-
ταδείξει την ευκολία με την οποία κάποιος καταγράφει τα αρνητικά συναισθήματα και 
παράλληλα τη δυσκολία που υπάρχει στην καταγραφή και την κατανόηση των θετικών.  

Ο απώτερος σκοπός της παραπάνω δραστηριότητας είναι η πρόληψη διαφωνιών και συ-
γκρούσεων, η ενίσχυση του θετικού κλίματος στην τάξη μεταξύ των μαθητών και πα-
ράλληλα η εκμάθηση λέξεων και φράσεων με θετικό χαρακτήρα. Οι μαθητές χωρίζονται 
σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα παίρνει ένα μεγάλο λευκό χαρτόνι και τα μέλη της κατα-
γράφουν λέξεις που σκέφτονται, με θετικό ή αρνητικό περιεχόμενο. Στο τέλος, όλοι μαζί 
συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις για τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν είναι δύο μεγάλα χαρτόνια και πολύχρωμοι μαρκαδόροι. Η 
δραστηριότητα προτείνεται να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, 15 με 20 λεπτά για 7 
εβδομάδες.  

Οι επόμενες δύο δραστηριότητες είναι δομημένες με βάση τη γνωσιο-συμπεριφοριστική 
προσέγγιση και συγκεκριμένα με την τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης.  

Η πρώτη ονομάζεται «Το ηφαίστειο του θυμού» και στοχεύει στην ενίσχυση της αυτο-
εκτίμησης του ατόμου, ώστε να μην επηρεάζεται από τα αρνητικά συναισθήματα και το 
θυμό του περίγυρου. Στην πράξη, ο μαθητής εστιάζει στην εκμάθηση δεξιοτήτων, που 
θα του επιτρέψουν να διαχειριστεί δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις. Στην πε-
ρίπτωση του Ming, μια τέτοια δραστηριότητα θα βοηθήσει στην καταστολή του θυμού 
και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Παράλληλα, θα είναι βοηθητική και για τη 
διαχείριση και την εκτόνωση των συγκρούσεων εντός της σχολικής τάξης. 

Η δραστηριότητα είναι ομαδική και απαιτεί τη συμμετοχή όλων των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα καθοδηγεί τα παιδιά. Οι μαθητές θα συγκεντρωθούν γύρω 
από ένα μεγάλο πάγκο και παίρνοντας ένα χωνί θα κόψουν χαρτιά από εφημερίδες, θα 
τα βάψουν κίτρινα πορτοκαλί και κόκκινα. Στη συνέχεια, θα τα τοποθετήσουν μέσα στο 
χωνί και θα δημιουργήσουν ένα ηφαίστειο. Μετά, θα κόψουν μικρά χαρτάκια και πάνω 
θα γράψουν λέξεις που τους πληγώνουν. Έπειτα, μετά από προτροπή του εκπαιδευτικού 
θα πετάξουν τα χαρτιά μέσα στο ηφαίστειο «καίγοντας» έτσι τις λέξεις με αρνητικό πε-
ριεχόμενο, που είναι εύκολο να προκαλέσουν θυμό. Τέλος, θα συζητήσουν τι συναισθή-
ματα τους άφησε η δραστηριότητα και αν ένιωσαν ανακούφιση μετά. Η δραστηριότητα 
μπορεί να γίνει στο μάθημα των καλλιτεχνικών και της ευέλικτης ζώνης για 20 περίπου 
λεπτά, για 2 φορές την εβδομάδα σε διάρκεια 7 εβδομάδων. Τα υλικά που θα χρησιμο-
ποιηθούν είναι ένα χωνί, αποκόμματα εφημερίδων και μαρκαδόροι και κόλλες Α4. 

Τέλος, η τελευταία δραστηριότητα είναι ατομική και στοχεύει στη βελτίωση και την 
τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού. Πρόκειται για μία κάρτα επίλυσης 
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συγκρούσεων, την οποία ο μαθητής μπορεί να έχει δίπλα του, ώστε να αντιδρά ανάλογα 
με βάση τη συναισθηματική του κατάσταση. Έτσι θα γνωρίζει πότε πρέπει να μείνει 
ήρεμος, αλλά και πότε πρέπει να διακόψει ό,τι κάνει εκείνη τη στιγμή και να πάει σε ένα 
χώρο να ηρεμήσει.  

Τη συγκεκριμένη κάρτα, την κατασκευάζει ο εκπαιδευτικός και τη δίνει στο μαθητή από 
την έναρξη της σχολικής μέρας μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων, ώστε να παρατηρεί 
τις αντιδράσεις του, αλλά και κατά πόσο ακολουθεί τα βήματα που αναγράφονται στην 
κάρτα. Η κάρτα αυτή στοχεύει στην προσπάθεια του μαθητή να γενικεύσει τη αναπρο-
σαρμοσμένη συμπεριφορά και να διατηρεί την ψυχραιμία του σε κάθε περίσταση. Πε-
ριλαμβάνει 5 βήματα, που περιγράφουν τη συμπεριφορά του παιδιού και τις ενέργειές 
του από την πιο ήρεμη στιγμή του μέχρι και σε περιπτώσεις, όπου είναι πολύ θυμωμένο 
καθώς και τρόπους διαχείρισης (π.χ. δεν έχω πλήρη έλεγχο, πρέπει να πάρω αναπνοές).  

Η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι για να διατηρείται η τροποποίηση 
της συμπεριφοράς και να βλέπουν και οι γονείς την πρόοδο του παιδιού. Επίσης, είναι 
σημαντικό να πλαστικοποιηθεί, ώστε να είναι εύκολη στη χρήση και σε άλλους μαθητές. 
Σημαντικό είναι σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη κάρτα 
να καταγράφεται η πρόοδος του παιδιού και η βελτίωση που έχει κάθε φορά. 

Επίλογος 

Συμπερασματικά, ο Ming είναι ένα παιδί που προέρχεται από την Κίνα και παρουσιάζει 
στοιχεία προκλητικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM 5 
κάποια από τα χαρακτηριστικά της Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής είναι η 
δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων, οι εκρήξεις θυμού, οι διαπληκτισμοί με τους 
ενήλικες και η ανυπακοή σε κανόνες, σε συνδυασμό με σημαντική έκπτωση στη σχολική 
και επαγγελματική ρουτίνα του ατόμου.  

Ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ή να εντείνουν την προβληματική 
συμπεριφορά του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο είναι η δομή του αναλυτικού προγράμ-
ματος, η αξιολόγηση και το σύστημα βαθμολόγησης των μαθητών, η προσωπικότητα 
του εκπαιδευτικού, όταν δεν είναι δημοκρατικός και δεν αφήνει πρωτοβουλίες στο μα-
θητή και τέλος, η οργάνωση των τάξεων και η έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού, 
που θα καταστήσει το μάθημα περισσότερο διαδραστικό και ενδιαφέρον.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αποκλίνουσα συμπεριφορά, έχουν διατυπωθεί διάφο-
ρες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην τροποποίηση της μη επιθυ-
μητής συμπεριφοράς και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Για τον Ming συγκεκρι-
μένα, προτείνονται η γνωσιοσυμπεριφοριστική και η οικοσυστημική προσέγγιση. Η 
πρώτη αποσκοπεί στην τροποποίηση των λανθασμένων γνωστικών σχημάτων που έχει 
δημιουργήσει ο μαθητής και αποτελεί τροχοπέδη στον έλεγχο των συναισθημάτων, ενώ 
η δεύτερη διαβλέπει την προβληματική συμπεριφορά μέσω των διαφορετικών μερών 
του συστήματος. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις επιλέχθηκαν διότι παρουσιάζουν 
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πολλά θετικά στοιχεία και παράλληλα εμπλέκουν και τον περίγυρο στην παρέμβαση. Οι 
τεχνικές αυτών των προσεγγίσεων που θα εφαρμοστούν είναι η τεχνική της Κερκόπορ-
τας, η έμμεση δηλαδή παρέμβαση στο πρόβλημα και η τεχνική της Λεκτικής αυτοκαθο-
δήγησης, στην οποία ο μαθητής ακολουθεί κάποια βήματα για την τροποποίηση της 
προβληματικής συμπεριφοράς με τη συμβουλή του εκπαιδευτικού, αρχικά, και στη συ-
νέχεια αυτοκαθοδηγείται, γενικεύοντας τη γνώση. 

Μετά το πέρας της παρέμβασης αναμένεται ο μαθητής να είναι σε θέση να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τα συναισθήματά του, να εμπλέκεται σε ομαδικές δραστηριότητες και 
να επικοινωνεί με τους συνομηλίκους του και τέλος, να βελτιωθεί η αυτοεκτίμησή του 
και κατ’ επέκταση και η αυτοεικόνα του.  
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Παραρτήματα 

Οι δραστηριότητες 

 

 

Το κουτί των δραστηριοτήτων, όπου θα τοποθετούνται όλα τα υλικά που χρησιμοποιή-
θηκαν. 

 

1η δραστηριότητα :Η δραστηριότητα με τον καθρέφτη  

Περιγραφή: οι μαθητές τοποθετούν τον καθρέφτη στο χέρι τους και κοιτούν το πρόσωπό 
τους λέγοντας τη φράση «στον καθρέφτη όταν κοιτώ, βλέπω στον εαυτό μου αυτά που 
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αγαπώ». Στη συνέχεια, επιλέγουν το αγαπημένο τους χαρακτηριστικό και συζητούν τι 
μπορούν να κάνουν με αυτό.  

Στόχος: ενίσχυση αυτοεκτίμησης, αποδοχή της διαφορετικότητας, ενίσχυση κλίματος 
αποδοχής. 

 

2η δραστηριότητα: Λέξεις που πληγώνουν/λέξεις που βοηθούν.  

Περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιώντας δύο μεγάλα χαρτό-
νια καταγράφουν στο ένα λέξεις που μπορεί να πληγώσουν τους φίλους τους, ενώ στο 
άλλο λέξεις με θετικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, συζητούν στην τάξη πόσο πιο εύκολο 
είναι να καταγράψουν λέξεις με αρνητική χροιά σε σχέση με αυτές που προσφέρουν 
χαρά. Στόχος: κατανόηση των λέξεων που προκαλούν πόνο, μείωση της χρήσης λεκτι-
κής βίας, τροποποίηση της συμπεριφοράς 

 

3η δραστηριότητα: Κάρτα επίλυσης συγκρούσεων 
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Περιγραφή: στην κάρτα αυτή καταγράφονται τα επίπεδα των συναισθημάτων και ο τρό-
πος διαχείρισής τους από το μαθητή κάθε φορά. Το παιδί έχει την κάρτα αυτή δίπλα στο 
θρανίο του, ώστε να γνωρίζει πώς μπορεί να διαχειριστεί το θυμό ή τον εκνευρισμό του. 
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει τη συμπεριφορά του μαθητή 
και βλέπει αν τηρεί το πρόγραμμα που αναγράφεται στην κάρτα. Αργότερα, το παιδί θα 
προβαίνει στις ενέργειες διαχείρισης χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και θα κάνει 
γενίκευση. 

Στόχος: τροποποίηση προκλητικής συμπεριφοράς, εκμάθηση διαχείρισης θυμού  

 

4η δραστηριότητα: Το ηφαίστειο του θυμού 

Περιγραφή: οι μαθητές χρησιμοποιώντας εφημερίδες και ένα πλαστικό χωνί κατασκευ-
άζουν ένα ηφαίστειο και καταγράφουν σε χαρτί λέξεις ή φράσεις που μπορεί να πληγώ-
σουν. Στη συνέχεια, πετούν αυτά τα χαρτιά μέσα στο ηφαίστειο, δείχνοντας ότι θα προ-
στατεύουν τον εαυτό τους από όποιον τους πληγώνει. 

Στόχος: διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης 
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Παράρτημα 2 Power Point 
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Οι Νέες Τεχνολογίες ως μέσο διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Γιαννακούλα Στέλα  
Φιλόλογος – Ειδικός Παιδαγωγός MSc, sgiannakoula@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο εστιάζει στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Ε-
πικοινωνιών για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, νοητικές ή σωματικές. Η τεχνολογία ως μέσο διδασκαλίας, αποσκοπεί στην α-
πλοποίησή της και την εναλλακτική πολυμορφική προσέγγισή της. Οι Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στον 
χώρο της εκπαίδευσης και η δυναμική που έχουν αποκτήσει χαράζει τον δρόμο για 
ακόμη πιο σημαντικές καινοτομίες. Επακόλουθο των ΤΠΕ είναι, οι μαθητές με ειδικές 
ανάγκες να διδάσκονται με πρωτοποριακές μεθόδους, όπως τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πετυχαίνοντας τους στόχους τους και πραγ-
ματοποιώντας μαθητική και επαγγελματική καριέρα στο μέλλον. Προαπαιτούμενο ό-
λων αυτών είναι η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι ΤΠΕ, διαμορφώνουν 
το Νέο Σχολείο με δυνατότητες και παροχές υπολογιστικών συστημάτων που συμβάλ-
λουν στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών αυτών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνία, ειδικές ανάγκες 

Abstract 

This text focuses on the use of ICT for the education of pupils with disabilities and 
special educational mental or physical needs. Technology as a means of teaching aims 
to simplify it and its alternative polymorphic approach. Information and Communica-
tion Technologies (ICT) have been established in recent years in the field of education 
and the dynamics they have gained pave the way for even more important innovations. 
The consequence of ICT is that pupils with special needs should be taught with inno-
vative methods, such as the use of the interactive whiteboard and the computer, achiev-
ing their goals by undertaking a student and professional career in the future. A prereq-
uisite for this is the continuous training of teachers. ICTs form the New School with the 
capabilities and benefits of computational systems that contribute to the cognitive and 
emotional development of these students. 

Key-Words: Information Communication Technology, disabilities  

Εισαγωγή 

Η παιδεία αποτελεί πρωταρχικό μοχλό για οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης: κοινωνική, 
οικονομική, πολιτισμική. Η επένδυση στη γνώση δημιουργεί ένα ποιοτικό σύστημα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης αξιο-
ποιούνται στην καθημερινή πράξη οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της 
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Επικοινωνίας. Η δυναμική παρουσία τους βελτιώνει τις μαθησιακές προσπάθειες των 
παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες (Ζώνιου – Σιδέρη, 1998). Οι εναλλακτικές 
μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι εφικτό να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα και να 
μην αποκλείουν τη γνώση από κανέναν μαθητή. Τα υπολογιστικά συστήματα ενισχύ-
ουν τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με αναπηρία και προ-
σαρμόζονται εύκολα και γρήγορα στους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης των μαθητών. 
Βέβαια, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δίνουν το παρόν, ακόμη, και υπό αυτές 
τις συνθήκες, δυσχεραίνοντας την εφαρμογή της τεχνολογίας. Προτεραιότητα εξακο-
λουθεί να δίνεται σε ‘’κανονικούς’’ μαθητές, αφήνοντας στην αφάνεια μαθητές με α-
ναπηρία και ειδικές ανάγκες (Ματσαγγούρας, 2008). 

Η χρήση του Η/Υ στην Ειδική Αγωγή 

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, έχει το ρόλο του κομπάρσου, διότι η ποικιλία 
των υπολογιστικών συστημάτων που παρέχει, βοηθά στη συμμετοχή όλων των αισθή-
σεων ακόμη και των πιο αδύναμων μαθητών, είτε σωματικά είτε νοητικά. Η πραγματι-
κότητα είναι αρκετά διαφορετική κι επίπονη. Τα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Έ-
νταξης στην πλειοψηφία τους δεν κάνουν χρήση των υπολογιστικών συστημάτων. Δεν 
αξιοποιούν τη γνώση που τους παρέχεται, όπως τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία 
είναι ειδικά σχεδιασμένα για ομάδες ΑΜΕΑ. Το υποστηρικτικό υλικό δεν αξιοποιείται 
από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς να το αξιοποιήσουν ή δεν μπο-
ρούν λόγω κακής υλικοτεχνικής υποδομής. Επακόλουθο αυτής της απραξίας, είναι μα-
θητές με αναπηρία να παραμένουν αβοήθητοι (Ζώνιου – Σιδέρη, 2012). Η ΤΠΕ στην 
Ειδική Αγωγή, θεωρητικά είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία, αλλά επί του πρα-
κτέου η εφαρμογή της είναι ανύπαρκτη. Η ευθύνη των φορέων της εκπαίδευσης γενι-
κότερα και δη της Ειδικής Αγωγής, είναι μεγάλη. Εκπαιδευτικές εφαρμογές γνωστο-
ποιούν πως υπάρχουν κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αν εφαρμοστούν ε-
πιτυγχάνεται από το αδύνατο το δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας την ευκαιρία της γνώσης 
σε κάθε μαθητή (Ράπτη, 2001). Η αλληλεπίδραση του ατόμου με τον Η/Υ, είναι άμεση 
και ως πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο οδηγεί το μαθητή στη γνώση. Οι ρυθμοί των 
μαθητών είναι διαφορετικοί. Το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστά τυχόν φυσικές 
αδυναμίες που υπάρχουν (λεπτή κινητικότητα, πρόβλημα όρασης) και δίνει τη δυνατό-
τητα σε κάθε μαθητή να έχει πρόσβαση στη γνώση. Άτομα με σωματική αναπηρία, 
είναι αυτονόητο πως χρήζουν επιπλέον στήριξης και βοήθειας. Οι δυσκολίες της εφαρ-
μογής της τεχνολογίας, σχετίζονται με την αναγνώριση του μαθησιακού προβλήματος 
και την αναποτελεσματικότητα των μέσων διδασκαλίας, αλλά και την γνώση χειρισμού 
του Η/Υ από τον εκπαιδευτικό και θα επιφέρει λύση στο μαθησιακό πρόβλημα του 
μαθητή (Κοσσυβάκη, 2006). 

Η χρήση Διαδραστικού Πίνακα 

Ως νέα μέθοδος ο Διαδραστικός Πίνακας, δρα καταλυτικά στην ολοκλήρωση διαδικα-
σίας της μάθησης. Συναντά πρόσφορο έδαφος στην Ειδική Αγωγή, καθώς βοηθά στην 
προσπέλαση των δυσκολιών. Μαθητές με προβλήματα όρασης έχουν μια μεγάλη 
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προβολή οθόνης στον τοίχο και μέσω του προβολέα είναι εφικτή η μάθηση. Μαθητές 
με κινητικά προβλήματα, κάνουν εξάσκηση αφού απαιτείται η μετακίνησή τους από το 
ένας μέρος της προβολής στο άλλο (Μπουζάκης – Γεωργογιάννης, 1981). Ιδιαίτερη 
ευκολία αποκτά η σύνθεση κειμένου, μια ζωγραφιά και η επικοινωνία με το περιβάλ-
λον. Η μάθηση κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται παιχνίδι και ο μαθητής με ειδικές ανάγκες 
αποκτά και βελτιώνει δεξιότητες και γνώσεις. Τόσο ο Η/Υ, όσο και ο Διαδραστικός 
Πίνακας, είναι σημείο παρακίνησης ακόμη και για τον πιο δύσπιστο μαθητή. Η εικο-
νική πραγματικότητα διευκολύνει πολλούς τομείς της μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). 

Συμπεριφοριστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Η πράξη υποστηρίζεται από τη θεωρία και η θεωρία αποκτά ισχύ όταν αναδομείται 
μέσα από την πράξη. Υπάρχουν συμπεριφοριστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
(Pavlov, Watson), οι οποίες πηγάζουν από τις επιστημονικές παραδοχές του Θετικι-
σμού και του Αντικειμενισμού. Υπάρχουν μαθητές με νοητική στέρηση ή αυτισμό, που 
η μάθηση με τις ΤΠΕ επιτυγχάνεται και το ενδιαφέρον του μαθητή ενισχύεται. Η ενί-
σχυση αυτή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανατροφοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, 
το περιεχόμενο της γνώσης θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και δομημένο, σύμφωνα 
με τους στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός (Στασινός, 2016). Η μεθόδευση της 
παρεχόμενης γνώσης οφείλεται σε ειδικούς σχεδιαστές των υπολογιστικών εφαρμογών 
κατά τους οποίους οργανώνεται. Απαραίτητο είναι το σύστημα καθοδήγησης και διδα-
σκαλίας, διότι με την εξάσκηση και την πρακτική οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και 
αναπηρίες δραστηριοποιούνται (Αγγελίδης, 2011). Όσον αφορά την παιδαγωγική αξιο-
ποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή, καθοριστικό ρόλο έχει το γνωσιακό περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, η διδακτική διαδικασία και το διδακτικό πλαίσιο που πραγματοποιείται, 
όπως, επίσης, τα μέσα που χρησιμοποιούνται και οι αρχές διδασκαλίας που ακολου-
θούνται. Κάθε μαθητής αναπτύσσει δεξιότητες μέσω αλληλεπιδραστικών περιβαλλό-
ντων μάθησης, διερευνά και ανακαλύπτει τη γνώση έμπρακτα και συμβολικά. Όλοι οι 
μαθητές σημειώνουν πρόοδο, υπάρχει μια κλιμακωτή εξέλιξη από το κατώτερο στο 
ανώτερο. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, κατακτούν διαφορετικά επίπεδα και τα προ-
σεγγίζουν με ξεχωριστό τρόπο.  

Οι δεξιότητες αυτές διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, είναι τα τέσσερα είδη μά-
θησης: 

Α) Το πρώτο επίπεδο μάθησης είναι το πληροφοριακό. Αφορά στη συλλογή πληροφο-
ριακών στοιχείων μέσω αισθήσεων και λειτουργιών της μνήμης και εξασφαλίζει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την προώθηση στο δεύτερο επίπεδο μάθησης.  

Β) Το δεύτερο επίπεδο, ονομάζεται οργανωτικό. Γίνεται σύγκριση και κατηγοριοποί-
ηση των δραστηριοτήτων αξιοποίησης των ΤΠΕ. Αυτές οι συσχετίσεις συνεισφέρουν 
στην επεξεργασία των δεδομένων μέσα από κανόνες και κρίσεις που συνεισφέρουν στο 
πληροφοριακό υλικό. 
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Γ) Τρίτο επίπεδο στη σειρά, είναι το αναλυτικό. Περικλείει τις δραστηριότητες των 
ΤΠΕ. Μέσω συλλογιστικών διεργασιών οργανώνονται οι πληροφορίες 

Δ) Τελευταίο στάδιο της μάθησης, είναι το παραγωγικό. Προτρέπει κάθε μαθητή να 
προβεί σε εξηγήσεις, ερμηνείες και αξιολογήσεις. Η γνώση παρέχεται με τρόπο που 
επιλύει προβληματικές καταστάσεις. 

Και οι τέσσερις κατηγορίες απηχούν στη δημιουργία νέων κρίσεων, την πληρότητα των 
πληροφοριών, την έκφραση γενικεύσεων και την επίλυση προβλημάτων. Εξάλλου, η 
παραγωγική γνώση, έχει προαπαιτούμενο την κριτική, τη στοχαστική και τη δημιουρ-
γική σκέψη (Ματσαγγούρας, 2005). 

Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι προβληματισμοί αυτοί, για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Α-
γωγή, εντείνονται με την πάροδο του χρόνου. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ενδυναμώνει τη μάθηση και προτείνει νέες παιδαγωγικές μεθόδους αξιο-
ποίησης από δραστηριότητες που ακολουθούνται (Σαλβαράς, 2013). Η διδακτική δια-
δικασία που προάγει τη μάθηση, οργανώνεται ομαδικά. Δημιουργείται μια συνεργα-
τική διαδικασία ως επί το πλείστον βιωματική και πολυαισθητηριακή. Δημιουργούνται 
ευέλικτες διδακτικές δραστηριότητες, προσεγγίζοντας τη γνώση με άξονα την κοινω-
νική αλληλεπίδραση των συμμαθητών. Αναπτύσσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές 
την κριτική τους ικανότητα και αποκτούν συνεργατικές δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 
2009). Η από κοινού παρατήρηση και λύση ενός προβλήματος, ενώπιον των μαθητών, 
αυξάνει τη γνωστική και κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Επιπλέον, η κατανόηση και 
ανάλυση εννοιών, όπως ‘’διαφορετικότητα’’, ‘’ξένος’’, ευαισθητοποιεί τους μαθητές 
και διαμορφώνει στάσεις για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Βασικός στόχος 
είναι να συνδεθεί το σχολείο με την κοινωνία και τη ζωή (Κοσσυβάκη, 2006). 

Συμπέρασμα 

Το καταληκτικό συμπέρασμα είναι πως οι νέες τεχνολογίες είναι χρήσιμες και βοηθη-
τικές στην εκπαίδευση. Οι ποικίλες εφαρμογές τους ευνοούν στην ανάπτυξη και δια-
μορφώνουν δίκτυο υποδομών με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (Αγγελίδης, 
2011).Τα βήματα αυτά της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, δίνουν το βήμα στον εκπαι-
δευτικό εκσυγχρονισμό και θέτουν στέρεα θεμέλια για την αξιοποίηση της μάθησης 
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να υφίστανται χωρίς το 
σπουδαίο ρόλο του δασκάλου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ή ακόμη 
καλύτερα να εκπαιδεύονται. Καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και 
να μεταδώσουν τη γνώση με τα μέσα που διαθέτουν. Από εμάς εξαρτάται πώς θα επι-
λύσουμε το πολυδιάστατο πρόβλημα των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να μην αναφε-
ρόμαστε σε θεωρίες, αλλά να μιλούν οι πράξεις με διδαχές (Βοσνιάδου, 2006). 
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Περίληψη 

Η κατάκτηση της ορθογραφίας, της γραφής αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη δια-
δικασία ιδιαίτερα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ). Αντι-
κείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός 
προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας μαθητών 
Γ΄ Δημοτικού που φοιτούσαν στα τμήματα ένταξης της Αττικής. Οι μαθητές (Ν=79), 
οι οποίοι ικανοποιούσαν το κριτήριο της απόκλισης (Δείκτης Νοημοσύνης > 85, επί-
δοση στην αποκωδικοποίηση <25ο εκατοστημόριο και στην ορθογραφία <10ο εκατο-
στημόριο), χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες: (i) την πειραματική ομάδα, η οποία εφάρ-
μοσε το πρόγραμμα για 16 συνολικά ώρες (ii) την ομάδα σύγκρισης που διδάσκονταν 
με την παραδοσιακή μέθοδο για το ίδιο διάστημα. H χορήγηση κατάλληλων σταθμι-
σμένων τεστ για την αξιολόγηση της ορθογραφίας πριν και μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος παρέμβασης επέτρεψε την εξαγωγή συμπερασμάτων για την καταλλη-
λότητα του διδακτικού προγράμματος. Αποδείχθηκε, μέσω της ανάλυσης συνδιακύ-
μανσης (ANCOVA), ότι η επίδοση της πειραματικής ομάδας στην ορθογραφία ήταν 
υψηλότερη από αυτή της ομάδας ελέγχου καταδεικνύοντας ότι συστηματικές, πλήρως 
δομημένες και έγκαιρες παρεμβάσεις αποφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα για μαθη-
τές με ΕΜΔ.  

Εισαγωγή 

Η κατάκτηση της ορθογραφίας, της γραφής, δηλαδή των λέξεων του προφορικού λόγου 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις συμβάσεις που διέπουν ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 
σύστημα, αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία ιδιαίτερα για τους μαθητές 
με χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας για την εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκο-
λιών (ΜΔ) ή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) (Bos & Vaughn, 2006· 
Montgomery, 2006· Treiman, 1998). Ο όρος ΜΔ αναφέρεται  σε μια ετερογενή ομάδα 
διαταραχών που προέρχονται από σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση και χρήση του 
λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανο-
τήτων. Οι μαθητές με χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας για ΜΔ φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο ή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή σε τάξεις στις οποίες δεν 
προκύπτει διάγνωση ΜΔ, και έχουν ανάγκη προσωρινής ή συνεχούς παρέμβασης, ώστε 
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να επιτύχουν ακαδημαϊκά (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1991· 
Richardson, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, η ορθογραφία συνιστά σοβαρή πρόκληση για 
τους μαθητές και ιδιαιτέρως για όσους εμφανίζουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Η ε-
μπειρία της εκπαιδευτικής κοινότητας καταδεικνύει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 
η μαθησιακή πρόοδος σε αυτόν τον τομέα είναι αργή και συνοδεύεται από περιόδους 
οπισθοδρόμησης σε προγενέστερα επίπεδα (Μουζάκη & Πρωτόπαπας, 2010). Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα 267 μαθητών, η σχετική συχνότητα εμ-
φάνισης γραμματικών λαθών, δηλαδή λαθών σε κλιτές ή άκλιτες καταλήξεις ή προθή-
ματα,  σε αξιολόγηση με πολλαπλές ευκαιρίες, ήταν 16% (Δρακοπούλου, Φάκου, Πρω-
τόπαπας & Σκαλούμπακας, 2010).  

Οι λόγοι για τους οποίους οι δυσκολίες στην κατάκτηση της ορθογραφημένης γραφής 
είναι επίμονες, ποικίλλουν. Αρχικά, η διδασκαλία της ανάγνωσης κατέχει προεξάρ-
χουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα των γλωσσικών μαθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ορθογραφία αντιμετωπίζεται ως παράγωγο των αναγνωστικών δεξιοτήτων (Σιδερί-
δης, Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Σίμος, 2008). Επίσης, κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι όταν 
η αναγνωστική επίδοση είναι ικανοποιητική, ανάλογη θα είναι και η επίδοση στην ορ-
θογραφία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αφιερώνεται ιδιαίτερος διδακτικός χρόνος 
για τη διδασκαλία της ορθογραφίας (Μουζάκη, 2010). Ωστόσο, παρατηρείται συχνά οι 
ορθογραφικές επιδόσεις να είναι κατώτερες των αναγνωστικών (Caravolas, Hulme & 
Snowling, 2001· Holmes & Babauta, 2005· Treiman, 1998) με άμεσο επακόλουθο η 
διδασκαλία της ορθογραφίας να αντιμετωπίζεται μηχανιστικά, διακρινόμενη από αμη-
χανία κι ένδεια κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων.  

Παρά τη δυσκολία κατάκτησης της δεξιότητας της ορθογραφημένης γραφής, η ανά-
πτυξή της προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Αρχικά, η εξάσκηση στην 
ορθή γραφή των λέξεων επιτρέπει τη δημιουργία στέρεων λεξικών αναπαραστάσεων, 
αποθηκευμένων, δηλαδή, γνώσεων που αφορούν σε συγκεκριμένη ολόκληρη λέξη, οι 
οποίες με τη σειρά τους εξυπηρετούν τη λεξική αναγνώριση και προωθούν την ανα-
γνωστική ευχέρεια (Shahar‐Yames & Share, 2008· Share, 2008). Επιπλέον, η έκθεση 
στην ορθογραφία των λέξεων βοηθά τους μαθητές όχι μόνο να αναγνωρίζουν τις λέξεις, 
αλλά και να θυμούνται τις σημασίες τους όταν τις ακούσουν ξανά με αποτέλεσμα η 
παράλληλη εμπειρία με την ορθογραφία των λέξεων να επιτρέπει την ενίσχυση του 
λεξιλογίου (Ehri, 2005· Perfetti & Hart, 2001). Εν κατακλείδι, η δεξιότητα της ορθο-
γραφημένης γραφής επιτρέπει, πέραν από την αναγνώριση της μορφής και της σημα-
σίας των λέξεων, τη βαθύτερη κατανόηση της ομιλούμενης γλώσσας και, γι’ αυτό το 
λόγο, οι δυσκολίες στην κατάκτησή της εκλαμβάνονται ως ένδειξη ελλιπούς γλωσσι-
κής καλλιέργειας.  

Δεδομένης της αξίας της ορθογραφημένης γραφής, αλλά και των πολύπλοκων γνωσια-
κών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την κατάκτησή της, γίνεται αντιληπτό ότι για 
να καταφέρουν οι μαθητές με χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας για ΜΔ να πε-
τύχουν τις προσδοκώμενες επιδόσεις στην ορθογραφία, απαιτούνται ιδιαίτερα συστη-
ματικές και αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις. Τέτοιες προσεγγίσεις οφείλουν 
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να περιλαμβάνουν στρατηγικές που διευκολύνουν τη μάθηση, αλλά και ειδικές τεχνι-
κές που αφορούν στην εκμάθηση της ορθογραφίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, πα-
ρουσιάζεται στη συνέχεια το περιεχόμενο ενός διδακτικού προγράμματος παρέμβασης  
που εφαρμόζεται σε μαθητές με ΕΜΔ της Γ΄ Δημοτικού, οι οποίοι φοιτούσαν σε τμή-
ματα ένταξης της Αττικής και στόχευε στην ενίσχυση της ορθογραφικής δεξιότητας 
των μαθητών. 

Μέθοδος και περιεχόμενο προγράμματος παρέμβασης 

Μέθοδος 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος εφαρμόστηκε το πει-
ραματικό σχέδιο «Πριν- Παρέμβαση- Μετά» προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητά του (Cohen, 1992). Το σχέδιο αυτό είναι αποτελεσματικό για την αξιολό-
γηση διδακτικών προγραμμάτων και δυναμώνει αισθητά με την ύπαρξη ομάδας ελέγ-
χου. Γι’ αυτό το λόγο, το δείγμα χωρίστηκε σε 2 ομάδες: (i) Πειραματική Ομάδα 
(Π.Ο.): εφάρμοσε το πλήρες διδακτικό πρόγραμμα (Ν= 40) (ii) Ομάδα Σύγκρισης 
(Ο.Σ.): δίδασκε σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Ν=39). 

Δειγματοληψία 

Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 79 μαθητές της Γ΄ Δημοτικού, οποιασδήποτε εθνικό-
τητας, φυλής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με ΕΜΔ, οι οποίοι φοιτούν σε 
Τμήματα Ένταξης όλης της Περιφέρειας Αττικής. Οι συμμετέχοντες μαθητές πληρού-
σαν τα εξής κριτήρια: ο δείκτης της μη-λεκτικής νοημοσύνης τους ήταν μεγαλύτερος 
ή ίσος του 85, η επίδοση τους στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση αντιστοιχούσε σε 
ποσοστιαία θέση χαμηλότερη του 25 και στην ορθογραφία κάτω από το 10ο εκατοστη-
μόριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σταθμισμένων εργαλείων, η πλήρης περιγραφή 
των οποίων έπεται.  Στην περίπτωση των δίγλωσσων μαθητών έπρεπε να είχαν φοιτή-
σει σε ελληνικό σχολείο από το νηπιαγωγείο. Η επιλογή του δείγματος έγινε μέσα από 
τα σχολεία των εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά 
στην έρευνα.  

Εργαλεία 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του δείγματος ήταν τα εξής: (i)  
Raven’s CPM/CVS: Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην 
εκπαιδευτική πράξη, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη λεκτικές και 
λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. 
Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored Progressive Matrices) και από τις Κλί-
μακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales), οι οποίες χορηγούνται ατομικά. Στην 
παρούσα έρευνα έγινε χρήση της κλίμακας CPM (Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες), η 
οποία εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να συγκρίνει οπτικά ερεθίσματα, να αντι-
λαμβάνεται πολύπλοκες λογικές σχέσεις μεταξύ αντιληπτικών ερεθισμάτων, να 
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χρησιμοποιεί την αναλογική σκέψη και να οργανώνει χωρικά αντιληπτικά ερεθίσματα. 
Στόχος είναι η μέτρηση του γενικού παράγοντα νοημοσύνης (g), του οποίου η ανά-
πτυξη δεν έχει άμεση σχέση με πολιτισμικά ερεθίσματα (Raven, 2003). 

Ένα ακόμη εργαλείο που  χρησιμοποιήθηκε μετά τη χορήγηση του τεστ Raven’s  είναι 
το ΔΑΔΑ (Διερεύνηση Αναγνωστικών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών). Το ΔΑΔΑ δη-
μιουργήθηκε από τους Παντελιάδου, Αντωνίου και Σιδερίδη (2017) με στόχο τον εντο-
πισμό των αναγνωστικών δυσκολιών των μαθητών και σταθμίστηκε σε πανελλήνιο μα-
θητικό δείγμα 1800 παιδιών. Ειδικότερα, αξιολογεί τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης, 
ευχέρειας, μορφολογίας- σύνταξης και κατανόησης μέσα από μια σειρά δοκιμασιών, 
οι οποίες χορηγούνται εξατομικευμένα. Στην παρούσα έρευνα, θα χρησιμοποιηθεί για 
την αξιολόγηση της αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας. Οι υποδοκιμασίες που αξιο-
λογούν την αποκωδικοποίηση περιλαμβάνουν την ανάγνωση μιας λίστας με 40 ψευδο-
λέξεις αυξανόμενης δυσκολίας και την ανάγνωση μιας λίστας 57 πραγματικών λέξεων 
αυξανόμενης δυσκολίας. Ακολουθούν δραστηριότητες που αξιολογούν τη διάκριση λέ-
ξεων- ψευδολέξεων, αναγνώρισης λέξεων και ευχέρειας. 

Το τεστ «Διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών μιας δοκιμασίας ορθογρα-
φικής δεξιότητας μαθητών της Β′, Γ′, Δ′, και Ε′ τάξης του δημοτικού σχολείου» απο-
τελεί σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο, το οποίο αξιολογεί την ορθογραφική επί-
δοση (Μουζάκη, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης & Σίμος, 2007). Προέκυψε από μια διαχρο-
νική ερευνητική μελέτη της ανάπτυξης της αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότη-
τας από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λό-
γου και σταθμίστηκε σε δείγμα 587 μαθητών που φοιτούσαν στην Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξη 17 
Δημοτικών Σχολείων από 3 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. 

Το «Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ)» εί-
ναι ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και τυγχάνει ευρείας χρήσης. Σκοπός του είναι η αυ-
τοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. 
Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνει αξιολογούν τομείς γνώσης και χρήσης της γλώσσας 
και των αναγνωστικών διεργασιών. Δεν περιορίζονται στην ακρίβεια, αλλά αξιολογούν 
και την ευχέρεια επεξεργασίας των γλωσσικών στοιχείων, αξιοποιώντας μετρήσεις τα-
χύτητας κατά την εκτέλεση των ασκήσεων. Ειδικότερα, οι δοκιμασίες που συμπερι-
λαμβάνονται στο ΛΑΜΔΑ, με τη μορφή παιχνιδιών στον υπολογιστή, αφορούν στους 
εξής 8 τομείς (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας, 2007 ): (i) Ορθογραφία, (ii) Μορφοσυ-
ντακτική επεξεργασία  (iii) Κατανόηση προφορικού λόγου (iv) Κατανόηση γραπτού 
κειμένου (v) Λεξιλόγιο (vi) Μη λεκτική νοητική ικανότητα, (vii) Μνήμη εργασίας (εύ-
ρος προσοχής) (viii) Αναγνώριση ερεθισμάτων (ix) Αντίληψη χαρακτηριστικών μου-
σικής.    

Το τεστ ορθογραφίας (Σιδερίδης) πρόκειται για ένα σταθμισμένο τεστ αξιολόγησης της 
ορθογραφικής δεξιότητας μαθητών Β΄- Στ΄Δημοτικού. Κατά τη διάρκεια του τεστ ο 
αξιολογητής υπαγορεύει στους μαθητές ένα κείμενο το περιλαμβάνει ευρεία 
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αντιπροσώπευση συχνών ορθογραφικών μοτίβων καθώς και λέξεων που αποτελούν ε-
ξαίρεση σε γνωστούς κανόνες που διδάσκονται στο σχολείο. Συμπεριλαμβάνονται ου-
σιαστικά, ρήματα, επίθετα, σύνδεσμοι, επιρρήματα, προθέσεις και μετοχές. Οι λέξεις 
επιλέχθηκαν από το βασικό λεξιλόγιο των αναγνωστικών βιβλίων που χρησιμοποιού-
νταν παλαιότερα στο δημοτικό σχολείο, ώστε να παρέχουν έγκυρη αντιπροσώπευση 
κάθε επιπέδου της αναπτυσσόμενης ορθογραφικής δεξιότητας. Η σωστή απόδοση της 
συμβατικής ορθογραφίας κάθε λέξης που περιλαμβάνεται στη δοκιμασία απαιτεί την 
εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών (φωνολογικών, μορφολογικών, ετυμολογικών).   

Περιεχόμενο 

Τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών κατηγοριοποιούνται ως εξής: (α) φωνολογικά 
λάθη, που αφορούν σε αντικατάσταση, παράλειψη ή προσθήκη γραφήματος, αντιμετά-
θεση διπλανών γραφημάτων και αντιστροφές δίψηφων φωνηέντων ή συμφώνων (φά-
λασσα αντί για θάλασσα), (β) γραμματικά λάθη (παίζο αντί παίζω), (γ) ιστορικά λάθη, 
που προκύπτουν από λανθασμένη ανάκληση της ορθογραφικής ταυτότητας μιας λέξης 
(κραιβάτι αντί κρεβάτι) (Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας, 2010).  

To προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκει τη βελτίωση όλων των ανωτέρω κατηγοριών 
στους συμμετέχοντες μαθητές της, Γ΄ Δημοτικού και για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα 
παρέμβασης περιλαμβάνει συστηματικές διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές που 
αφορούν στην εκμάθηση της ορθογραφίας, ακολουθώντας τις αρχές της άμεσης και 
σαφούς διδασκαλίας με φθίνουσα υποστήριξη μάθησης. Σύμφωνα με τη σύγχρονη βι-
βλιογραφία, η άμεση και σαφής διδασκαλία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική 
στην ενίσχυση γνωστικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Rosenshine & Meister, 1994). 
Σύμφωνα με τις αρχές της, η διδασκαλία ακολουθεί τέσσερα βήματα κατά τα οποία η 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού φθίνει. Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της μαθη-
σιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές το λόγο για τον οποίο πρέ-
πει να μάθουν, καθώς παρατηρείται ότι οι μαθητές είναι περισσότερο πιθανό να μάθουν 
όταν κατανοούν το σκοπό και την αξία της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν 
(Βοσνιάδου, 2001). Επίσης σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτικός συνδέει τη νέα γνώση 
με την προϋπάρχουσα και, ακολούθως, εξηγεί τι πρέπει να κάνουν με την τεχνική της 
«φωναχτής σκέψης», περιγράφοντας δηλαδή προφορικά τα ενδεδειγμένα βήματα σκέ-
ψης καθώς επεξεργάζονται ένα ενδεικτικό πρόβλημα. Η χρήση αυτής της συστηματι-
κής διδακτικής ρουτίνας προσφέρει ένα αναγκαίο και γνώριμο πλαίσιο για την ανά-
πτυξη της αυτενέργειας των μαθητών και, γι’ αυτό το λόγο, αναμένεται στο τέλος του 
διδακτικού προγράμματος οι μαθητές να δουλεύουν αυτόνομα και σε ελάχιστες περι-
πτώσεις να παρέχεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό (Denton & Vaughn, 
2010). 

Για τη διδασκαλία της φωνολογικής, ιστορικής και γραμματικής ορθογραφίας κάθε ε-
νότητα περιλάμβανε τους εξής 5 τύπους δραστηριοτήτων: (i)Ομαδοποίηση λέξεων 
(Bear, Invernizzi, Templeton, & Johnston, 2008; Graham, Harris, & Loynachan, 1996) 
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(ii) Παραγωγή λέξεων σύμφωνα με το διδακτέο κανόνα (iii) «Κυνήγι λέξεων» (iv) Γρα-
φοφωνημική αντιστοιχία (v) Τεχνική: Πες- Κρύψε- Γράψε- Έλεγξε (Harris, 1986).  

Ειδικότερα, για την ενίσχυση της φωνολογικής ορθογραφίας οι μαθητές καλούνταν να 
αντιστοιχίσουν το κάθε φώνημα για τη λέξη που έβλεπαν και άκουγαν με τα αντίστοιχα 
γραφήματά της.  

Για την ενίσχυση της ιστορικής ορθογραφίας εφαρμόζονταν με την κάτωθι σειρά τα 
εξής: (i) ταξινόμηση 20 λέξεων σε 2 κατηγορίες ανάλογα με τη ρίζα τους. Για παρά-
δειγμα, στόχος ήταν η δημιουργία μιας ομάδας με τα ομόρριζα της λέξης «φως» και 
μιας άλλης ομάδας με τα ομόρριζα της λέξης «χωριό» (ii) οι μαθητές για τις 2 διδακτέες 
λέξεις κάθε ενότητας ακολουθούσαν τα εξής βήματα: 1. Δες τη λέξη και πες τη δυνατά 
2. Κρύψε τη λέξη. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου 1-1τα γράμματά της. 3 γράψε τη λέξη 
4.  Έλεγξε 1-1 τα γράμματα για να δεις αν την έγραψες σωστά. Αν δεν την έγραψες 
σωστά, διόρθωσε ό,τι χρειάζεται 5.  Γράψε ξανά τη λέξη χωρίς να τη βλέπεις. Διόρθωσε 
αν χρειαστεί. 6. Γράψε λέξεις που γράφονται όπως η λέξη που έμαθες. Ζωγράφισε τα 
γράμματα που είναι ίδια στις λέξεις. 

Για την ενίσχυση της γραμματικής ορθογραφίας οι δραστηριότητες περιλάμβαναν τα 
εξής: (i) ταξινόμηση λέξεων που προορίζονταν για τη διδασκαλία 2 γραμματικών κα-
νόνων, για παράδειγμα, των ρημάτων σε -ω και των ουδετέρων σε -ο (ii) δημιουργία 
λέξεων που συμφωνούν με τους διδαχθέντες κανόνες (iii) δεύτερη ταξινόμηση όλων 
των λέξεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έγραψαν οι μαθητές κατά την 2η 
δραστηριότητα (iv) Εύρεση των διδαχθέντων κανόνων σε τυχαίο υλικό (v) τρίτη ταξι-
νόμηση όλων των λέξεων.  

Αποτελέσματα 

Μέσω της ανάλυσης συνδιακύμανσης (ANOVA) αποδείχτηκε ότι η επίδοση της πει-
ραματικής  ομάδας στην ορθογραφία βρέθηκε σημαντικά βελτιωμένή σε σύγκριση με 
αυτή της ομάδας ελέγχου στην ορθογραφία  (F=4,96, p<.03). Τα αποτελέσματα επιβε-
βαιώνουν τη σημασία της διδασκαλίας γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών 
μέσω της υιοθέτησης της άμεσης και σαφούς διδασκαλίας για την ενίσχυση της επίδο-
σης μαθητών Γ΄ δημοτικού με ΕΜΔ. 

Συμπεράσματα 

Περιστασιακά, διατυπώνονται απόψεις περί μη διδασκαλίας της ορθογραφίας, ενώ, δί-
νεται όλο και λιγότερη έμφαση στη συστηματική και άμεση διδακτική προσέγγισή της. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας καταδεικνύουν ότι η καλλιέργεια 
ορθογραφικών δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για 
μαθητές με ΕΜΔ.   

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 
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Προβλήματα Συμπεριφοράς: Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείρισή τους 

Κυριάκογλου Χριστίνα, Μύρια Πιερίδου 
c.kyriakoglou@gmail.com; myria.pieridou@open.ac.uk 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτυπώσει και να συνδυάσει τις απόψεις εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονέων παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα 
συμπεριφοράς σχετικά με τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείριση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς. Επιμέρους ερώτημα που εξετάζεται είναι οι δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν στη μεταξύ τους συνεργασία. Στο θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται πλη-
ροφορίες σχετικά με την ενιαίαεκπαίδευση, τα συμπεριφορικά προβλήματα καθώς και 
τη γονεϊκή εμπλοκή. Στη συνέχεια, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, ε-
στιάζοντας στην περιγραφή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων μέσα από τις ημι-
δομημένες συνεντεύξεις, και τα βασικά αποτελέσματα των ερευνητικών ευρημάτων. 
Ένα από τα πιο βασικά ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ότι, παρότι υπήρξε κα-
θολική ομοφωνία των εκπαιδευτικών και των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα 
σχετικά με τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής μαθητών που παρουσιάζουν προβλή-
ματα συμπεριφοράς, εντούτοις, παρουσιάζονται ανεπαρκείς οι τρόποι εφαρμογής της. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γονεϊκή εμπλοκή, προβλήματα συμπεριφοράς, ενιαία εκπάιδευση, ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Εισαγωγή 

Η ενιαία εκπαίδευση παιδιών με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρί-
ζει ο δικαίωμα όλων των παιδιών για λήψη ισότιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών για ε-
νεργό συμμετοχή και επιτυχία (Farell, 2004), και ταυτόχρονα αποτελεί κύρια πρό-
κληση των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς. Σκοπό της από κοινού εκπαίδευσης 
παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), στο πλαίσιο του ενιαίου 
σχολείου, αποτελεί η εξάλειψη των διακρίσεων και η προαγωγή του δικαιώματος όλων 
των μαθητών για πολύπλευρη κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη (Zoniou-Sideri 
& Vlachou, 2006). 

Όσον αφορά την επίσημη θεσμοθέτησή της στο τοπικό, ελληνικό, πλαίσιο, ο νόμος 
3699/2008 (Ν. 3699/2008) θεσμοθέτησε το ανωτέρω δικαίωμα των μαθητών με και 
χωρίς ΕΕΑ για παροχή ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην Ελλάδα. Η πα-
ρούσα έρευνα διερευνά ένα μέρος της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, εστιάζο-
ντας στα προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα σε συνάρτηση με τη συνεργασία 
σχολείου – οικογένειας. Το θέμα αυτό επιλέχθηκε μετά από προσεκτική εξέταση πρό-
σφατων ερευνών στο ελληνικό και διεθνές πλαίσιο, οι οποίες υπέδειξαν ότι οι μαθητές 
που εμφανίζουν συμπεριφορικά προβλήματα έχουν αυξηθεί (Armstrong, 2013·Hill, 
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Pratt, Kanji & Bartoli, 2017·Cipriano, Barnes, Bertoli & Rivers, 2018·Rose, Stanforth, 
Gilmore & Bevan-Brown, 2018).  

Παράλληλα, με την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς, 
η παρούσα έρευνα φέρνει στο προσκήνιο το όραμα της ενιαίας εκπαίδευσης, εστιάζο-
ντας στους παράγοντες της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, και 
στο σε ποιο βαθμό αυτοί προσανατολίζονται στην προσπάθεια παροχής ισότιμων ευ-
καιριών για τους μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ αναγνωρίζοντας ότι για την πραγμάτωση 
της ενιαίας εκπαίδευσης απαιτείται πολυεπίπεδη προσέγγιση και συνεργασία, ώστε 
μέσα από την εμπλοκή της γονεϊκής κοινότητας στην εκπαίδευση των μαθητών να επι-
τευχθεί και ουσιαστική αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών με συμπεριφορικά 
προβλήματα. 

Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών γε-
νικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονέων παιδιών που παρουσιάζουν 
προβλήματα συμπεριφοράς σχετικά με τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχεί-
ριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πλαίσιο του ενιαίου σχολείου. Προς επίτευξη 
αυτού του σκοπού καταλληλότερη επιλογή κρίθηκε η ποιοτική έρευνα, καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στην ερευνήτρια να κατανοήσει εις βάθος το φαινόμενο που έχει τεθεί προς 
διερεύνηση, δίχως να απαιτείται η εστίαση στη γενίκευση των αποτελεσμάτων 
(Pieridou & Phtiaka, 2012).  

Ακολουθήθηκε η στρατηγική της βολικής δειγματοληψίας, η οποία αφορά μία δειγμα-
τοληπτική στρατηγική χωρίς πιθανότητα, κατά την οποία επιλέγονται άτομα που είναι 
προσβάσιμα στον/ην ερευνητή/ρια και προτίθενται να συμμετάσχουν στην έρευνα 
(Cohen, Manion & Morrrison, 2012). Συμμετέχοντες/ουσες της παρούσας έρευνας α-
ποτελούν α) πέντε εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους/ις μαθητές/ριες 
των οποίων περιλαμβάνονται παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και 
β) πέντε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν προβλήματα 
συμπεριφοράς.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εστιάζουν στο πώς οι συμμετέχοντες ορίζουν 
τη γονεϊκή εμπλοκή και πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους, ενώ περιλαμβάνεται επί-
σης αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μεταξύ τους επικοινωνία.  

Η διασάφηση του ορισμού της γονεϊκής εμπλοκής από τους/ις εκπαιδευτικούς και από 
τους γονείς θεωρήθηκε θεμελιώδης για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς ο ορισμός 
εμπεριέχει προσδοκίες και αντίληψη για τους ρόλους της κάθε ομάδας. Όσον αφορά 
τους τρόπους της γονεϊκής εμπλοκής και οι πέντε εκπαιδευτικοί ανέφεραν τις προγραμ-
ματισμένες συναντήσεις ως ιδανικό τρόπο επικοινωνίας, ενώ τέσσερις στους πέντε 
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δήλωσαν πως ενοχλούνται από τις μη προκαθορισμένες επισκέψεις των γονέων στο 
σχολείο. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη άποψη ενός εκπαιδευτικού: 

Θεωρώ πως η καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς επιτυγχάνεται μέσω οργανωμένων 
συναντήσεων σε καθορισμένο χρόνο, στις οποίες μπορούμε να τους ενημερώσουμε ολο-
κληρωμένα για την εξέλιξη των παιδιών. Οι ξαφνικές συναντήσεις δεν είναι εξίσου απο-
τελεσματικές και αρκετές φορές μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. 

Ενδεδειγμένος τρόπος γονεϊκής εμπλοκής θεωρήθηκε από την πλειονότητα των εκπαι-
δευτικών (4/5), η συμμετοχή τους στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ώστε να έρχο-
νται σε επαφή τόσο με το σχολείο όσο και με άλλους γονείς, καθώς, όπως αναφέρουν, 
οι μαθητές με συμπεριφορικά προβλήματα είναι συχνά απομονωμένοι και περιθωριο-
ποιημένοι. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα, που δείχνει τη θετική επί-
δραση που έχει η συμμετοχή γονέων στον σύλλογο στην κοινωνικοποίηση των μαθη-
τών: 

Η εμπειρία μου μέχρι σήμερα μου έχει δείξει πως όταν οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στον 
σύλλογο τα παιδιά αποκτούν ευκολότερα φίλους και γίνονται περισσότερο αποδεκτά από 
τους συνομήλικους τους. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική, αφού δεν είναι λίγες οι 
φορές που τα παιδιά είναι απομονωμένα και δεν έχουν παρέες.  

Όσον αφορά τους τρόπους γονεϊκής εμπλοκής όλοι οι γονείς εξέφρασαν την επιθυμία 
για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή τους και την πεποίθησή τους πως κάτι 
τέτοιο θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους.  

«Θα ήθελα να υπάρχει τακτικότερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία με τη δασκάλα του 
παιδιού. Είμαι βέβαιη πως κάτι τέτοιο μόνο ευεργετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να 
έχει και θα βοηθούσε και το παιδί αλλά και εμάς».  

Επιπλέον, όλοι επεσήμαναν πως οι προγραμματισμένες συναντήσεις δεν επαρκούν και 
πως θα ήθελαν να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εμπλοκής τους. Αναφορικά με τον 
ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής, όλοι οι εκπαιδευτικοί τον θεωρούν πολύ σημαντικό τόσο 
για τη σωστή λειτουργία του σχολείου όσο και για την επίτευξη των στόχων των μα-
θητών/ριών και την επιτυχή ενσωμάτωση τους στο σχολικό περιβάλλον. Ένας εκπαι-
δευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Η συνεργασία μας με τους γονείς είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η ενσω-
μάτωση των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Όσο 
καλύτερα συνεργαζόμαστε, έχοντας το ίδιο όραμα, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρ-
χουν να βελτιωθεί το γνωστικό επίπεδο αλλά και η συμπεριφορά των μαθητών, γεγονός 
που ωφελεί το σχολείο στο σύνολό του».  

Παράλληλα, όλοι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως και οι γονείς θα πρέπει να έχουν 
τακτική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, να ακούν τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι ίδιοι στο σχολικό περιβάλλον και να τους βοηθούν στην επίλυσή τους. Οι 
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συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως στην παρούσα φάση η συνεργασία που έ-
χουν με τους γονείς είναι ελλιπής και χρήζει σημαντικής βελτίωσης στον τομέα της 
συμπεριφοράς και πειθαρχίας, επισημαίνοντας πως: 

«Δυστυχώς, οι γονείς αρκετές φορές δεν είναι πρόθυμοι να ακούσουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στο σχολικό περιβάλλον και υιοθετούν μία αμυντική στάση. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με τη σποραδική και όχι συστηματική επικοινωνία με το σχολείο, 
δυσχεραίνει τη συνεργασία μας μαζί τους».  

Επιπλέον, δύο στους πέντε εκπαιδευτικούς προσθέτουν πως χωρίς τη συμβολή των γο-
νέων οι προσπάθειες που γίνονται στο σχολείο για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης 
αλλά και της συμπεριφοράς των μαθητών/ριών δεν έχουν αποτέλεσμα. Η εξίσωση εκ-
παιδευτικός και γονέας = καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά, διατυπώθηκε χαρα-
κτηριστικά μέσα από το ακόλουθο απόσπασμα:  

«Οι γονείς είναι ο κύριος αρωγός μας σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προ-
κειμένου να υπάρξουν θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στη σχολική επίδοση των 
μαθητών μας, γι’ αυτό και η συνεργασία μαζί τους κρίνεται απαραίτητη». 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το θέμα της συμπεριφοράς και της πειθαρχίας φάνηκε να προ-
βληματίζει όλους τους εκπαιδευτικούς, που τόνισαν την πεποίθησή τους σχετικά με τη 
δυνατότητα των γονέων να βοηθήσουν στη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς 
που παρουσιάζουν οι μαθητές, καθώς και στην ταυτόχρονη βελτίωση της σχολικής 
τους επίδοσης. Το θέμα πειθαρχίας, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα παιδιά 
που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, ήταν πολύ σημαντικό για τους εκπαι-
δευτικούς, καθώς συνέδεαν την πειθαρχία με τον ρόλο των γονέων και την ικανότητά 
τους για οριοθέτηση των παιδιών. Χαρακτηριστικά, ένας εκπαιδευτικός ανέφερε:  

«Το φαινόμενο της έλλειψης πειθαρχίας και ανυπακοής των κανόνων του σχολείου είναι 
καθημερινό. Σε συνεργασία με τους γονείς θα ήταν εφικτό να μειωθούν αυτά τα φαινό-
μενα και γιατί όχι να ελαχιστοποιηθούν». 

Όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν ότι η επικοινωνία και η συ-
νεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη, καθώς δύναται να βοηθήσει 
στον κοινό στόχο εκπαιδευτικών και γονέων για βελτίωση της συμπεριφοράς και της 
σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. Άποψή τους είναι πως η συνεργασία εκπαιδευτι-
κών και γονέων επιδρά θετικά στα παιδιά γιατί λειτουργεί και ως κίνητρο, δηλαδή:  

«Όταν συνεργαζόμαστε αρμονικά δίνουμε το έναυσμα στο παιδί να μάθει κι εκείνο να 
συνεργάζεται με τους δασκάλους και τους συμμαθητές του». 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων φανέρωσε πως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς στη μεταξύ τους συνεργασία, οι οποίες κα-
τηγοριοποιούνται σε πρακτικές, θεσμικές και προσωπικές. Όσον αφορά τις πρακτικές 
δυσκολίες, και οι πέντε εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται 
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στην έλλειψη χρόνου των γονέων, καθώς η πλειονότητα τους εργάζεται με αποτέλεσμα 
η εύρεση ελεύθερου χρόνου να είναι αρκετά δύσκολη, όπως φαίνεται στην ακόλουθη 
δήλωση: 

«Η μεγαλύτερη δυσκολία μου αντιμετωπίζω στη συνεργασία μου με τους γονείς είναι η 
απουσία τους από τις συναντήσεις λόγω δουλειάς, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν». 

Επίσης, αρκετοί θεσμικοί παράγοντες φάνηκε να αποθαρρύνουν τη γονεϊκή εμπλοκή. 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (4/5), ανέφερε πως ο τρόπος λειτουργίας του σχο-
λείου δεν βοηθά την ύπαρξη ουσιαστικής γονεϊκής εμπλοκής, καθώς το ωρολόγιο πρό-
γραμμα του σχολείου αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα που υποχρεούνται να ακολου-
θούν δεν τους παρέχει τη δυνατότητα αφιέρωσης χρόνου σε εναλλακτικές μεθόδους 
ουσιαστικής εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, η 
έλλειψη οργάνωσης προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής από την πολιτεία φάνηκε να 
προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα: 

«Η κάλυψη της ύλης που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένας διαρκής μοχλός πίε-
σης που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να παρεκκλίνουμε από το ωρολόγιο πρόγραμμα και 
να βρούμε περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο επικοινωνίας με τους γονείς των μαθη-
τών μας». 

Πολλοί προσωπικοί λόγοι προκαλούν, επίσης, δυσκολίες στη γονεϊκή εμπλοκή. Κατ’ 
αρχάς οι στάσεις των γονέων φαίνεται να θεωρούνται εμπόδιο για τους εκπαιδευτικούς. 
Επεξηγηματικά, τέσσερις στους πέντε εκπαιδευτικούς αναφέρουν πως οι γονείς συχνά 
αδιαφορούν και αγνοούν τις επανειλημμένες προσπάθειες τους να εμπλακούν ουσια-
στικά, δείχνοντας απρόθυμοι να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εκ-
παιδευτικός στο σχολείο και να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτό έρ-
χεται σε αντίθεση με την επιθυμία που δήλωσαν οι γονείς για περισσότερη εμπλοκή 
τους και φανερώνει την ανάγκη ύπαρξης ενός καλύτερου πλαισίου διαλόγου ανάμεσα 
σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη δήλωση ενός εκπαι-
δευτικού: 

«Τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εντός και εκτός της τάξης είναι 
πολλά και, αρκετές φορές, οι γονείς τα υποβαθμίζουν με αποτέλεσμα να μη δίνεται η 
πρέπουσα σημασία σε αυτά». 

Αρκετοί γονείς, επίσης, ανέφεραν δυσκολίες. Οι πρακτικοί λόγοι προβλημάτισαν ό-
λους τους γονείς, καθώς ανέφεραν πως η έλλειψη χρόνου αποτελεί τροχοπέδη στη συ-
νεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς. Σημείωσαν πως το ωράριο εργασίας τους δεν 
τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς τις ώρες που εκείνοι επι-
θυμούν, κάτι που σε συνάρτηση με την έλλειψη ευελιξίας των εκπαιδευτικών και την 
επιθυμία τους να συζητούν με τους γονείς σε συγκεκριμένες, πρωινές, ώρες συνεργα-
σίας είναι ένα βασικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας γονιός ανέφερε: 
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«Τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου εργαζόμαστε έως αργά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να 
μην έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στο σχολείο τις ώρες που μας λέει η δασκάλα 
ότι μπορεί να μας συναντήσει». 

Όσον αφορά τους θεσμικούς παράγοντες, στην πλειονότητά τους (4/5), φάνηκε να έ-
χουν άγνοια για το θεσμοθετημένο πλέον δικαίωμά τους να συνεργάζονται με το σχο-
λείο. Επιπλέον, όλοι (5/5), ανέφεραν πως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης από τους αρ-
μόδιους φορείς σχετικά με τους πιθανούς τρόπους εμπλοκής τους και τέσσερις από 
αυτούς τόνισαν την έλλειψη οργάνωσης προγραμμάτων γονεϊκής εμπλοκής από την 
πολιτεία, γεγονός στο οποίο αναφέρθηκαν και τρεις εκπαιδευτικοί. Όπως ανέφερε ένας 
γονέας χαρακτηριστικά: 

«Θα ήθελα να μας ενημερώνει το κράτος αναφορικά με το πώς μπορούμε να συνεργα-
στούμε καλύτερα με το σχολείο, οργανώνοντας τέτοια προγράμματα. Πιστεύω πως οι πε-
ρισσότεροι από εμάς θα ήταν παραπάνω από πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε κάτι τέτοιο». 

Και οι γονείς αναφέρθηκαν σε αρκετούς προσωπικούς λόγους που δυσχεραίνουν την 
εμπλοκή τους. Τρεις στους πέντε γονείς ανέφεραν πως οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν 
μαζί τους κατά κύριο λόγο για να αναφέρουν τα παράπονα τους για τις αρνητικές συ-
μπεριφορές του μαθητή, γεγονός που τους αποθαρρύνει από τη εμπλοκή τους καθώς 
και πως οι εκπαιδευτικοί δεν τους αναθέτουν ρόλους. Χαρακτηριστικό είναι το ακό-
λουθο απόσπασμα: 

«Γνωρίζω, πλέον, πως όταν βλέπω κλήση από το σχολείο, ο δάσκαλος θα θέλει να μου 
πει τα παράπονά του για το παιδί οπότε προτιμώ να μην έχουμε και τόσο τακτική επικοι-
νωνία». 

Παράλληλα, οι γονείς τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται να κατανοή-
σουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την προσπάθεια που καταβάλλουν. Στην 
ακόλουθη δήλωση περιγράφεται η παραπάνω δυσκολία: 

«Μερικές φορές η δασκάλα μου δίνει την εντύπωση πως δεν με καταλαβαίνει και δυσκο-
λεύεται να αντιληφθεί πως αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουμε κι εμείς στο σπίτι». 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Όπως διαφάνηκε από την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας 
έρευνας, γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως η μεταξύ τους συνεργασία είναι α-
παραίτητη τόσο για τη σωστή λειτουργία του σχολείου όσο και για την επίτευξη των 
ακαδημαϊκών και συμπεριφορικών στόχων των μαθητών/ριών και την επιτυχή ενσω-
μάτωση τους στο σχολικό περιβάλλον (Heward, 2011 · LaRocque, Kleiman, Darling, 
2011 · Σούλης, 2008). Επιπλέον, τονίστηκε τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από 
τους γονείς η θετική επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στη μείωση φαινομένων κοινω-
νικής απόσυρσης και στιγματισμού των μαθητών/ριών καθώς και στην αύξηση της 
συμμετοχής του παιδιού στις δραστηριότητες της τάξης.  
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Ένα ακόμη όφελος της γονεϊκής εμπλοκής είναι η σύνδεση της βελτίωσης της συμπε-
ριφοράς, που επιφέρει η γονεϊκή εμπλοκή, με την ενίσχυση του ευρύτερου θετικού μα-
θησιακού κλίματος της τάξης και της ποιότητας της διδασκαλίας. Η σημασία του συ-
γκεκριμένου ευρήματος επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της έρευνας των Ertesvag & 
Vaaland (2007) που είχαν εντοπίσει τη σημαντική επιδείνωση του κλίματος της τάξης 
και της εκπαιδευτικής εμπειρίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την ύπαρξη φαινομέ-
νων προβλημάτων συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, γίνεται φανερό πως τα οφέλη της ε-
νιαίας εκπαίδευσης και της γονεϊκής εμπλοκής αφορούν όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα 
παιδιά με ΕΕΑ (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). 

Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τον ορισμό και τους τρόπους υλοποίη-
σης της εν λόγω συνεργασίας. Αναλυτικότερα, παρά την ύπαρξη ποικίλων στρατηγι-
κών επικοινωνίας και τρόπων ενθάρρυνσης της γονεϊκής εμπλοκής (Heward, 
2011·Lazaridou & Gravani-Kassida, 2015) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ενδεδειγμέ-
νους τρόπους γονεϊκής εμπλοκής τις προγραμματισμένες συναντήσεις και τη συμμε-
τοχή των γονέων στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.  

Προκειμένου να επιτύχει το ενιαίο σχολείο απαιτούνται, λοιπόν, ριζικές αλλαγές, μία 
εκ των οποίων είναι η θέσπιση νόμων προς αυτή την κατεύθυνση (Ντεροπούλου-Ντέ-
ρου, 2012). Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η χάραξη νέων πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων που αναγνωρίζουν τη συμβολή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία 
των παιδιών και τους επιτρέπει να έχουν πιο ενεργό ρόλο (Birbili & Tzioga, 2014). 
Εντούτοις, όσα προκύπτουν από την έρευνα και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εγεί-
ρουν ανησυχίες και αποτελούν ενδείξεις μιας προβληματικής πορείας όσον αφορά την 
εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. 

Τέλος, πέρα από την έλλειψη χρόνου, που φάνηκε να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην 
πραγμάτωση της γονεϊκής εμπλοκής, γονείς και εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν έντονα 
στη δυσκολία εύρεσης διαύλου επικοινωνίας, στην έλλειψη ενσυναίσθησης και κατα-
νόησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και στις υπερβολικές απαιτήσεις 
της άλλης πλευράς.  

Συμπερασματικά, η έρευνα φανερώνει την πολυπλοκότητα της ενιαίας εκπαίδευσης 
και της ενιαίας πολιτικής και πρακτικής, μέσα από τα πλαίσια της οποίας θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ενδεδειγμένες στρατηγικές επικοινωνίας που αποτελούν τη βάση 
για την αποτελεσματική έκβαση της γονεϊκής εμπλοκής (Heward, 2011·Φτιάκα, 2008). 
Το όραμα της ενιαίας εκπαίδευσης για ισότιμη συμμετοχή και επιτυχία σε ενταξιακά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα παραμένει, και όχημα προς επίτευξή του αποτελεί ο πολυ-
διάστατος ρόλος της γονεϊκής εμπλοκής.  

Παρά τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, τα συμπεράσματα 
αυτά δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν σε όλον τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών και 
των γονέων που έχουν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο, η έρευνα αυτή 
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αναδεικνύει σημαντικά θέματα που άπτονται της σημασίας της γονεϊκής εμπλοκής στη 
διαχείριση των προβλημάτων αυτών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αναδείξει πολιτικές και πρακτικές που μπο-
ρούν να οδηγήσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα ένα βήμα πιο κοντά στην συμπερί-
ληψη. Πιο αναλυτικά, θα γίνει αναφορά σε μερικά εκπαιδευτικά συστήματα ανεπτυγ-
μένων χωρών που έχουν αποτύχει να εφαρμόσουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση και 
να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των μαθητών που επιτυγχάνουν και των μαθητών που 
αποτυγχάνουν. Στην συνέχεια θα γίνει λόγος για το πώς η πολιτική των κρατών μέσα 
από την αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων και την αλλαγή της νομοθεσίας 
θα οδηγήσει σε πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης, θα γίνει λόγος και για το πώς 
οι πρακτικές των σχολικών μονάδων, μέσα από την διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα 
μάθησης και μέσα από την δημιουργία εσωτερικών δικτύων συνεργασίας μπορούν να 
συντελέσουν θετικά στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: συμπεριληπτική εκπαίδευση, πολιτικές συμπερίληψης, πρακτικές συ-
μπερίληψης, προώθηση συμπερίληψης  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς τα εκπαιδευτικά συστήματα κάνουν πολλές προσπάθειες 
για μία εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται σε όλους τους μαθητές, παρόλα αυτά υπάρ-
χει ένα χάσμα ανάμεσα στους μαθητές που επιτυγχάνουν και σε αυτούς που αποτυγχά-
νουν.  

Οι Wilkinson και Pickett (2010, όπ. αναφ. στο European Agency, 2014), υποστηρίζουν 
ότι για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό θα πρέπει οι χώρες και τα εκπαιδευτικά συστήματα 
να στοχεύουν στην βελτίωση της ευημερίας του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού, 
και όχι μόνο αυτών που αποτυγχάνουν, ανεξαρτήτως καταγωγής ή αναπηρίας. Επίσης, 
οι Wilkinson και Pickett (2010, σ. 30, όπ. αναφ. στο European Agency, 2014, σ. 14) 
επισημαίνουν ότι ο καταλληλότερος τρόπος για την βελτίωση αυτή είναι «να αντιμε-
τωπιστεί η εγγενής ανισότητα που δημιουργεί μια απότομη κοινωνική διαβάθμιση στα 
εκπαιδευτικά επιτεύγματα». 

Η ανισότητα αυτή θα αντιμετωπιστεί μόνο εάν ληφθούν υπόψη και εάν συμπεριληφ-
θούν όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει μία 
συμπεριληπτική εκπαίδευση. «Πρόκειται για μία φιλοσοφία η οποία αναγνωρίζει την 
διαφορετικότητα της αναπηρίας και της πολιτισμικής ετερότητας ως μέρος μιας πλου-
ραλιστικής κοινωνίας, όπου η διαφορετικότητα δίνει το δικό της χρώμα στον καμβά 
του κόσμου, σε ένα σχολείο για όλους» (Κασίδης, Αποστολίδου, & Δουφεξή, 2015, σ. 
602).  
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Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο διεθνή χώρο 

Μετά την προκήρυξη της Σαλαμάνκα, που ενισχύθηκε από την UNESCO το 1994, για 
μία εκπαίδευση για όλους που «στοχεύει στο να εντοπίσει παιδιά που για διάφορους 
λόγους περιθωριοποιούνται ή και αποκλείονται, άρα αποτυγχάνουν» (Αγγελίδης & 
Αβρααμίδου, 2011, σ. 21), πολλές είναι οι χώρες που προσπάθησαν να εφαρμόσουν 
την συμπεριληπτική εκπαίδευση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι ότι οι πολιτι-
κές και οι πρακτικές που ακολουθούν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα δεν είναι από-
λυτα συμπεριληπτικές. Παρόλο που τα κράτη φαίνεται ότι προωθούν την συμπεριλη-
πτική εκπαίδευση καθώς προσπαθούν να εισάγουν στην γενική εκπαίδευση άτομα που 
διαφέρουν από τον γενικό πληθυσμό είτε λόγω του ότι έχουν κριθεί ως να έχουν ειδικές 
ανάγκες είτε λόγω της διαφορετικής πολιτισμικής τους ταυτότητας, υπάρχουν ακόμα 
εμπόδια που δρουν ανασταλτικά για την ολοκλήρωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευ-
σης, ακόμα και σε κράτη όπου τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένα 
σε σχέση με άλλες χώρες.  

«Βέβαια, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών έχουν εξελιχθεί με το χρόνο, μέσα σε 
πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και για αυτό το λόγο διαφέρουν μεταξύ τους σε σημαντικό 
βαθμό ως προς τις αντιλήψεις, τις πολιτικές και την πρακτική εφαρμογή της συμπερί-
ληψης» (Αντωνιάδου, 2009, σ. 38), με αποτέλεσμα άλλες χώρες να είναι ένα βήμα πιο 
κοντά στην συμπεριληπτική εκπαίδευση και άλλες να χρειάζονται μεγάλο δρόμο α-
κόμα. 

Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, παρόλο που έχει κάνει μεγάλα 
βήματα και έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει 
συμπεριληπτική φιλοσοφία και επομένως απέχει από την συμπεριληπτική εκπαίδευση.  

Ο (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011, σ. 213) υποστηρίζει ότι: 

Αρχικά, ο ίδιος ο νόμος διατηρεί τον όρο «ειδικές ανάγκες κάτι που ίσως διαχωρίζει. 
Επίσης, η πολιτική που ακολουθείται από το κράτος είναι διαχωριστική, αφού οι εκ-
παιδευτικοί διαχωρίζονται σε ειδικούς και συνηθισμένους και οι μαθητές που κατηγο-
ριοποιούνται ως να έχουν ειδικές ανάγκες διδάσκονται σε διαχωριστικά περιβάλλοντα 
(ειδικές τάξεις, ειδικά σχολεία).  

Ακόμα, τα αναλυτικά προγράμματα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι «βαρυφορ-
τωμένα και απευθύνονται σε ορισμένους μαθητές (στους καλούς μαθητές) και αγνοούν 
μία άλλη ομάδα παιδιών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται άνιση εκπαίδευση» 
(Αγγελίδης, 2011β, σ. 51), η οποία αδυνατεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αυτών που 
επιτυγχάνουν και αυτών που αποτυγχάνουν. Η οργάνωση δηλαδή του κυπριακού εκ-
παιδευτικού συστήματος είναι τέτοια που δεν «αξιοποιεί τις ικανότητες όλων των μα-
θητών της τάξης» (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011, σ. 276). Συμπερασματικά, η αποτυχία 
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των μαθητών που επιτυγχάνουν και των μαθητών που 
αποτυγχάνουν οφείλεται στο ότι διατηρεί την αντίληψη του ιατρικού μοντέλου, ότι η 
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ανικανότητα οφείλεται στο ίδιο το άτομο και έτσι όταν δεν μπορεί να συμβαδίσει με 
τους υπόλοιπους μαθητές πρέπει να διαχωρίζεται και να παραπέμπεται σε ειδικούς, με 
αποτέλεσμα να αποκλείεται από το γενικό σχολείο (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011). 

Αντίθετα, το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας είναι πιο κοντά στην συμπερίληψη 
συγκριτικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό 
της σύστημα δεν είναι συγκεντρωτικό και το κράτος παρόλο που παρέχει εθνικά ανα-
λυτικά προγράμματα, δίνει την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να τα διαμορφώνουν 
ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα σε ό-
λους τους μαθητές (Järvinen, 2007). Επίσης, παρέχει πρώιμη διάγνωση των παιδιών σε 
πολύ μικρή ηλικία, πριν ακόμα τα παιδιά εισαχθούν στο σχολείο και σε περιπτώσεις 
που τα παιδιά διαγιγνώσκονται ως να έχουν ειδικές ανάγκες, υπάρχει άμεση συνεργα-
σία μεταξύ παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να τους παρέχουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση (Perry & Wilson, 2015). Ακόμα, η γενική φιλοσοφία του κράτους είναι πιο 
συμπεριληπτική καθώς προωθεί την ισότητα και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους μα-
θητές, ανεξαρτήτως φύλου, αναπηρίας, καταγωγής, κλπ. να εισαχθεί στο σχολείο της 
γειτονίας και όχι απλά να βρίσκεται στον χώρο αυτό, χωρίς να έχει ανταπόκριση στην 
διδασκαλία, αλλά τους παρέχει την κατάλληλη διαμορφωτική εκπαίδευση ανάλογα με 
τις ανάγκες του καθενός (Järvinen, 2007). Συνεπώς, το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα είναι πιο κοντά στην συμπερίληψη σε σχέση με την Κύπρο. Παρόλα αυτά δεν 
έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει στην συμπερίληψη, δεδομένου ότι η συμπερίληψη 
είναι μία διαδικασία χωρίς τέλος και όχι απλώς ένα στάδιο στο οποίο πρέπει να φτάσει. 

Πολιτικές Συμπερίληψης 

Σύμφωνα με τους Zipper & Simeonsson (2004, όπ. αναφ. στο Γεωργιάδη, Κουρκούτας, 
Η., & Καλύβα, 2007, σ. 1241), η «έκβαση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι α-
πόρροια μίας πληθώρας μακροκοινωνικών-πολιτικών παραμέτρων». Τέτοιες παράμε-
τροι είναι η νομοθεσία, η εκπαιδευτική πολιτική, η κοινωνική ανεκτικότητα, οι προκα-
ταλήψεις, οι υποδομές, η προσβασιμότητα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τα αναλυτικά 
προγράμματα, η χρηματοδότηση κλπ (Zipper & Simeonsson, 2004, όπ. αναφ. στα 
Booth & Ainsow, 2011. European Agency, 2009. Γεωργιάδη, Κουρκούτας, Η., & 
Καλύβα, 2007). 

Σύμφωνα με το (European Agency, 2009, σ. 22): 

Οι πολιτικές αυτές προωθούν την ποιότητα στην συμπερίληψη και είναι απαραίτητο να 
απευθύνονται στις στάσεις απέναντι στους μαθητές µε διαφορετικές ανάγκες, καθώς 
και να προτείνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους σε όλα τα επίπεδα 
– εθνικό, τοπικό, κοινότητας και οργανωτικό. 

Στο παρόν κείμενο, λόγω περιορισμένου χώρου, θα μελετηθούν σε βάθος μόνο οι πο-
λιτικές που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα και την νομοθεσία του κράτους.  
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Αναλυτικά Προγράμματα 

Το (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2010, σ. 7) αναφέρει ότι: 

Η έννοια του αναλυτικού προγράμματος συγχέεται συχνά με την έννοια της «ύλης» 
των μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί από τους εκπαιδευτικούς και να αφομοιωθεί 
από τους μαθητές. Για αυτό μερικές φορές η μεταρρύθμισή τους θεωρείται ως μια υ-
πόθεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ύλης, αλλαγής βιβλίων, διδακτικών μέσων και με-
θόδων διδασκαλίας. 

 Όμως, για να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει πιο συμπεριληπτικό και να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μαθητών που επιτυγχάνουν και αυτών που αποτυγχά-
νουν χρειάζεται να βελτιώσει τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων. Η βελ-
τίωση θα πρέπει να γίνει όχι μόνο ως προς τα βιβλία, αλλά κυρίως ως προς την φιλο-
σοφία για τις μεθόδους που θα ακολουθηθούν για να διδαχθεί η συγκεκριμένη ύλη και 
για το πώς ο χρόνος αυτός θα διαμορφωθεί. 

 Αρχικά, θα πρέπει να γίνει «βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, όπου εκπαιδεύονται εκπαιδευτικοί και μπορούν μελλοντικά να βοη-
θήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» (Αγγελίδης & 
Στυλιανού, 2011, σ. 211). Η βελτίωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί αν δοθεί «έμφαση σε 
θεωρίες και φιλοσοφίες που σχετίζονται με την διαφορετικότητα και την ειδική εκπαί-
δευση, ώστε να μπορέσουν να διευρύνουν απόψεις και στερεότυπα» (Αγγελίδης & 
Στυλιανού, 2011, σ. 211). Έτσι, θα μάθουν να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές, 
ανεξάρτητα με την διαφορετικότητα του καθενός, ισότιμα και θα μπορούν να δίνουν 
ευκαιρίες για μάθηση σε όλους, ώστε οι μαθητές που δεν έχουν καλές αποδόσεις να 
γίνουν καλύτεροι και οι καλοί μαθητές να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Χρειάζεται, λοιπόν, 
αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να 
παράγει άτομα με κριτική ικανότητα, άτομα καινοτόμα με την ικανότητα να συνεργά-
ζονται.  

Αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων χρειάζεται να γίνει και στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα δημιουρ-
γούν μαθητές 3-4 ταχυτήτων, με αποτέλεσμα να νιώθουν σαν ψάρια μέσα στην γυάλα, 
ανίκανα να παρακολουθήσουν την διδασκαλία, και ως εκ τούτου να αποτυγχάνουν. 
Χρειάζεται, δηλαδή, να δομηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξατομικευτούν και να λαμ-
βάνουν υπόψη ότι ο μαθητικός πληθυσμός δεν είναι ομοιόμορφος, αλλά υπάρχουν μα-
θητές που μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους λόγω της διαφορετικής διαφορετικό-
τητάς τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναδειχθεί το πνεύμα του καθενός και να γεφυ-
ρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους μαθητές που επιτυγχάνουν και σε αυτούς που αποτυγ-
χάνουν. 

Τέλος, στα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να αναφέρεται ο όρος συμπεριληπτική 
εκπαίδευση, αντί του όρου ειδική εκπαίδευση, που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από 
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πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Πώς θα μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει 
πιο συμπεριληπτικό όταν ισχύει ο διαχωρισμός σε ειδική και γενική εκπαίδευση, σε 
κανονικούς και αποκλίνοντες μαθητές (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011); 

Νομοθεσία 

Η νομοθεσία του κράτους, προκειμένου να προωθηθεί η συμπερίληψη, χρειάζεται να 
τροποποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί «ένα νομικό πλαίσιο που να καλύπτει την συμπε-
ριληπτική εκπαίδευση σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και επίπεδα και να καλύ-
πτει πλήρως θέματα ευελιξίας, διαφορετικότητας και ισότητας σε όλους τους εκπαι-
δευτικούς φορείς για όλους τους μαθητές» (European Agency, 2009, σ. 24). Αρχικά, 
θα πρέπει να αλλάξει όρους, όπως ειδικές ανάγκες, ειδική εκπαίδευση, κ.α., με αντί-
στοιχους της συμπερίληψης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, κλπ. Επίσης, αλλαγή θα 
πρέπει να γίνει και στην νομοθεσία «για την πρόνοια που σχετίζεται με τα θέματα της 
διάγνωσης των ειδικών αναγκών και της οργάνωσης των τρόπων παροχής ειδικής εκ-
παίδευσης εστιάζοντας στις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι του παι-
διού» (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011, σ. 284). Ο νόμος θα πρέπει να κατοχυρώσει επί-
σης και αναδιοργάνωση των σχολικών δομών, κάτι το οποίο βέβαια είναι αρκετά δύ-
σκολο για να επιτευχθεί καθώς απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά για τις αλλαγές 
αυτές.  

Ακόμα, ο νόμος, σύμφωνα με την (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011, σ. 285) θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει μεν ειδική βοήθεια, όχι  

όμως για σκοπούς διάγνωσης και θεραπείας, αλλά για υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
και συνεργασία στην διαμόρφωση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών στην γενική 
τάξη, καταργώντας τον διαχωρισμό σε ειδικό και γενικό σχολείο, διότι επιτρέπει τον 
στιγματισμό και τον αποκλεισμό τους από την γενική εκπαίδευση. 

 Έτσι, θα μπορέσει να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα «κοινό σχολείο που 
θα αξιοποιεί τις ικανότητες όλων των μαθητών» (Γαβριηλίδου-Τσιελεπή, 2011, σ. 292) 
και θα τους δώσει την δυνατότητα να οδηγηθούν σε καλύτερες ή ακόμα καλύτερες 
σχολικές επιδόσεις. 

Πρακτικές Συμπερίληψης 

Οι Zipper & Simeonsson (2004, όπ. αναφ. στο Γεωργιάδη, Κουρκούτας, Η., & Καλύβα, 
2007, σ. 1241), επισημαίνουν ότι η έκβαση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν είναι 
μόνο απόρροια μακροκοινωνικών-πολιτικών παραμέτρων, οι οποίες αναφέρονται σε 
προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά είναι απόρροια «και μικροκοινωνικών-πρακτικών παρα-
μέτρων. Μερικές από αυτές είναι η σχολική μονάδα, η κουλτούρα του σχολείου, ο δά-
σκαλος της τάξης, οι γονείς άλλων παιδιών (Zipper & Simeonsson, 2004, όπ. αναφ. στο 
Γεωργιάδη, Κουρκούτας, Η., & Καλύβα, 2007, σ. 1241), η ηγεσία, η προσαρμογή της 
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διδασκαλίας, τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, τα δίκτυα συνεργασίας (Αγγελίδης, 
2011δ) κλπ.  

Στο παρόν κείμενο, λόγω περιορισμένου χώρου θα μελετηθούν σε βάθος οι πρακτικές 
που αφορούν την διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και την δημιουργία ε-
σωτερικών δικτύων συνεργασίας. 

Διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί «να παράγουν μία διαδικασία μάθησης που να α-
νταποκρίνεται σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα, όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από 
τις ικανότητές τους να λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες στην διδασκαλία και στην μάθηση 
(Booth & Ainscow, 1998, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011, σ. 17), θα 
πρέπει να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και το τυπικό περιβάλ-
λον μάθησης και να οργανώσουν την διδασκαλία τους σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 
ξεφεύγοντας από τα όρια της σχολικής τάξης. Τέτοια περιβάλλοντα, που είναι συνδε-
δεμένα με την καθημερινή ζωή, είναι οι «επισκέψεις σε μουσεία, ζωολογικούς κήπους, 
ενυδρεία, πάρκα, κλπ.» (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011, σ. 17), τα οποία παρέχουν 
ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή στην διδασκαλία σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κατα-
γωγής, φύλου, θρησκείας, αναπηρίας, κλπ. και η μάθηση γίνεται με βάση τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα, τα βιώματα και τις ανάγκες του καθενός. 

Η έρευνα των (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011, σσ. 29-30) έδειξε ότι: 

Τα παιδιά που διδάχθηκαν μέσα σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης απέκτησαν αυτοπε-
ποίθηση, εργάστηκαν με ενθουσιασμό, φάνηκε να απολαμβάνουν αυτά τα μαθήματα 
και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που πήραν από αυτά τα μαθήματα, αφού έκαναν ότι 
τους άρεσε και θεωρούσαν την μάθηση σαν παιχνίδι.  

 Ακόμα έδειξε ότι προωθείται η συμμετοχή όλων των μαθητών, ακόμα και αυτών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην μάθηση, αφού δημιουργούνται κοινωνικές ομάδες 
που συνεργάζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε αυτά τα άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης. 

Βέβαια, για να μπορέσουν τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης να οδηγήσουν την διδα-
σκαλία ένα ακόμα βήμα προς την συμπερίληψη υπάρχουν κάποιες απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις. Αρχικά, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ικανοί, με αυτοπεποίθηση 
και να αντέχουν στις προκλήσεις, ώστε να μην φοβούνται πως διδάσκοντας σε άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης βγαίνουν εκτός των απαιτήσεων του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος (Αγγελίδης & Αβρααμίδου, 2011). Επίσης, ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστι-
κός, αφού χρειάζεται να είναι υποστηρικτικός προς τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται, 
δηλαδή, πρωτίστως «να κατανοεί ότι μέσα από τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης δίνο-
νται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους μαθητές» (Αγγελίδης, 2011γ, σ. 88) και 
έπειτα χρειάζεται να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ελευθερία για να αναλαμβάνουν 
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πρωτοβουλίες, για να επιλέγουν δικούς τους καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας 
(Αγγελίδης, 2017).  

Εσωτερικά δίκτυα συνεργασίας 

Η σωστή οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
επιτυχία των μαθητών στην μάθηση. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται συνεργα-
σία από όλους τους εμπλεκομένους στο σχολικό περιβάλλον. Ο καταλληλότερος τρό-
πος για να υπάρξει μία άρτια συνεργασία και βελτίωση του σχολείου είναι η δημιουργία 
μικρών εσωτερικών δικτύων συνεργασίας είτε μεταξύ των εκπαιδευτικών, είτε μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είτε μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυ-
ντή, είτε μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, που θα έχουν έναν κοινό σκοπό (π.χ. βελ-
τίωση της διδασκαλίας και της απόδοσης των μαθητών, εύρεση τρόπων εφαρμογής πιο 
συμπεριληπτικών πρακτικών κλπ.) (Αγγελίδης, 2011α).  

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουν ότι γνωρίζουν, 
απλώς πολλές φορές δεν μπορούν να τα αρθρώσουν. Όταν όμως ενωθούν όλοι μεταξύ 
τους και ανταλλάξουν απόψεις θα γίνουν όλοι καλύτεροι και θα μπορέσουν να βρουν 
τρόπους ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των μαθητών που επιτυγχάνουν και 
αυτών που αποτυγχάνουν. Έτσι, τα δίκτυα συνεργασίας, σύμφωνα με τον Hopkins 
(2002, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης, 2011α, σ. 103), «έχουν την δυνατότητα να παρέχουν 
τον κεντρικό άξονα από όπου θα διασπείρεται η καλή πρακτική και βοηθούν στην γε-
νίκευση των καινοτομιών και στην δημιουργία γνώσης κατευθυνόμενης από την δράση 
γύρω από τις αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές». «Η γνώση αυτή μεταφέρεται 
από το ένα άτομο στο άλλο και συνεχώς διυλίζεται και ανακυκλώνεται» (Αγγελίδης, 
2011α, σ. 104). Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Allee (2000, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης, 
2011α, σ. 103) «τα άτομα ενός δικτύου μπορούν να έχουν περισσότερο αντίκτυπο στην 
πολιτική και στην πρακτική σε σχέση με τον αντίκτυπο που θα είχαν αν ήταν μόνα 
τους». 

Η έρευνα του (Αγγελίδης, 2011α, σ. 117) έδειξε ότι με τα εσωτερικά δίκτυα συνεργα-
σίας «δημιουργήθηκαν συνθήκες και προκλήσεις, ώστε όσοι δεν συμμετείχαν στα δί-
κτυα να ενδιαφερθούν για την μάθηση συγκεκριμένων ομάδων παιδιών και οδηγήθη-
καν προς βελτιωμένες πρακτικές». Ακόμα, έδειξε ότι τα δίκτυα αυτά προωθούν μία 
αποτελεσματικότερη ηγεσία και διοίκηση καθώς επίσης προωθούν και την εμπλοκή 
των γονέων και των μαθητών, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν όλοι ηγετικούς ρό-
λους.  

Παρόλα αυτά η δημιουργία εσωτερικών δικτύων συνεργασίας μπορεί να επιφέρει ε-
ντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Για παράδειγμα πολλοί εκπαιδευτικοί 
«μπορεί να αντιδρούν, να διαφωνούν, να φορτίζονται συναισθηματικά, να κατηγορούν 
ο ένας τον άλλον και να απογοητεύονται» (Αγγελίδης, 2011α, σ. 125).  
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Χρειάζεται, λοιπόν, ένας ανοιχτόμυαλος διευθυντής που θα αφήνει τους εκπαιδευτι-
κούς να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συνεργάζονται. Απαιτείται, επίσης, μεγάλη 
προσπάθεια για να πετύχει μία τέτοια πρακτική, η οποία στοχεύει σε μία πιο συμπερι-
ληπτική εκπαίδευση, στην συμμετοχή όλων των μαθητών και στην βελτίωση της από-
δοσης, ιδιαίτερα όταν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό και ο «κάθε εκ-
παιδευτικός εργάζεται απομονωμένος από τους συναδέλφους του» (Αγγελίδης, 2011α, 
σ. 124).  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, «η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά μία ποιοτική εκπαίδευση για 
όλους τους μαθητές που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
και να καταλήξουν σε σχολική αποτυχία» (European Agency, 2009, σ. 13). 

Το (European Agency, 2009) αναφέρει ότι: 

Σε διάφορες χώρες είναι δυνατό κανείς να αναγνωρίσει προσεγγίσεις που στοχεύουν 
στην πλήρη συμπερίληψη στη γενική εκπαίδευση, προσεγγίσεις που εμπλέκουν «συνε-
χείς παροχές» και έχουν ως στόχο την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών και προσεγ-
γίσεις µε σαφώς καθορισμένα και διακριτά συστήματα για τη γενική και την ειδική 
εκπαίδευση. Παρόλα αυτά είναι επίσης δυνατό να δει κανείς ότι η κατανόηση, οι πολι-
τικές και οι πρακτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συνεχώς βρίσκονται υπό κα-
θεστώς αλλαγής σε όλες τις χώρες.  

«Ο απώτερος στόχος των βασικών αυτών αρχών είναι η προώθηση της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση µέσω της διασφάλισης ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων» (European 
Agency, 2009, σ. 15) που θα αυξήσουν την απόδοση όλων των μαθητών και θα γεφυ-
ρώσουν το χάσμα μεταξύ των μαθητών που επιτυγχάνουν και των μαθητών που απο-
τυγχάνουν.  
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Σχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης 

Φραγκόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, gfraggy@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το μοντέλο διοίκησης μιας εκπαιδευ-
τικής μονάδας και συγκεκριμένα τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικού σχολικής βίας 
σε Δημοτικό Σχολείο. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης αρχικά επιχειρούμε μια βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση σε θέματα διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε το περιστατικό αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Εστιάζουμε 
κυρίως στο μοντέλο λήψης αποφάσεων και στον βαθμό που το πρόβλημα αυτό μπορεί 
να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο σχολείου. Μέσα από μια κριτική ματιά σχολιάζουμε τις 
ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και το κατά πόσο αυτές επη-
ρεάζουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνει ο Διευθυντής με τον 
Σύλλογο Διδασκόντων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολική βία, αποτελεσματικότητα, διοίκηση 

Διοίκηση εκπαιδευτικού οργανισμού 

Εάν δεχθούμε ότι οργανισμός είναι μια ομάδα δύο ή περισσότερων ανθρώπων που ερ-
γάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, μπορούμε να  πούμε ότι ο εκπαιδευτικός 
οργανισμός είναι μια ομάδα ατόμων που εργάζεται με σκοπό την παροχή «εκπαίδευ-
σης». Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως κάθε άλλος οργανισμός, λειτουργούν μέσα 
σε ένα συγκεκριμένο διοικητικό πλαίσιο. Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτε-
λεσματικότητα των οργανισμών αυτών, επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο διοίκησής 
τους (Teddlie & Stringfield, 2007).  

Ως διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ορίζεται η διαδικασία του συντονισμού 
μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού, δραστηριοτήτων αλλά και υλικοτεχνι-
κής υποδομής με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή εκπαίδευσης (Αθανασούλα - 
Ρέπα, κ. ά. 2008).   

Σύμφωνα με τον Κουτούζη, ο τρόπος διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών συν-
δέεται άμεσα με τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος 
που έχει υιοθετήσει κάθε χώρα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα συγκε-
ντρωτικό σύστημα, όπου τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, πολύ λίγες ουσιαστικές αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί από την κεντρική εξου-
σία σε τοπικό/σχολικό επίπεδο. Οι διευθυντές των σχολείων, τις περισσότερες φορές, 
λειτουργούν ως διεκπεραιωτές αποφάσεων που έχουν ληφθεί έξω από τους εκπαιδευ-
τικούς οργανισμούς και λιγότερο ως managers. Έτσι, στο πλαίσιο της σχολικής κοινό-
τητας, είναι συνηθισμένο θέμα συζήτησης οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες λόγω έλλειψης δυνατότητας λήψης αποφά-
σεων για ζητήματα που τις αφορούν άμεσα. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο έντονο 
όταν ο σύλλογος διδασκόντων καλείται να λάβει αποφάσεις για την άμεση και 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση συνηθισμένων ή μη περιστατικών που συμβαίνουν στο 
σχολείο. 

Είδη εκπαιδευτικών αποφάσεων 

Εκπαιδευτική απόφαση είναι η συνειδητή έκφραση της βούλησης επιλογής μιας ενέρ-
γειας από ένα όργανο της εκπαίδευσης (μονομελές ή συλλογικό), που έχει τη σχετική 
εξουσία για να εκφράσει αυτή τη βούληση, και η οποία, ανάλογα με τη μορφή και το 
όργανο που αποφασίζει, στοχεύει στην επίτευξη ενός στόχου (Αθανασούλα - Ρέπα, 
2008). 

Μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα οι εκπαιδευτι-
κές αποφάσεις που λαμβάνονται χαρακτηρίζονται, ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας, 
σε στρατηγικές, διαχειριστικές και λειτουργικές. Στρατηγικές ονομάζονται αυτές που 
προέρχονται από την κορυφή της ιεραρχίας και αφορούν κυρίως τον εκπαιδευτικό σχε-
διασμό. Τέτοιες μπορεί να είναι αποφάσεις που λαμβάνονται από την ηγεσία του Υ-
πουργείου Παιδείας και αφορούν θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Διαχειριστικές α-
ποφάσεις είναι αυτές που λαμβάνονται από το μεσαίο επίπεδο διοίκησης και αφορούν 
κυρίως τη διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών αποφάσεων. Τέλος, λειτουργικές 
αποφάσεις είναι αυτές που λαμβάνονται από το κατώτερο επίπεδο διοίκησης (π.χ. διευ-
θυντές σχολείων) και αφορούν τις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού. Οι λει-
τουργικές αποφάσεις καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης των διαχειριστικών αποφά-
σεων (Αθανασούλα - Ρέπα, 2008).  

Επίσης, σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), οι εκπαιδευτικές αποφάσεις χωρίζονται και 
σε δύο επιπλέον κατηγορίες, τις προγραμματισμένες και τις μη προγραμματισμένες α-
ποφάσεις. Προγραμματισμένες είναι αυτές που κατά βάση αφορούν προβλήματα ρου-
τίνας είναι κυρίως διαδικαστικές και τυποποιημένες. Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό 
τέτοιες μπορεί να είναι η κατανομή των τμημάτων, η ανάθεση αρμοδιοτήτων, οι εγ-
γραφές των μαθητών κ.α. Μη προγραμματισμένες αποφάσεις είναι αυτές που δεν ανα-
φέρονται σε περιπτώσεις ρουτίνας. Συνήθως έχουν σχέση με μια νέα απρόβλεπτη και 
αβέβαιη κατάσταση η οποία προφανώς είναι ασυνήθιστη για τον εκπαιδευτικό οργανι-
σμό και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του σχολείου.  

Μελέτη περίπτωσης 

Το σχολείο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι ένα δωδεκαθέσιο Δημοτικό 
σχολείο, στα όρια ενός μεγάλου Δήμου, της Δυτικής Ελλάδας. Τα παιδιά που φοιτούν 
σε αυτό, προέρχονται από οικογένειες, οι οποίες, φροντίζουν, μέσα από τον σύλλογο 
γονέων,  να έχουν συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού τα 
οποία έχουν αλλάξει το κλίμα του σχολείου. Στα περιστατικά αυτά εμπλέκονται συνε-
χώς τα ίδια άτομα, ο Κ., ο Ν. και ο Δ. που είναι μαθητές από το ίδιο τμήμα. Ο Κ. και ο 
Ν. προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάποια στιγμή 
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μάλιστα ο Κ. είπε στη δασκάλα του πως θα προτιμούσε να μένει και το βράδυ στο 
σχολείο παρά να πηγαίνει στο σπίτι του. Οι γονείς του Ν. είναι σχεδόν γνωστό σε όλους 
ότι παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά. Ο Δ. ήρθε με μετεγγραφή στο σχολείο 
πριν δύο χρόνια, λόγω αλλαγής κατοικίας της οικογένειάς του, η οποία κατάγεται από 
την Αλβανία και ζει μόνο με τη μητέρα του. Αμέσως εγκλιματίστηκε στο νέο περιβάλ-
λον του σχολείου και από την πρώτη κιόλας μέρα άρχισε να κάνει παρέα με τον Κ. και 
τον Ν. Τα τρία παιδιά παρουσιάζουν πολύ χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα, κάτι που 
φαίνεται να μην τους απασχολεί καθόλου. Η συμπεριφορά τους, απέναντι στους υπό-
λοιπους, αρχίζει να γίνεται ενοχλητική και δεν φαίνεται να αλλάζει παρά τις επανηλη-
μένες συστάσεις, τόσο του διευθυντή, όσο και των εκπαιδευτικών.  Το γεγονός αυτό 
έχει φέρει σε δύσκολη θέση τα παιδιά, τους γονείς τους, αλλά και το διδακτικό προσω-
πικό του σχολείου.  

Στη αρχή της νέας σχολικής χρονιάς οι τρεις μαθητές αρχίζουν να παρενοχλούν τον Ε., 
ένα μικροκαμωμένο παιδί, της ίδιας τάξης, με καλές επιδόσεις στα μαθήματα και σχε-
τικά ντροπαλό. Οι συμμαθητές τους λένε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ο Κ., ο Ν. και 
ο Δ. σπρώχνουν, μιλούν άσχημα ή βάζουν τρικλοποδιές στον Ε. Οι γονείς του έχουν 
έρθει πολλές φορές στο σχολείο για να διαμαρτυρηθούν τόσο στη δασκάλα του, όσο 
και στον ίδιο τον διευθυντή. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο έντονο όταν, σε μια 
σχολική γιορτή, ο Κ., ο Ν. και ο Δ. εντοπίζουν τον Ε. και κρυφά χρησιμοποιώντας ένα 
κινητό τηλέφωνο τον βιντεοσκοπούν χωρίς σχεδόν να τους καταλάβει κανείς. Την ε-
πόμενη μέρα το βίντεο αυτό βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο με πολλά αρνητικά 
σχόλια για τον Ε. Ο σύλλογος γονέων από την επόμενη κιόλας στιγμή απαιτεί την α-
πομάκρυνση των θυτών από το σχολείο κατηγορώντας τον σύλλογο διδασκόντων ότι 
δεν έκανε τίποτα για να προλάβει το γεγονός. Ήταν προφανές ότι έπρεπε να παρθούν 
κάποιες αποφάσεις. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία, αρμόδια όργανα για την αντιμετώπιση  περιστατικών βίας 
στο σχολείο είναι ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο πλαίσιο αυτής της 
αρμοδιότητας, παράμετροι όπως το ηγετικό στυλ του διευθυντή, το συνεργατικό 
πνεύμα λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, η σχέση τους με τη σχολική κοινότητα 
και τον Σχολικό Σύμβουλο, η επιστημονική κατάρτισή τους αλλά και η γνώση του νο-
μικού πλαισίου, είναι καθοριστικοί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περι-
στατικών.  

Στο συγκεκριμένο σχολείο ο διευθυντής χρησιμοποιεί κυρίως δημοκρατικό τρόπο λή-
ψης αποφάσεων. Ενημερώνει πρώτα όλους του εκπαιδευτικούς για τη διάσταση του 
θέματος και οριοθετώντας το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν, 
τους κάνει συνυπεύθυνους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό βέβαια δεν συμ-
βαίνει πάντα μιας και πολλές φορές η έλλειψη χρόνου πιέζει και τότε, αφού πρώτα 
συμβουλευτεί κάποιους εκπαιδευτικούς ή τον Σχολικό Σύμβουλο, παίρνει μόνος του 
αποφάσεις. 

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο διευθυντής, επέδειξε διάθεση ορθολογιστικής προ-
σέγγισης του προβλήματος, χωρίς να καταφύγει σε  γρήγορες πρακτικές αμφίβολης 
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αποτελεσματικότητας. Από την επόμενη μέρα, γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες λήψης α-
ποφάσεων για αυτή την περίπτωση, δεν είναι συνθήκες απόλυτης βεβαιότητας, και ότι 
πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των αποφάσεων κατέχουν η ποιότητα 
και η αξιοπιστία των πληροφοριών (Κουτούζης, 1999), αφιέρωσε αρκετό χρόνο τόσο 
στην συγκέντρωση, όσο και στην αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με το τι ακριβώς 
συνέβη. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τον Σχολικό Σύμβουλο, τον Σύλλογο Γονέων και 
τους γονείς των μαθητών, τους οποίους μάλιστα κάλεσε στο σχολείο, έτσι ώστε μέσα 
από τη συζήτηση να αντιληφθούν τις διαστάσεις και το μέγεθος του προβλήματος.  

Τις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της συμμετοχικής διοίκησης και αναγνωρίζοντας τον 
σύλλογο διδασκόντων ως κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, τον κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα:  «αντιμετώπιση περιστατικού 
βίας». Εκεί έγινε μια ευρεία συζήτηση όπου αρχικά αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, ανα-
λύθηκαν όλες οι διαστάσεις του και συζητήθηκαν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας 
των αποφάσεων. Ως τέτοια αναγνωρίστηκαν: 
• η δραστική μείωση του φαινομένου στο σχολείο, 
• η έμπρακτη κατανόηση του προβλήματος τόσο από τον θύτη, όσο και από όλα τα 

παιδιά του σχολείου,  
• η συμμόρφωση των παιδιών με τους κανόνες του σχολείου, 
• η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών για τη σχολική βία, 
• η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στους μαθητές. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ πως οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν το φαινό-
μενο της σχολικής βίας ως ένα πολύπλευρο φαινόμενο, που ενώ εκδηλώνεται κυρίως 
μέσα στους χώρους του σχολείου, τα αίτιά του βρίσκονται πολλές φορές έξω από αυτό. 
Το γεγονός της εκδήλωσής του μέσα στο σχολείο, καθιστά, τα μέλη της σχολικής κοι-
νότητας ως άμεσα εμπλεκόμενα για την αντιμετώπισή του. Το Υπουργείο Παιδείας, με 
αντίστοιχα ΦΕΚ1, τους δίνει τη δυνατότητα να δράσουν σε επίπεδο μονάδας. Έτσι, τις 
περισσότερες φορές,  η άμεση αντίδραση του σχολείου επιλύει το πρόβλημα αρκετά 
αποτελεσματικά. 

Όμως, σύμφωνα με την «οικοσυστημική προσέγγιση», φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν και 
παίζουν ρόλο στην εκδήλωση περιστατικών βίας στα σχολεία ατομικοί (ατομικά/δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά, οικογενειακό υπόβαθρο), κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες (Αντωνίου, Ντόφη, & Παππά, 2013). Έτσι, πίσω από τα περιστατικά αυτά, 
πολλές φορές, κρύβονται βαθύτερα αίτια που απαιτούν τη συνεργασία των εκπαιδευτι-
κών με εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη, πολύ συχνά, εξειδικευμένων δομών οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινόμενου, κα-
θιστούν συχνά τις αποφάσεις του σχολείου αναποτελεσματικές. Επίσης, η έλλειψη υ-
λικοτεχνικών υποδομών και πόρων, η αδυναμία αλλαγής του ωρολογίου προγράμμα-
τος, σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου και η έλλειψη προσωπικού, λειτουργούν ως 

1 ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1 - ΦΕΚ 416/2014 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργα-
σίας με διακριτικό τίτλο «ΕΣΥΔΠ» 
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ανασταλτικοί παράγοντες στην αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που θα παρθούν 
στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Δεν είναι λίγες οι φορές  όπου τα περιστατικά αυτά, 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, με τις όποιες αποφάσεις του σχολείου α-
ντιμετωπίζονται βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. 

Στη συνέχεια, τόσο ο διευθυντής όσο και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, κατέθεσαν τις 
δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού όπως: 
• η αλλαγή τμήματος του «θύτη» ή η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων,  
• η πραγματοποίηση στο σχολείο ημερίδας με θέμα το bulling, 
• η συμμετοχή των παιδιών σε θεατρικό διαγωνισμό, στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

αλλά και σε πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τη σχολική βία ο οποίος 
ήδη είχε ξεκινήσει, 

• η αύξηση των εφημεριών,   
• o καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, 
• η συνεργασία του σχολείου με εξειδικευμένους φορείς οι οποίοι μπορούν να βοηθή-

σουν όχι μόνο το σχολείο αλλά και τις οικογένειες των παιδιών που χρειάζονται υ-
ποστήριξη, 

• η πραγματοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας στο σχολείο με στόχο τη μελέτη της συ-
χνότητας εμφάνισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, των μορφών τους, 
των χώρων και του χρόνου εκδήλωσης του φαινομένου. Η έρευνα μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί με τη χρήση ερωτηματολογίου και θα λειτουργήσει ως κριτήριο αποτε-
λεσματικότητας των αποφάσεων. 

Κατόπιν, αξιολογήθηκαν όλες οι προτάσεις και αφού ο σύλλογος διδασκόντων έλαβε 
σοβαρά υπόψη του τις συνθήκες του σχολείου, αποφάσισε ο θύτης να μην αλλάξει 
σχολικό περιβάλλον, παρά μόνο τμήμα. Η απόφαση αυτή παιδαγωγικά θεωρήθηκε πε-
ρισσότερο αποδεκτή και συμφώνησαν όλοι πως σε περίπτωση που δεν θα έφερνε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε, θα χρησιμοποιούνταν 
ως εναλλακτική λύση η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

Επίσης, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ημερίδας στο σχολείο με σχετικό θέμα, ε-
φόσον ο διευθυντής εξασφάλιζε από τη σχολική επιτροπή τους απαραίτητους οικονο-
μικούς πόρους. Η αύξηση των εφημεριών, ο καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης τέ-
τοιων περιστατικών και η πραγματοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας έγιναν κοινά α-
ποδεκτές αποφάσεις από το σύνολο των εκπαιδευτικών, ενώ η συνεργασία με εξειδι-
κευμένους φορείς απορρίφθηκε λόγω έλλειψης τέτοιων δομών στην περιφέρεια του 
σχολείου. Η δημιουργία θεατρικής ομάδας, επίσης απορρίφθηκε, λόγω έλλειψης εκ-
παιδευτικού θεατρικής αγωγής, ενώ αποφασίστηκε η συμμετοχή των παιδιών στον πα-
νελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής και ορίστηκαν υπεύθυνοι της δράσης τόσο ο εκπαι-
δευτικός των εικαστικών όσο και η εκπαιδευτικός των μαθητών που συμμετείχαν στο 
περιστατικό. Τέλος, ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των υπόλοιπων δράσεων που αποφάσισε 
ο σύλλογος διδασκόντων και συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούσαν στην 
υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων. 
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Όπως είδαμε στο συγκεκριμένο περιστατικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου έπρεπε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Σύμφωνα με την Α-
θανασούλα-Ρέπα (2008), οι αποφάσεις που έλαβε ο διευθυντής σε συνεργασία με τον 
σύλλογο διδασκόντων, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, είναι στρατηγικές και 
λειτουργικές. Η απόφαση για μείωση του φαινομένου είναι στρατηγική απόφαση αφού 
αφορά και επηρεάζει τις προοπτικές, τον σκοπό και την κατεύθυνση ολόκληρου του 
σχολείου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον στρατηγικό προγραμματισμό (Κουτού-
ζης (1999). Οι υπόλοιπες αποφάσεις είναι λειτουργικές μιας και οδηγούν άμεσα σε 
δράση και αφορούν τις καθημερινές λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη του  
στρατηγικού στόχου που είναι η μείωση του φαινομένου της σχολικής βίας.  

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των αποφάσεων σε προγραμματισμένες και μη, 
μπορούμε να πούμε πως οι συγκεκριμένες αποφάσεις της περίπτωσής μας ανήκουν στις 
μη προγραμματισμένες. Το συγκεκριμένο περιστατικό επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου και δεν ανήκει σε μια ομάδα συνηθισμένων συμβάντων για 
τα οποία ο σύλλογος διδασκόντων, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, έχει προγραμ-
ματίσει την αντιμετώπισή τους. Άλλωστε, οι αποφάσεις που παίρνονται για την αντι-
μετώπιση μιας ξαφνικής κατάστασης, η οποία προέκυψε από τη βίαιη συμπεριφορά 
μαθητών, σύμφωνα με την Αθανασούλα-Ρέπα (2008), χαρακτηριστική περίπτωση α-
προγραμμάτιστων αποφάσεων. 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης περι-
στατικού σχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο και των περιορισμών που πιθανώς προ-
κύπτουν από ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά περιγράψαμε το περι-
στατικό και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του μοντέλου λήψης αποφάσεων που εφάρμοσε ο διευθυντής. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
παραπέμπουν σε ένα δημοκρατικό, συμμετοχικό μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με πολ-
λούς μελετητές είναι το πιο αποτελεσματικό στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Η 
σχέση εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στον διευθυντή 
και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι καθοριστικοί παράμετροι στην εύρυθμη 
λειτουργία  της σχολικής μονάδας. Πολλές φορές όμως, όταν οι αποφάσεις κινούνται 
σε συνθήκες αβεβαιότητας δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων. 
Η εμπειρία του διευθυντή, η διορατικότητά του, η ικανότητα να διαχειρίζεται καταστά-
σεις σε συνθήκες πίεσης, να εμπνέει ενθουσιασμό και γενικότερα να είναι χαρισματι-
κός ηγέτης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου διευθυντές 
θέλοντας να εφαρμόσουν ένα δημοκρατικό τρόπο διοίκησης κωλυσιεργούν χάνοντας 
πολύτιμο χρόνο, μη μπορώντας να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεων. Έτσι πραγ-
ματικά πιστεύουμε πως ένα δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης γίνεται περισσότερο απο-
τελεσματικό όταν συνδυάζεται με έναν διευθυντή που έχει χαρακτηριστικά χαρισματι-
κού ηγέτη. 
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Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές 
με προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας 

Στέλα Μαρκαντώνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  

stellamarkandoni@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εν λόγω εισήγηση μελετάται το θέμα των τεχνικών μη λεκτικής επικοινωνίας σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες χαρακτηρίζουν το έργο των ειδι-
κών παιδαγωγών. Θεωρητικά, μέσα από τις απόψεις ερευνητών αναλύονται οι κυριό-
τερες τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας καθώς και η γλώσσα του σώματος. Σκοπός 
είναι να βοηθηθούν οι μαθητές με αυτισμό μέσω των τεχνικών μη λεκτικής επικοινω-
νίας να αποκτήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και ολοκληρω-
μένη εικόνα του σώματός τους. Η μεθοδολογία αφορά σε τεχνικές μη λεκτικής επικοι-
νωνίας και σωματικής έκφρασης, τις οποίες βίωσε η συγγραφέας - ειδική παιδαγωγός 
και εφάρμοσε σε ομάδα τεσσάρων δεκάχρονων μαθητών με αυτισμό. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιήθηκαν δραστηριότητες σωματικής έκφρασης και μη λεκτικής επικοι-
νωνίας της ειδικής παιδαγωγού. Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάπτυξη της σωμα-
τογνωσίας και της ψυχοκινητικότητας των μαθητών με αυτισμό μέσα από αυτές τις 
δραστηριότητες σωματικής έκφρασης. 

Λέξεις-Κλειδιά: μη λεκτική επικοινωνία, τεχνικές σωματικής έκφρασης, αυτισμός. 

Εισαγωγή 

Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Argyle (1988) αναφέρει πέντε βασικές λειτουργίες μη λεκτι-
κής σωματικής συμπεριφοράς: η έκφραση συναισθημάτων, η έκφραση των διαπροσω-
πικών στάσεων, οι εκφράσεις που συνοδεύουν το λόγο για τη διαχείριση νύξεων στην 
αλληλεπίδραση ομιλητή-ακροατή, η αυτοπαρουσίαση της προσωπικότητας και τα τε-
λετουργικά (χαιρετισμός). Οι τρεις πιο σημαντικές τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας, 
οι οποίες χαρακτηρίζουν το έργο των ειδικών παιδαγωγών στο σχολείο, είναι: 1) οι 
χειρονομίες και κινήσεις του σώματος, 2) οι στάσεις του σώματος και πόζες και 3) η 
σωματική επαφή. 

Σύμφωνα με τον Wainwright (1993), με τις τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας η 
γλώσσα του σώματος καθίσταται εύγλωττη, διότι επιτρέπεται η εκφραστικότητα και η 
διαβίβαση μηνυμάτων ειδικά σε παιδιά με αυτισμό. Οποιοδήποτε μέρος του σώματος 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει μια χειρονομία έχει επικοινωνιακή 
αξία. Αυτή η πλευρά της γλώσσας του σώματος ονομάζεται κινησιολογία (kinesics). 

Οι επόμενες τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας είναι οι στάσεις του σώματος και οι 
πόζες. Κάθε άτομο διαθέτει ένα ρεπερτόριο από πόζες που χρησιμοποιεί 
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χαρακτηριστικά, με βάση το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί από άλλα άτομα και να 
αποτελέσει ερμηνευτικό οδηγό για την προσωπικότητά του (Wainwright, 1993). 

Η τρίτη τεχνική είναι η σωματική επαφή. Ο Wainwright αναφέρει ότι, κατά κανόνα, η 
σωματική επαφή αναφέρεται σε ασυνείδητες δραστηριότητες που συνδέονται με οποιο-
δήποτε μέρος του σώματος. Η σωματική επαφή αποτελεί ένα από τα πιο ειλικρινή κα-
νάλια μη λεκτικής επικοινωνίας (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2002). Ο ειδικός παιδαγωγός 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το άγγιγμα για να μεταφέρει μηνύματα κατανόησης και να 
δημιουργήσει αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης (Σταμάτης, 2005). 

Επίσης, οι εκφράσεις του προσώπου ως τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας προβάλλουν 
συναισθήματα, στάσεις και διαθέσεις. Τα περισσότερα παιδιά είναι σε θέση να διακρί-
νουν εύκολα στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού τη χαρά, την ικανοποίηση, τη δυσαρέ-
σκεια ακόμη και την προσποίηση (Κοντάκος & Πολεμικός, 2000). 

Συμπερασματικά, οι τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας καθίστανται απαραίτητες για 
τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί 
επιπλέον εμπόδιο στη σύνδεση με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Ο ειδικός παιδαγω-
γός αντλεί πληθώρα πληροφοριών από τη μη λεκτική συμπεριφορά του παιδιού και 
χρησιμοποιεί τα μη λεκτικά στοιχεία για να δομήσει μια επικοινωνιακή σχέση μαζί του 
(Δροσινού & Πάστρα, 2010). 

Στόχοι των τεχνικών μη λεκτικής επικοινωνίας 

− Οι τεχνικές μη λεκτικής επικοινωνίας για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι μαθητές σωματογνωσία.  

− Ενθαρρύνουν την αυτογνωσία. 
− Αναπτύσσουν δεξιότητες και λειτουργίες του σώματος και του πνεύματος μέσα από 

το παιχνίδι.  
− Βοηθούν τους μαθητές με αυτισμό να αποκτήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες και μια ολοκληρωμένη εικόνα του σώματος. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

• Μπορούν οι μαθητές με αυτισμό να αποκτήσουν εικόνα του σώματός τους με 
σκοπό τη βελτίωση των σωματικών λειτουργιών μέσω των τεχνικών μη λεκτι-
κής επικοινωνίας; 

• Μπορούν να γνωρίσουν τον χώρο γύρο τους, ώστε να καλλιεργήσουν πιο εξω-
στρεφή συμπεριφορά; 

• Μπορούν να συμμετάσχουν σε δυαδικές δραστηριότητες μη λεκτικής επικοι-
νωνίας; 
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• Η ψυχοκινητικότητα μπορεί να ενθαρρύνει το άτομο με αυτισμό να εκφραστεί, 
ακόμα και αν δεν έχει ομιλία; 

Μεθοδολογία 

Μεθοδολογικό εργαλείο αποτελούν οι δραστηριότητες μη λεκτικής επικοινωνίας και 
σωματικής έκφρασης από την περιοχή δεξιοτήτων της Ψυχοκινητικότητας του βιβλίου 
δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2009). Αυτές τις βίωσε η ει-
δική παιδαγωγός και επέλεξε ορισμένες κατάλληλες για τους μαθητές της. Τις συγκε-
κριμένες βιωματικές δραστηριότητες εφάρμοσαν οι δεκάχρονοι μαθητές με αυτισμό, 
οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρή επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη και στην επι-
κοινωνία, συχνά αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή και αποκόβονται από τον κοινω-
νικό περίγυρο. 

Περιγραφή τεχνικών σωματικής έκφρασης σε μαθητές με αυτισμό 

Δραστηριότητες για την απόκτηση της εικόνας του σώματος 

Στη σχολική αίθουσα η ειδική παιδαγωγός καθοδηγεί τους τέσσερις μαθητές να εκτε-
λέσουν τις δραστηριότητες σωματικής έκφρασης. Η πρώτη δραστηριότητα στοχεύει να 
αποκτήσουν οι μαθητές με αυτισμό εικόνα του σώματός τους. Η ειδική παιδαγωγός 
βοηθά τους μαθητές να τρέχουν στην αίθουσα και μετά να περπατήσουν πιο αργά, ώστε 
να αισθανθούν κάθε μέλος του σώματος. 

Έπειτα, η ειδική παιδαγωγός τους ζητά να κλείσουν τα μάτια και να μένουν ακίνητοι, 
ώστε να αισθανθούν την ισορροπία κάθε μέλος του σώματος. Τέλος, ξαπλώνουν στο 
πάτωμα της αίθουσας και αφήσουν το σώμα τους να χαλαρώσει τελείως μέχρι να μην 
αισθάνονται το βάρος τους. Ταυτόχρονα, οι μαθητές ακούν απαλή κλασσική μουσική 
από κονσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ. Χρησιμοποιείται η μουσικοθεραπεία, διότι επι-
δρά ευεργετικά στη ψυχική διάθεση των μαθητών και τους παρέχεται η δυνατότητα 
επίτασης της προσοχής τους. 

Δραστηριότητες για την εξερεύνηση του χώρου 

 Η επόμενη τεχνική σωματικής έκφρασης στους μαθητές με αυτισμό είναι να εξερευ-
νήσουν τον χώρο γύρω τους. Η πρώτη δραστηριότητα σχετίζεται με την εξερεύνηση 
του χώρου και με κλειστά μάτια η ειδική παιδαγωγός τους βοηθά να κινηθούν στο χώρο 
και να ψηλαφήσουν όποιο αντικείμενο συναντήσουν. Στη συνέχεια, οι τέσσερις μαθη-
τές μπαίνουν στη σειρά και ο ένας μαθητής με ανοιχτά μάτια οδηγεί τους υπόλοιπους 
που έχουν κλειστά μάτια. 

Τέλος, οι μαθητές σχηματίζουν δυάδες, όπου κάθε μαθητής έχοντας ανοιχτά μάτια, ο-
δηγεί τον δεύτερο. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται με μουσική υπό-
κρουση του έργου του Βιβάλντι «Τέσσερεις εποχές». Μπορούν να υποστηριχθούν από 
τους μαθητές, διότι τους βοηθούν να γνωρίσουν τον χώρο γύρω τους και τα όρια του 
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σώματός τους και να συνεργαστούν, καλλιεργώντας κοινωνική συμπεριφορά. Βασικός 
στόχος στη συγκεκριμένη μουσικοκινητική διδακτική προσέγγιση είναι η επικοινωνία 
με το παιδί μέσα από την μουσική και την κίνηση (Δροσινού, 2001). 

Δυαδικές δραστηριότητες μη λεκτικής επικοινωνίας 

Οι δύο επόμενες δραστηριότητες αφορούν στη συμμετοχή των μαθητών σε δυαδικές 
δραστηριότητες μη λεκτικής επικοινωνίας. Στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές κι-
νούνται στο χώρο μαζί και πετούν ένα μπαλόνι ένας στον άλλον και αυτός που πιάνει 
το μπαλόνι λέει το όνομά του δυνατά (οι μαθητές με αυτισμό λένε το όνομά τους). Η 
δραστηριότητα βοηθά τόσο στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτή-
των των μαθητών όσο και στη βλεμματική επαφή μεταξύ τους. 

Έπειτα, η ειδική παιδαγωγός αφήνει ελεύθερους τους μαθητές να παίξουν με μπαλόνια 
με εύθυμη μουσική υπόκρουση. Αυτή η άσκηση βοηθά σημαντικά τους μαθητές να 
κοινωνικοποιηθούν και να βιώσουν το σώμα τους στο χώρο. 

Η τελευταία δραστηριότητα πραγματοποιείται δυαδικά. Κάθε μαθητής με έναν συμμα-
θητή του σε μικρή απόσταση πετάει το μπαλόνι ο ένας στον άλλο. Ύστερα, πλησιάζουν 
μεταξύ τους μέχρι να ενωθούν μόνο με το μπαλόνι και πραγματοποιούν διάφορες α-
σκήσεις (ακούγοντας απαλή κλασσική μουσική του Μότσαρτ): αρχικά, ο ένας μαθητής 
με κλειστά μάτια οδηγεί τα χέρια του συμμαθητή του. Μετά και οι δύο με κλειστά 
μάτια αγγίζουν και κινούν το μπαλόνι, ώστε αυτό να γίνει η συνέχεια του ενός από τον 
άλλον. Όταν η ειδική παιδαγωγός δώσει το σύνθημα, οι μαθητές αφήνουν το μπαλόνι 
και ανοίγουν τα μάτια τους. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εκτελούνται με τη βο-
ήθεια και την καθοδήγηση της ειδικής παιδαγωγού. Μέσα από αυτές τις ασκήσεις μη 
λεκτικής επικοινωνίας οι μαθητές με αυτισμό κατόρθωσαν να συνεργαστούν μεταξύ 
τους και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και την ικανότητα της αμφίδρομης επι-
κοινωνίας χάρη στη σωματική επαφή. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και την περιγραφή των τεχνικών διαπιστώνεται: 

• Οι μαθητές με αυτισμό αποκτούν σωματογνωσία, η οποία πραγματοποιείται με 
δραστηριότητες που αφορούν στο ρυθμό του περπατήματος, ώστε να αισθαν-
θούν τα μέλη του σώματος και την ισορροπία τους. 

• Με τη δραστηριότητα εξερεύνησης του χώρου με κλειστά μάτια οι μαθητές 
γνωρίζουν τον χώρο και τα όρια του σώματός τους και συνεργάζονται με τους 
συμμαθητές τους, αναπτύσσοντας κοινωνική συμπεριφορά. 

• Στις δυαδικές δραστηριότητες αναπτύσσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δε-
ξιότητες και βλεμματική επαφή, πετώντας το μπαλόνι ο ένας στον άλλον και 
φωνάζοντας το όνομά τους. Η τελευταία δυαδική δραστηριότητα, η οποία 
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αφορά στην ένωση του ζευγαριού με το μπαλόνι συμβάλλει στη συνεργασία 
των μαθητών και στην ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας. 

• Οι δραστηριότητες ψυχοκινητικότητας ενθαρρύνουν τους μαθητές με αυτισμό 
να αναπτύξουν τη γενική και τη λεπτή κινητικότητα, τον προσανατολισμό τους 
στον χώρο και τον ρυθμό τους. Η σωματογνωσία και ο συντονισμός των κινή-
σεων συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών. Με 
την αναγνώριση της εικόνας του σώματος οι μαθητές ανακαλύπτουν την επι-
κοινωνία με τη «γλώσσα του σώματος», καθώς αντικαθιστούν τις λέξεις με α-
πλές κινήσεις και τις προτάσεις με σύνθετες και δομημένες κινήσεις. Σκοπός 
είναι μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες ψυχοκινητικότητας να γνωρίσουν 
οι μαθητές τα μέλη του σώματός τους, τη λειτουργικότητά τους και να αναπτύ-
ξουν δεξιότητες σε απλές και σύνθετες κινήσεις. 
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Η Δραματική Τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας 
σε παιδιά Δημοτικού 
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Περίληψη 

Η Δραματική Τέχνη, ως ένα είδος παιδαγωγικής πρακτικής, ενεργοποιεί την ικανότητα 
έκφρασης, συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνικοποίησης. Η αυτοαποτελεσμα-
τικότητα σχετίζεται με τα προσωπικά πιστεύω του ατόμου να αποδώσει σε συγκεκρι-
μένες συνθήκες. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη για τη συμβολή της Δραματι-
κής Τέχνης στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας σε παιδιά Δημοτικού. Συγκε-
κριμένα, υλοποιήθηκε μία έρευνα δράσης και για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν δύο 
ερευνητικές ομάδες κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Η ομάδα παρέμβασης και η ο-
μάδα ελέγχου αποτελούνταν από μαθητές της Αργολίδας και της Αρκαδίας αντίστοιχα. 
Οι 23 μαθητές Δ’ Δημοτικού της ομάδας παρέμβασης συμμετείχαν σε 12 θεατροπαι-
δαγωγικές παρεμβάσεις. Η συλλογή δεδομένων ενισχύθηκε τόσο με ποσοτικά, όσο και 
με ποιοτικά εργαλεία, ώστε να επιτευχθεί τριγωνοποίηση των ερευνητικών δεδομένων. 
Μετά την ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν, διαπι-
στώθηκε η θετική συνάρτηση της Δραματικής Τέχνης με την ενίσχυση της αυτοαποτε-
λεσματικότητας σε παιδιά Δημοτικού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δραματική Τέχνη, αυτοαποτελεσματικότητα, Δημοτικό Σχολείο, τρι-
γωνοποίηση, θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις 

Εισαγωγή 

Οι τεχνικές της Δραματικής Τέχνης (ή αλλιώς του Εκπαιδευτικού Δράματος), που ως 
είδος εκπαίδευσης ξεκίνησε στην Αγγλία και Η.Π.Α τον 20ό αιώνα, εμπλέκουν τους 
μαθητές σε διαδικασίες ανάληψης ευθυνών, πρωτοβουλιών, συνεργασίας, έκφρασης, 
οργάνωσης, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικότητας. Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι 
το αποτέλεσμα της επίτευξης οποιασδήποτε ενέργειας και σχετίζεται με την προσωπική 
αντίληψη του ατόμου για το βαθμό που πιστεύει ότι θα επιτύχει. Το αποτέλεσμα δεν 
εξαρτάται μόνο από την απλή πίστη στην επιτυχία, αλλά και από το βαθμό επιμονής, 
προσπάθειας, εγρήγορσης, θετικής στάσης απέναντι σε ένα πρόβλημα και αναθεώρη-
σης στόχων. 

Αναζητώντας σχετικές έρευνες στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώσαμε πως υ-
πάρχει ένα ερευνητικό κενό σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση της Δραματικής Τέχνης και 
της ενδυνάμωσης εν γένει της αυτοαποτελεσματικότητας. Η αυτοαποτελεσματικότητα 
ως έννοια σχετίζεται με επιμέρους ψυχοικοινωνικές δεξιότητες που ερευνητικά έχουν 
αναλυθεί μεμονωμένα. Ωστόσο, οι παράγοντες ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότη-
τας, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις τεχνικές της Δραματικής Τέχνης. Για αυτό 
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κρίναμε απαραίτητο να διερευνήσουμε κατά πόσο υπάρχει θετική επιρροή των τεχνι-
κών της Δραματικής Τέχνης στη βελτίωση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας.  

Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο και έπειτα καθορίζεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα 
ποιοτικά και τα ποσοτικά μέσα συλλογής δεδομένων και τέλος παρουσιάζονται τα συ-
μπεράσματα που εξήχθησαν.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (D.i.E= Drama in Education), συνδέεται με τη 
δραματική πράξη ως βάση του συμβολισμού και αντιπροσωπεύει ένα ανώτερο επίπεδο 
σε σχέση με τον αισθητήριο κινητήρα ή τις λειτουργικές δομές του παιχνιδιού 
(Courtney, 1968). Διαφέρει από το θέατρο στο ότι δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο 
κείμενο, το οποίο ερμηνεύεται σε κοινό, αλλά εμπλέκει ολόκληρη την τάξη σε φαντα-
σιακούς ρόλους με φαντασιακό περιεχόμενο (Heathcote, & Bolton, 1995). Δημιουργεί 
ένα νόημα μέσα από μια διπλή διαδικασία σύγκρισης πραγματικού και φανταστικού 
(Courtney, 1990: 13). Η μάθηση συνδέεται με τις επιλογές, τις αποφάσεις και την εξέ-
λιξη του αυτοσχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες αρχικά ασχολούνται με ένα πρόβλημα 
που προσπαθούν να λύσουν, ενώ βρίσκονται σε κάποιο ρόλο (Andersen, 2004: 281-
286).  

Ένα θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα έχει ως κέντρο του το παιδί και ο σκοπός του εμ-
ψυχωτή είναι ο μαθητής να φτάσει σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο σε νοήματα. Τότε 
μόνο ο μαθητής θα εμπλακεί στις διαδικασίες του δράματος και θα τεθεί μια βάση πρό-
κλησης και για τις δύο πλευρές (Bolton, 1993).  

Ένας καλός εμψυχωτής ξεκινά με το να προτείνει στα παιδιά να του πουν τι θα μπο-
ρούσαν να ξεκινήσουν σήμερα και ύστερα να δουλέψει με τις ιδέες των παιδιών. Έτσι, 
το δράμα κατασκευάζεται σταδιακά και η διαδικασία είναι πιο διασκεδαστική και για 
τις δυο πλευρές (Nicholson, 2012: 105). Από την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές, 
οι ίδιοι ανακαλύπτουν καινούρια αντικείμενα μάθησης (Anderson, & Donelan, 2009). 
Χρειάζεται να κρατάει τους μαθητές σε εγρήγορση και σε διαδικασία ευαισθητοποίη-
σης (Wood, Bruner, & Ross, 1976). Οι μαθητές εξερευνούν νέους ρόλους στη ζωή τους, 
χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, όπου μπορούν να έχουν την αίσθηση της κοινότητας, να 
συγχρονίζονται με τους άλλους και να μοιράζονται συναισθήματα (Schonmann, 2011: 
217-218). Αν οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτοβουλίες, θα έχουν περισ-
σότερα εφόδια για τον συνεχώς διαφορετικό τρόπο ζωής τους. Το αποτέλεσμα είναι η 
κριτική πρακτική και οι μαθητές να δέχονται τις οπτικές των άλλων, να εξάγουν συ-
μπεράσματα και νοήματα (Freire, 1975).  

Η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) εμπεριέχει τις ρίζες πολλών γνωστικών λει-
τουργιών. Είναι η δύναμη των ανθρώπων πίσω από τα προσωπικά κατορθώματα, την 
ευημερία, την επιμονή, την αντίληψη για το ποιοι πραγματικά είναι και ποιοι πιστεύουν 
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ότι είναι στην πραγματικότητα. Η καλλιέργεια της αυτοαποτελεσματικότητας επιστρα-
τεύει τα κίνητρα, τους γνωστικούς πόρους, αλλά και τις δράσεις που εξασκούν τον 
έλεγχο σε άσχημες καταστάσεις. Συνεπώς, αυξάνεται η προσαρμοστικότητα του ατό-
μου και υποβοηθείται η αποφυγή του αυτοκατηγορώ και της επιθετικής συμπεριφοράς 
μέσα από την εξωτερίκευση των συναισθημάτων (Fong, &方蔚子, 2012).  

Σύμφωνα με τον Bandura (1986), τα συναισθήματα αλλάζουν όταν ελέγχονται και όταν 
υπάρχουν γνωστικές και συμπεριφορικές αλλαγές. Η συναισθηματική αυτοαποτελε-
σματικότητα μπορεί να μετρηθεί μέσα από γνωστικές και συμπεριφορικές στρατηγικές 
που ελέγχουν τη διάθεση, όπως η αποφυγή σκέψεων, η γνωστική αυτορρύθμιση, οι 
διαδικασίες χαλάρωσης και η πρακτική εμπειρία.  

Οι επιτυχημένες εμπειρίες μάθησης, άρα, μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των 
κινήτρων των μαθητών (Määtt, 2015). Οι έρευνες των Askew και Lodge (2000), έδει-
ξαν ότι η λεκτική ενθάρρυνση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, όχι μόνο διευκολύνει 
το μάθημα και εξελίσσει τη σκέψη, αλλά παράλληλα οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα αυ-
τοαποτελεσματικότητας των μαθητών.  

Η θέληση λοιπόν του μαθητή να αναλάβει πρωτοβουλίες σχετίζεται με τη διαδικασία 
της μάθησης, συνεπώς, και με τη θεωρία των κινήτρων. Τα κίνητρα χτίζουν τη νοοτρο-
πία των παιδιών, αλλά και την αυτοαποτελεσματικότητά τους (Ibrahim, 2013). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο οι τεχνικές της Δραματικής Τέ-
χνης μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας σε παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

To κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι το αν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Δραματικής 
Τέχνης μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της αίσθησης της αυτοαποτελεσμα-
τικότητας των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου. Για αυτό το λόγο τέθηκαν τα παρα-
κάτω δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Η υλοποίηση του προγράμματος θα επηρεάσει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των 
παιδιών και τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών δραστηριοτήτων; 

2. Η εφαρμογή του προγράμματος θα επηρεάσει την αντίσταση των παιδιών σε θέματα 
που σχετίζονται με την πίεση των συνομηλίκων τους; 

3. Η υλοποίηση του προγράμματος θα επηρεάσει την αυτοαποτελεσματικότητα των παι-
διών ως προς την ανταπόκριση των προσδοκιών που οι άλλοι ή οι ίδιοι έχουν θέσει 
για τον εαυτό τους; 
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4. Η υλοποίηση του προγράμματος θα επηρεάσει την ικανότητα των παιδιών να δη-
μιουργούν και να διατηρούν φιλίες; 

5. H εφαρμογή του προγράμματος θα επηρεάσει τη δεξιότητα των παιδιών να εκφρά-
ζουν και να υποστηρίζουν τη γνώμη τους; 

Ερευνητικός πληθυσμός-Δείγμα 

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας ήταν 48 παιδιά ηλικίας 10 ετών. Το δείγμα της 
πειραματικής ομάδας αποτέλεσαν 23 μαθητές από το 6/θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Κρανιδίου Αργολίδας (14 αγόρια και 9 κορίτσια). Το δείγμα της ομάδας ελέγχου απο-
τέλεσαν 25 μαθητές από το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σταδίου Αρκαδίας (13 αγόρια 
και 12 κορίτσια).  

Ερευνητική Στρατηγική: Έρευνα Δράσης 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν εργαλεία τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσο-
τικής έρευνας (μικτή μεθοδολογία), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έ-
ρευνα. Συνεπώς, υλοποιήθηκε μία έρευνα δράσης (action research) ή αλλιώς συμμετο-
χική έρευνα (participatory research). 

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Ως ποσοτικό μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σταθμισμένη κλίμακα μέ-
τρησης της αυτοαποτελεσματικότητας για παιδιά του Albert Bandura (1990). Τα ποιο-
τικά μέσα συλλογής δεδομένων ήταν: οι συνεντεύξεις, το ημερολόγιο παρατήρησης, ο 
κριτικός φίλος, τα γραπτά τεκμήρια και το οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοσκόπηση, 
φωτογράφιση).  

Ερευνητική Διαδικασία 

Το πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας ήταν η παρατήρηση-αναγνώριση του 
θέματος. Ακολούθησε η διερεύνηση μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στο δεύ-
τερο στάδιο, σχεδιάστηκαν δώδεκα εργαστήρια-παρεμβάσεις διάρκειας μίας ώρας που 
εφάρμοζαν τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος, βάσει των ερευνητικών αξόνων. 
Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων και τηρήθηκε η 
δεοντολογία της έρευνας. Στο στάδιο της δράσης-παρακολούθησης, διεξήχθησαν τα 
εργαστήρια, συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια και πραγματοποιήθηκαν οι συνε-
ντεύξεις. Στο τελικό στάδιο, ακολούθησε η συγγραφή της εργασίας με τον σωστό κρι-
τικό αναστοχασμό και την αξιολόγηση.  

Ενδεικτικό διάγραμμα μαθήματος εκπαιδευτικού δράματος 

Προκείμενο: Σε έναν άγνωστο για τους γήινους πλανήτη, στη Μαγηγιατή, βρισκόταν 
ένα δεκάχρονο αγόρι που είχε πολλές απορίες, ο Γιατής. Τα αναπάντητά του ερωτή-
ματα συχνά του βασάνιζαν το μυαλό, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολύ από 
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όλους. Ο ίδιος ήξερε ότι ήθελε να ανακαλύπτει καινούρια πράγματα και μάλιστα ήθελε 
όλος ο κόσμος να έχει τον ίδιο ενθουσιασμό για μάθηση. Έφτασε η μέρα που με έναν 
τυχαίο τρόπο του δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό στον οποίο 
αναδείχθηκε νικητής. Το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στη μακρινή…Γη. Από το σημείο 
αυτό και έπειτα, οι περιπέτειες ήταν πολλές. Ο Γιατής κατάφερε να αντιμετωπίσει όλες 
τις δυσκολίες χάρη στη θέλησή του για νέες γνώσεις.  

Πλαίσιο: Να συνειδητοποιήσουν πως η δύναμη της θέλησης μπορεί να βελτιώσει τις 
δεξιότητές τους σε πολλούς τομείς (αυτοαποτελεσματικότητα).  

Σύμβολα: κούκλα-Γιατής, κατασκευή- δέντρο των επιθυμιών, προβολή βίντεο, μου-
σική, πανιά κ.ά. 

Ρόλοι προς δραματοποίηση: Ο Γιατής, οι φίλοι, ο πατέρας, η μητέρα, δημοσιογράφοι 

Δραματικές τεχνικές: ανίχνευση σκέψης, παγωμένες εικόνες, ρόλος στον τοίχο, καυτή 
καρέκλα, διάδρομος συνείδησης, στρογγυλό τραπέζι κ.ά. 

Αναστοχασμός: Συζήτηση συναισθημάτων μετά από κάθε παρέμβαση 

Ανάλυση δεδομένων 

Ποιοτική ανάλυση 

Αναλύοντας συνολικά τα ποιοτικά μέσα συλλογής δεδομένων, βρέθηκε ότι η κοινή 
αίσθηση των συμμετεχόντων σε βιωματικές δραστηριότητες τους βοήθησε να συνερ-
γαστούν και να ανακαλύψουν περισσότερο τις εκφάνσεις του εαυτού τους. Επίσης, 
μέσα από τη διαδικασία εξερεύνησης του εαυτού τους ένιωσαν υπεύθυνοι για τις πρά-
ξεις τους και άρχισαν να πιστεύουν στις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα 
των δράσεων συνέβαλε στην καλλιέργεια της αίσθησης επιτυχίας τους.  

Επιπρόσθετα, μέσα από την ανατροφοδότηση της εμψυχώτριας-δασκάλας, επιτεύ-
χθηκε το μοίρασμα έμμεσων εμπειριών, γεγονός που ενίσχυσε τη λειτουργικότητα της 
ομάδας.  

Επιπλέον, μέσα από τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών στις δράσεις, καλλιερ-
γήθηκε η θετική τους στάση και αναδείχθηκε πιο εύκολα η φαντασία τους. Συνεπώς, 
διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας, λειτούργη-
σαν θετικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Ως προς τα δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί και αφορούσαν την 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και οργάνωση, την πίεση συνομήλικων, την αυτοαντίληψη, 
τη δημιουργία φιλίας και την έκφραση γνώμης-αιτιολόγηση φάνηκαν ισχυρές τάσεις 
ενίσχυσης των τομέων αυτών. Τα εργαστήρια βοήθησαν τους μαθητές να κοινωνικο-
ποιηθούν, να νιώσουν περισσότερη αισιοδοξία στο να πιστέψουν ότι μπορούν να τα 
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καταφέρουν, να μάθουν να αυτορρυθμίζουν τις σκέψεις τους, να κατανοήσουν τι επι-
ζητούν από τον εαυτό τους, καθώς και να είναι περισσότερο σταθεροί στη γνώμη τους. 

Τέλος, αναδείχθηκαν θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί καθώς μαθητές με ιδιαίτερες 
δυσκολίες προσαρμογής στην τάξη συνεργάστηκαν, έπαιξαν, γέλασαν χωρίς να δη-
μιουργούνται ομάδες κοινωνικών ανισοτήτων, μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία 
εφαρμοσμένων κανόνων. Το αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να κάνουν καινούριους φί-
λους.  

Ποσοτική ανάλυση 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για 
τις κοινωνικές επιστήμες, SPSS. Αφού πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας, ακο-
λούθησε ο έλεγχος της κατανομής του δείγματος, ανάλογα με τις μεταβλητές. Ύστερα, 
έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου 
πριν και μετά την παρέμβαση. 

 Πειραματική Ομάδα 

Όσον αφορά την πειραματική ομάδα βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα για τη μία 
από τις δύο μεταβλητές (στον παραμετρικό έλεγχο), και για τις δύο από τις τρεις μετα-
βλητές για τον μη παραμετρικό έλεγχο. Συγκεκριμένα: Sig (2-tailed)= 0,002 < 0,05 
(αυτοαποτελεσματικότητα και υποστήριξη γνώμης), και Asymp. Sig. (2-tailed)=0,040 
< 0,05 (αυτοαποτελεσματικότητα και αυτορρύθμιση- πίεση συνομίληκων), Asymp. 
Sig. (2-tailed)=0,021 < 0,05 (αυτοαποτελεσματικότητα και ανταπόκριση προσδοκιών).  

 

 

 

Paired Samples Test 
 Mean T Sig.(2-

tailed) 

αυτοαποτελεσματικότητα-
αυτορρυθμιζόμενη μά-
θηση 

2,78261 2,084 0,049 

αυτοαποτελεσματικότητα-
υποστήριξη γνώμης 

-1,43478 -3,487 0,002** 

**p<0.05 

Test Statistic 
 

 

 

αυτοαποτελε-
σματικότητα και 
αυτορρύθμιση- 
πίεση συνομίλη-
κων  

αυτοαποτελεσματι-
κότητα και ανταπό-
κριση προσδοκιών  

κοινωνική αυτο-
αποτελεσματι-
κότητα 

Ζ -2,056b -2,302b -0,088b 

Asymp
. Sig.  

0,040** 0,021** 0,930 
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Ομάδα Ελέγχου 

Αντίθετα, όσον αφορά την ομάδα ελέγχου δεν υπάρχει σε καμία μεταβλητή στατι-
στική σημαντικότητα.  

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Σύμφωνα με τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνάς μας μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε την αρχική ερευνητική υπόθεση ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος 
Δραματικής Τέχνης σε παιδιά Δημοτικού θα λειτουργήσει ενισχυτικά σε σχέση με την 
αυτοαποτελεσματικότητά τους. Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται, να ακούν προ-
σεκτικά τη γνώμη των συμμαθητών τους αλλά και να αιτιολογούν τη δική τους, γιατί 
μόνο έτσι θα έχουν επιτυχία στο παιχνίδι τους, αλλά και στη γενικότερη μαθησιακή 
τους πορεία. Έμαθαν να πιστεύουν με περισσότερη δύναμη στον εαυτό τους, στις ικα-
νότητές τους, είτε αυτές είναι μαθησιακές, είτε οποιωνδήποτε δεξιοτήτων. Έμαθαν, ε-
πίσης, να αυτοεκφράζονται με φαντασία και χωρίς περιορισμούς, γεγονός που τους 
οδήγησε σε χαρούμενες στιγμές και στην πίστη ότι τα προβλήματα δεν τους εμποδί-
ζουν, όταν έχουν σκοπό να τα καταφέρουν.  

Η Δραματική Τέχνη προώθησε τη δημιουργικότητα και την καλλιέργεια της αισθητι-
κής μέσα από την κριτική σκέψη, την κοινωνική ανάπτυξη, την ικανότητα για σωστή 
επικοινωνία με τους άλλους και την καλλιέργεια ηθικών αξιών. 
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tailed) 
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αυτορρυθμιζόμενη μά-

θηση 
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αυτοαποτελεσματικότητα- 
αυτορρύθμιση για την πί-

εση από συνομήλικους 

-0,20000 -0,354 0,727 

**p<0.05 

Test Statistic 
 

 

 

αυτοαποτελε-
σματικότητα-α-
νταπόκριση 
προσδοκιών  

κοινωνική αυτοα-
ποτελεσματικότητα  

αυτοαποτελε-
σματικότητα και 
υποστήριξη 
γνώμης  

Ζ -0,153b -0,716b -0,868b 

Asymp
. Sig.  

0,879 0,474 0,386 
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«Σιωπηλά» graphic novels στην εκπαίδευση: Το παράδειγμα του The Arrival.  

Ζέζου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Διδάκτορας, zezou@aegean.gr 

Περίληψη 

Τα graphic novels (gn) αποτελούν μια σύγχρονη μορφή λογοτεχνίας, που απευθύνεται 
σε ολοένα και πιο διευρυμένο αναγνωστικό κοινό. Μια ιδιαίτερη κατηγορία graphic 
novels αποτελούν τα κείμενα, στα οποία απουσιάζει ο λεκτικός κώδικας, αφήνοντας 
τον εικονιστικό κώδικα να επικοινωνήσει εξολοκλήρου το μήνυμα της αφήγησης. Η 
χρήση αυτών των βιβλίων στην εκπαίδευση κερδίζει συνεχώς έδαφος με ολοένα και 
περισσότερους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν αυτήν τη λογοτεχνική φόρμα στη σχολική 
πρακτική. Το The Arrival θεωρείται ένα ανάγνωσμα-ορόσημο αφενός για την  ευρύ-
τερη ανάδειξη της λογοτεχνίας χωρίς λέξεις και ιδιαίτερα των gn χωρίς λέξεις και αφε-
τέρου για την ανάδειξη του επίκαιρου αλλά και διαχρονικού ζητήματος της μετανά-
στευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποσαφήνιση τoυ όρων ‘graphic 
novel’ και ‘silent/wordless graphic novel’, οι λόγοι που συνηγορούν στην εισαγωγή 
των gn σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και η συνοπτική παρουσίαση του 
λογοτεχνικού έργου The Arrival.  

Λέξεις-Κλειδιά: ‘silent’ graphic novels, εκπαίδευση, The Arrival  

Γενικά για τo graphic novel 

To graphic novel (gn) αποτελεί ένα σύγχρονο, νεωτερικό, διακριτό και αυτόνομο λο-
γοτεχνικό μέσο, με διεθνή εμβέλεια, που έχει αφενός καταστεί σήμερα το ιδανικό ‘ό-
χημα’ για κάθε είδους αφήγηση και αφετέρου απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες (crossover literature). Η αυξητική τάση εκδόσεων gn ετησίως, σε διεθνές επίπεδο 
και στην Ελλάδα, απλώς επιβεβαιώνουν την αποδοχή αυτή. Μάλιστα, ο 21ος αιώνας 
θεωρείται ως η ‘χρυσή’ περίοδος των gn, αφού γραφιστικές αφηγήσεις (graphic narra-
tives) κατακλύζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα είτε στα ράφια των βιβλιοπωλείων 
και των βιβλιοθηκών είτε στις στήλες κριτικής βιβλίων των εφημερίδων και των άλλων 
ΜΜΕ είτε στα ψηφιακά μέσα (e-graphic novels) είτε μέσω της μεταφοράς τους στον 
κινηματογράφο. 

Η βράβευση του Maus (Α. Spiegelman) το 1992, αποτελεί το κομβικό σημείο της απο-
δοχής, της εκδοτικής αύξησης, της εξέλιξης και της μελέτης των gn. Αναγνώσματα, 
όπως: Persepolis, Palestine, Epileptic, Logicomix, American Born Chinese, The Pho-
tographer, Fun Home, Rolling Blackouts, Exit Wounds, Waltz with Bashir, In the 
Shadow of No Tower, Black Hole, Jimmy Corrigan, αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα 
των πιο δημοφιλών gn.  

Σε αντίθεση με την ύπαρξη πολλών gn για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τις υψηλές 
πωλήσεις, ακόμη και σήμερα δεν υφίσταται ένας κοινώς αποδεκτός και συγκεκριμένος 
ορισμός. Όπως είχε υποστηρίξει ο W. Eisner (1985) από τις πρώτες μελέτες του, το 
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graphic novel έχοντας χαρακτηριστικά της τέχνης της διαδοχής, επικοινωνεί το νόημά 
του μέσω του άπειρου συνδυασμού εικόνων και λέξεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, το gn 
καθίσταται ένα ανεξάντλητο πεδίο εξερεύνησης τόσο από τους δημιουργούς, όσο και 
από τους αναγνώστες, που επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.   

Παρά την απουσία διατύπωσης ορίων με σαφήνεια και παρά τις αμφισβητήσεις και 
αντιρρήσεις, ο όρος ‘graphic novel’ (gn) έχει επικρατήσει και αναγνωρίζεται διεθνώς 
από τους μελετητές, τους δημιουργούς, τους εκδοτικούς οίκους, τους βιβλιοθηκάριους, 
τους εκπαιδευτικούς και το αναγνωστικό κοινό. Επιπρόσθετα, το gn δεν ταυτίζεται 
πλέον με τα κόμικς περιπτέρου (mainstream comics) αλλά θεωρείται ως η εξέλιξή τους, 
αναγνωρίζοντας τη λογοτεχνική αυτονομία του. Μια αυτονομία, η οποία διαμορφώνει 
μεν τα κύρια χαρακτηριστικά του gn, αλλά ταυτόχρονα δεν αποτελεί στοιχείο λογοτε-
χνικής περιχαράκωσης, αφήνοντας ‘ανοιχτά’ και ‘ελαστικά’ όρια (Baetens, 2001, 
Chute & DeKoven, 2006).    

Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει στραφεί σήμερα κυρίως προς τη μελέτη των βασικών ειδο-
λογικών χαρακτηριστικών των gn, τα οποία συνθέτουν τον κεντρικό πυρήνα μιας αυ-
τόνομης λογοτεχνικής φόρμας με πολλαπλές δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
είναι: η χρήση και επέκταση της γλώσσας των κόμικς, η έκδοση με όρους βιβλίου και 
οι ‘σοβαρές’ και νεωτερικές θεματικές (Ζέζου, 2017). 

Ουσιαστικά, το graphic novel συνιστά ένα διάλογο με όλες τις μορφές τέχνης και όλα 
τα μέσα (medium), καταρρίπτοντας το δόγμα της καθαρότητας των ειδών σε ένα μετα-
βαλλόμενο χωροχρονικό γίγνεσθαι. Η ιδιαίτερη μείξη των κωδίκων (υβρίδιο λόγου και 
εικόνας) προσδίδει στο gn αφενός τη δυνατότητα να κινείται στο μεταίχμιο των ειδών, 
μετασχηματίζοντας τις δομές της εικονογραφημένης αφήγησης και της λογοτεχνίας και 
αφετέρου μια νέα οπτική δημιουργίας και μελέτης των νέων μέσων.  

Tα ‘σιωπηλά’ graphic novels (‘silent’, wordless, textless gn) 

Τα βιβλία λογοτεχνίας χωρίς λεκτικό κείμενο, σχεδόν φαντάζουν ως κάτι παράδοξο, 
καθώς για πολλά χρόνια η έννοια της λογοτεχνίας σχετιζόταν άρρηκτα με αυτήν της 
λέξης. Όμως, στις μέρες μας με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εμφάνιση πολλαπλών 
ψηφιακών μέσων, που εστιάζονται στην εικόνα, δόθηκε το έναυσμα για έκδοση βι-
βλίων, τα οποία εστιάζονται περισσότερο στον εικονιστικό κώδικα και λιγότερο στο 
λεκτικό, οδηγώντας σε περαιτέρω διεύρυνση της μελέτης  της οπτικής τροπικότητας. 

Έτσι, στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου, όπου οι εικόνες και γενικά η 
πολυτροπικότητα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κατασκευή νοήματος και επι-
κοινωνίας, είναι σημαντικό για τους αναγνώστες να είναι σε θέση να διαβάζουν τόσο 
μεταξύ των γραμμών, όσο και μεταξύ των εικόνων (Aune, 2009). 

Για πολλά χρόνια και μέχρι πρόσφατα τα ‘σιωπηλά’ δημιουργήματα όλων των καλλι-
τεχνών ήταν υποτιμημένα, σχεδόν άγνωστα και χαρακτηρίζονταν ως ‘ιδιαιτερότητα’ 

673/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



στον κόσμο των εικονοβιβλίων για παιδιά. Τα βασικά προβλήματα στην έκδοση ‘σιω-
πηλών’ βιβλίων αποτελούν τόσο οι μικρές πωλήσεις, αφού πολλές φορές οι ενήλικες 
θεωρούν ότι απευθύνονται αποκλειστικά στα μικρά παιδιά ως ‘εύκολα’ αναγνώσματα 
(Evans, 1998), όσο και η δυσκολία δημιουργίας τους από τους συγγραφείς-εικονογρά-
φους, όταν επιλέγουν τον εικονιστικό κώδικα ως το αποκλειστικό όχημα της αφήγησης 
(Nikolajeva & Scott, 2000).  

Η συστηματική μελέτη των βιβλίων χωρίς λέξεις (wordless) είναι ένα σχετικά πρό-
σφατο πεδίο και οι θεωρητικές αναφορές σχετίζονται άρρηκτα με την παιδική λογοτε-
χνία. Ειδικότερα, ήδη ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας των ‘σιωπηλών’ gn στηρίζεται 
στην εκτενή θεωρία, που ήδη έχει διαμορφωθεί στο χώρο του εικονοβιβλίου (wordless 
picturebook) (Arizpe, 2014, Beckett, 2014). Επιπλέον, τα gn χωρίς λέξεις (wordless gn) 
επέφεραν μια ασάφεια ανάμεσα στα όρια των μέσων, με τα οποία βρίσκονται σε διά-
δραση (βωβός κινηματογράφος, εικονοβιβλία χωρίς λέξεις).  

Παρόλα αυτά, τόσο τα ‘σιωπηλά’ gn, όσο και τα ‘σιωπηλά’ εικονοβιβλία αποτελούν 
διακριτά μέσα (medium). Η διαφορά τους έγκειται τόσο στον αριθμό των σελίδων και 
των πάνελς ανά σελίδα, όσο και στη θεματική και στο κοινό που απευθύνονται. Ακόμη 
και ο όρος ‘graphic picturebook’, που επινοήθηκε, ιδιαίτερα για εκείνα τα εικονοβιβλία 
που παρουσίαζαν πολλές εικόνες ανά σελίδα και μπορούσαν να χαρακτηριστούν και 
gn, τελικώς δεν επικράτησε (Foster, 2011, Op-de-Beeck, 2012). Χαρακτηριστικά ‘σιω-
πηλά’ gn αποτελούν το The Arrival, The Only Child, Leaf, Ojingogo, The number 
73304, Robot dreams, An Ocean d’ amour, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν 
δια-ηλικιακά αναγνώσματα.  

Τα ‘σιωπηλά’ gn έχουν τις απαρχές τους σε αφηγήσεις στις οποίες απουσιάζει το λε-
κτικό κείμενο και ειδικότερα στα μυθιστορήματα των καλλιτεχνών Frans Masereel, 
Lynd Ward, Laurence Hyde, Giacomo Patri, Max Ernst, Otto Nuckel, Milt Gross. Τα 
βιβλία τους, τα περισσότερα από τα οποία δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1910 και 1950,  α-
ποτελούνται από μια ακολουθία χαραγμένων εικόνων (ξυλογλυπτική) χωρίς λέξεις, 
συνθέτοντας μια πολύπλοκη αφήγηση. Ο David Beronä (2008) τα αποκαλεί ως ‘πρω-
τότυπα γραφιστικά μυθιστορήματα-αφηγήσεις’ (woodcut novels or woodcut narra-
tives), καθώς, με την αποκλειστική χρήση της ασπρόμαυρης εικόνας και τη μαζική πα-
ραγωγή και διάθεση στο ευρύ κοινό, απετέλεσαν ένα μεταιχμιακό, νεωτερικό είδος λο-
γοτεχνίας με έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι σύγ-
χρονοι δημιουργοί ‘σιωπηλών’ gn έχουν εμπνευστεί από τα ξυλοτυπογραφικά μυθι-
στορήματα του 20ου αιώνα, όπως οι Eric Drooker (Flood! A novel in picture, 1992), 
Peter Kuper (Speechless, 2001), Shaun Tan (Arrival, 2007).  

Ακόμη, πριν το 1980 υπήρχαν σποραδικά παραδείγματα εκδόσεων βιβλίων χωρίς λέ-
ξεις, που απευθύνονταν κυρίως σε παιδιά (A boy, a dog and a frog, Mercer Mayer, 
Snowman, R. Briggs) και θεωρούνταν ιδιάζουσες περιπτώσεις καινοτόμων, εναλλακτι-
κών διαφορετικών βιβλίων, που όμως στην εποχή τους δεν μπορούσαν να κατηγοριο-
ποιηθούν ούτε ως αμιγή εικονοβιβλία ούτε ως κόμικς.  
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Η έκφραση ‘σιωπηλό gn’ χρησιμοποιείται μόνο την τελευταία δεκαετία, παράλληλα με 
τον πιο ρεαλιστικό όρο ‘gn χωρίς λέξεις’. Ο πιο δόκιμος όρος είναι αυτός των ‘σιωπη-
λών’ βιβλίων, καθώς ουσιαστικά δεν αποτελούν βιβλία χωρίς λέξεις, αφού αυτές δια-
μορφώνονται στο νου του αναγνώστη, όταν διαβάζει τις εικόνες. Επομένως, τα ‘σιω-
πηλά’ gn συνδέονται στενά με την άσκηση της τέχνης της σιωπής και της παρατήρη-
σης. Η σιωπή στα ‘silent’ gn σημαίνει να προσεγγίζουμε άλλες ‘γλώσσες’, όπως των 
σχημάτων, των χρωμάτων, των γραμμών, του βάθους, του χώρου, του πλαισίου, των 
οπτικών γωνιών, της εστίασης, των οπτικών ακολουθιών, που οδηγούν σε πολλαπλές 
προσωπικές αφηγήσεις (Schwarz, 2002, Walsh, 2003, Williams, 2008). 

Στην πραγματικότητα, τα κείμενα αυτά απαιτούν ένα σημαντικό βαθμό συμμετοχής 
των αναγνωστών για την ερμηνεία της αφήγησης. Μάλιστα, ο απαιτούμενος χρόνος 
για την αποκωδικοποίηση αυτή, από τη μεριά του αναγνώστη, είναι πολύ πιο εκτενής, 
σε σχέση με την ανάγνωση ενός αμιγώς λεκτικού κειμένου (Chute, 2008).  

Εν τέλει, τα ‘σιωπηλά’ gn  αποτυπώνουν την ικανότητα των εικόνων να προσφέρουν 
αφηγήσεις, οι οποίες διαπερνούν το χώρο και το χρόνο, αποτελώντας μια έκφανση της 
‘οπτικής κουλτούρας’ (visual culture) και οι οποίες αξίζουν να μελετηθούν ισότιμα με 
τις λεκτικές.    

Γιατί να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση 

Μέσα στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και ταυτόχρονα ηλεκτρονικό περιβάλλον, ό-
που η εικόνα κατέχει δεσπόζουσα θέση, έγινε σαφές ότι και η εκπαίδευση οφείλει να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, διαμορφώνοντας πολίτες, που έχουν την ικανότητα 
να ανταπεξέρχονται στις νέες απαιτήσεις. Σήμερα, το να είναι κανείς σε θέση να κατα-
νοεί την οπτική τροπικότητα, αποτελεί μια βασική δεξιότητα, αφού συμβάλλει στην 
περαιτέρω κατανόηση της πολυτροπικότητας της καθημερινότητας. Ως εκ τούτου, κα-
θίσταται αναγκαία η χρήση τους και στην εκπαίδευση (Graham, 1998, Lysaker & Mil-
ler, 2012, Schwarz, 2002, Williams, 2008).  

Αναλυτικότερα, τα ‘σιωπηλά’ gn συμβάλλουν στην αποκωδικοποίηση του οπτικού κώ-
δικα και άρα στη γνώση της ‘γραμματικής’ των εικόνων. Η εμβάθυνση σε στοιχεία 
όπως στο χρώμα, στο σχέδιο, στις γραμμές, κτλ. αποτελούν τα βασικά στοιχεία, προ-
κειμένου να κατανοηθεί το μήνυμα της αφήγησης.      

Επιπλέον, τα ‘σιωπηλά’ gn στοχεύουν σε μια ανοιχτή ανάγνωσή τους. Έτσι, κάθε  α-
ναγνώστης νοηματοδοτεί και δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία, η οποία διασταυ-
ρώνεται με αυτήν του συγγραφέα. Το gn χωρίς λέξεις αποτελεί ένα ‘ανοιχτό έργο’, που 
ανακαλεί την φαντασία και την φωνή του αναγνώστη και εξαλείφει τον περιορισμό της 
μιας και μοναδικής ερμηνείας. Αντίθετα, κάθε αναγνώστης εφαρμόζει τις γνώσεις του 
και την ‘προσωπική του βιβλιοθήκη’, προκειμένου να ‘διαβάσει’ τις εικόνες. Επομέ-
νως, ο αναγνώστης είναι ο ενεργός συν-διαμορφωτής του νοήματος του κειμένου. 
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Επίσης, το ‘σιωπηλό’ gn βιώνεται ως ευκαιρία ενδυνάμωσης για τους εμπλεκόμενους 
μαθητές, καθώς υπάρχει συνεργασία στη διαμόρφωση του νοήματος, αποδοχή των α-
πόψεων όλων των αναγνωστών, ανάπτυξη του σεβασμού στη γνώμη του άλλου, και 
διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Παράλληλα, αναπτύσσεται η κρι-
τική σκέψη σχετικά με επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, όπως η μετανάστευση, 
ο ρατσισμός, η απομόνωση, κτλ. 

Ακόμη, προωθείται ο διάλογος και αυξάνεται το ενδιαφέρον των παιδιών για την ανά-
γνωση, τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις ξένες γλώσσες. Οι μαθητές αποκτούν κίνητρο 
περαιτέρω μάθησης και ανακάλυψης της γνώσης.   

Επιπλέον, τα παιδιά ανακαλύπτουν δεξιότητες, που δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχαν και 
αποκτούν κίνητρο δημιουργίας κειμένου (άρα γραφής). Επιπρόσθετα, εμπλουτίζεται το 
λεξιλόγιο, κατανοούνται  αφηγηματικές συμβάσεις και αποκτώνται οπτικές στρατηγι-
κές ερμηνείας. 

Παράλληλα, αποτελούν ένα πολύτιμο μέσο για την εκπαίδευση στην έννοια του ανή-
κειν στην παγκόσμια κοινότητα. Η εικόνα είναι ένας χώρος, όπου οι διάφορες απόψεις 
και τα στερεότυπα επαναδιαπραγματεύονται, γίνονται συγκρίσεις και αυτό συνιστά τη 
βάση του παγκόσμιου διαλόγου, καθώς και την αποδοχή του ‘άλλου’.  

Επιπρόσθετα, τα ‘σιωπηλά’ gn δεν απαιτούν μετάφραση και διαπερνούν τα εκδοτικά 
σύνορα, δημιουργώντας αφενός ένα συλλογικό λόγο, που ερμηνεύει τον κόσμο μέσω 
των εικόνων και αφετέρου δεν εγείρουν ζητήματα διασκευής από τη μια γλώσσα στην 
άλλη. 

Το graphic novel The Arrival   

Το The Arrival αποτελεί το πιο γνωστό, διεθνώς, αυτοβιογραφικό έργο του συγγραφέα 
και εικονογράφου Shaun Tan. Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο ‘σιωπηλό’ gn, που χρειά-
στηκε πέντε χρόνια, για να εκδοθεί. Η εικονογράφηση έχει γίνει με την  τεχνική του 
μολυβιού (pencil drawing), δημιουργώντας αχνά σχέδια χωρίς χρώμα.  

Ο Tan συνδυάζει μια αφήγηση, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: τον ασιατικό 
και το δυτικό, τον πραγματικό και τον φανταστικό-σουρεαλιστικό, τον παροντικό και 
τον παρελθοντικό. Παράλληλα, αποτυπώνει πολλαπλές αφηγήσεις (τις ιστορίες πολ-
λών μεταναστών) μέσα στην κύρια ιστορία, διακόπτοντας τη γραμμικότητα του κειμέ-
νου. Έτσι, ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, καθώς αποκτά φιλικές σχέσεις με άλλους 
μετανάστες μαθαίνει και τη δική τους ιστορία-αιτία μετανάστευσης, όπως η αναγκα-
στική παιδική εργασία, η πολιτική καταδυνάστευση, τα απολυταρχικά καθεστώτα και 
ο πόλεμος. Όλες αποτελούν ιστορίες αγώνων επιβίωσης με διεθνείς προεκτάσεις 
(Boatright, 2010). 

Στο The Arrival χρησιμοποιείται η οπτική του μετανάστη, δηλ. ο αναγνώστης βλέπει 
μέσα από τα μάτια του τυπικού μετανάστη, ο οποίος πλάθει στο μυαλό του τρομερά 

676/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



και φανταστικά πράγματα, καθώς όλα στη χώρα υποδοχής φαίνονται πρωτόγνωρα. Ο 
φόβος, η μοναχικότητα, η αίσθηση του χαμένου, απεγνωσμένου αλλά και σε κατά-
σταση σύγχυσης ανθρώπου, σε έναν κόσμο που φαντάζει παράξενος και τρομακτικός, 
απεικονίζεται ως μία εναλλακτική πραγματικότητα τόσο σύνθετη, που προσεγγίζει τα 
όρια της φαντασίας. Η συχνή εναλλαγή από τα πολλαπλά πάνελς ανά  σελίδα στο ολο-
σέλιδο ή δισέλιδο πάνελ επιτείνει αυτά τα συναισθήματα.  

Αναλυτικότερα, το θέμα αφορά σε μια οικογένεια, όπου ο πατέρας αναγκάζεται, λόγω 
των οικονομικών περιστάσεων, να φύγει σε μια άλλη χώρα. Σταδιακά, καταφέρνει να 
ενσωματωθεί στις νέες συνθήκες και τελικώς φέρνει και τη γυναίκα του και το κορι-
τσάκι του στη χώρα υποδοχής.  

Η αφήγηση  ξεκινάει με μια σκηνή αναχώρησης. Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται 
είναι αυτά με τα οποία είναι εξοικειωμένος ο μετανάστης στη χώρα καταγωγής του. 
Αυτή η αρχική σελίδα είναι σημαντική, διότι θα επαναληφθεί στην αρχή του έκτου και 
τελευταίου κεφαλαίου, όταν θα έρθει στη χώρα υποδοχής η οικογένειά του. Οι εννιά 
εικόνες-panels διαφοροποιούνται στο τέλος της αφήγησης, τονίζοντας το βαθμό ενσω-
μάτωσης των ανθρώπων στα νέα δεδομένα, παράλληλα με τη σύγκλιση και εναρμόνιση 
των πολιτισμών, οι οποίοι, καθώς έρχονται σε επαφή, αναγκαστικά αλληλεπιδρούν. 
Έτσι, αφαιρείται η αρχική εικόνα της βαλίτσας, ενώ προστίθεται η νέα εικόνα των χρη-
μάτων (κέρματος), που δίνει ο πατέρας στην κόρη, προκειμένου να αγοράσει κάποια 
αγαθά, υπογραμμίζοντας την κύρια αιτία και το σκοπό της μετανάστευσης του πατέρα 
(εικόνα 1, 2). 

                                  

            Εικόνα 1. Στη χώρα υποδοχής                    Εικόνα 2. Στη χώρα προέλευσης 

Επίσης, η φωτογραφία και o χάρτινος γερανός (πουλί) εμφανίζονται συχνά ως συμβο-
λικά στοιχεία, ειδικά σε στιγμές νοσταλγίας. Αναλυτικότερα, η φωτογραφία αποτελεί 
ανάμνηση της οικογένειας αλλά και απόδειξη της ύπαρξής της, ενώ ο χάρτινος γερανός 
αποτυπώνει τη σχέση του πατέρα με την κόρη του (αγάπη, υπόσχεση).  
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Ένα άλλο συμβολικό στοιχείο στην αφήγηση αποτελεί η βαλίτσα, η οποία συμβολίζει 
το ταξίδι του μετανάστη, τις μνήμες της πατρίδας, καθώς και τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας νέου σπιτιού-ζωής. Μόλις ο πατέρας βρίσκει κατάλυμα, δεν ξαναεμφανίζεται η 
βαλίτσα του, διότι έχει επιτελεστεί η ενσωμάτωση στη νέα χώρα. Όμως, ο Tan  δε 
αφήνει να λησμονήσουμε το μετανάστη με τη χαρακτηριστική βαλίτσα. Για αυτό και 
στο τέλος εμφανίζεται μια νεαρή μετανάστρια με βαλίτσα, υποδηλώνοντας ότι τα τα-
ξίδια μετανάστευσης πάντα θα γίνονται στο χώρο και στο χρόνο.   

Μόνο το καπέλο του πρωταγωνιστή παραμένει αναλλοίωτο σε όλη την αφήγηση. Το 
καπέλο είναι αντρικό και το φοράει πάντα, σαν να υποδηλώνει μια πτυχή της ώριμης 
ταυτότητάς του. Το βγάζει μόνο μπροστά στις επίσημες αρχές ή του το παίρνει ο αέρας, 
καθώς συναντά την οικογένειά του.  

Όλα τα άλλα αντικείμενα της χώρας υποδοχής φαντάζουν αρχικώς ξένα, σουρεαλι-
στικά, εχθρικά και ο πρωταγωνιστής δε γνωρίζει πώς να τα χρησιμοποιήσει. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στο νέο του σπίτι στέκεται στην πόρτα σκεφτικός, καθώς γύρω του 
υπάρχουν αντικείμενα, με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένος. Η μόνη λύση είναι να το-
ποθετήσει στον τοίχο την οικογενειακή φωτογραφία, προκειμένου να ισορροπήσει το 
μη οικείο. Σταδιακά, θα νιώσει σαν στο σπίτι του, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να 
ενσωματωθεί και στην κοινωνία (εικ. 3, 4).  

       

 Εικόνα 3. Στη νέα χώρα           Εικόνα 4. Στο νέο σπίτι          Εικόνα 5. Τα αγάλματα  

Επίσης, όλοι οι άνθρωποι στην χώρα υποδοχής συνοδεύονται από ένα παράξενο πλά-
σμα, προκειμένου να συμβολιστεί η ετερογενής συνύπαρξη. Άλλωστε, και στο εξώ-
φυλλο φαίνεται ο πρωταγωνιστής να αναρωτιέται σχετικά με το πλάσμα που βρίσκεται 
απέναντί του. Ακόμη και στο γιγάντιο σύμπλεγμα αγαλμάτων στην είσοδο του λιμα-
νιού, απεικονίζονται παράξενα ζώα, που σημαίνει, συνεκδοχικά, ότι η χώρα υποδοχής 
αποτελεί μια χώρα μεταναστών. Τα πλάσματα συντροφεύουν το μετανάστη και του 
συμπαραστέκονται, βοηθώντας τον να προσαρμοστεί (εικ. 5). 

Ειδικά, η τελευταία σκηνή με το κοριτσάκι, που δίνει οδηγίες σε μια νεαρή μετανά-
στρια, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο ενσωμάτωσης, υπό την έννοια ότι το κορίτσι, 
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δηλ. η επόμενη γενιά μεταναστών, έχει αφομοιωθεί πλήρως και αισθάνεται εξοικειω-
μένη με τη νέα γη. Για αυτό, αν και το κορίτσι φορά τα παπούτσια και το καπέλο από 
τη χώρα προέλευσης, εν τούτοις έχει μαζί της ένα παράξενο πλάσμα.  
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 Περίληψη  

Με την παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση της μάθησης μέσω παιχνιδιών (Game 
Based Learning) με τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών. Εξετάζεται 
επίσης και η προοπτική αξιοποίησης των παιχνιδιών στη σχολική τάξη. Για τον σκοπό 
αυτό σχεδιάστηκε ένα παιχνίδι τύπου Monopoly, βασισμένο στη θεωρία Game Based 
Learning (GBL) και ενσωματώθηκε στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ’ Δημοτικού 
και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία της Ευρώπης. Ερευνήθηκε αν υπάρχει στατι-
στικά σημαντική επίδραση του παιχνιδιού στην επίδοση των μαθητών και αν εντοπίζο-
νται διαφοροποιήσεις στην επίδοση αγοριών – κοριτσιών. Ανιχνεύθηκαν επίσης οι συ-
σχετισμοί μεταξύ επίδοσης και ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, η επίδοση των μαθητών 
παρουσίασε σημαντική άνοδο μετά το παιχνίδι, ενώ παράλληλα επαληθεύτηκε ότι το 
ενδιαφέρον των μαθητών σχετίζεται με την επίδοσή τους, αφού τα αποτελέσματα εμ-
φάνισαν πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Eκπαίδευση, Monopoly, Διδασκαλία Γεωγραφίας, Game-based 
learning 

Εισαγωγή 

 Η γεωγραφική εκπαίδευση συμβάλλει στη διαμόρφωση συνείδησης του πολίτη μέσω 
της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και τη σύν-
δεση της ιδιότητας του πολίτη με την ευθύνη που φέρει για τον τόπο του (Reinfried & 
Hertig, 2011)  (Reinfried, 2011). Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδι-
κασία μπορεί να ικανοποιήσει αυτούς τους στόχους. Η μάθηση που βασίζεται στο παι-
χνίδι είναι σχεδιασμένη να ισορροπεί το περιεχόμενο του παιχνιδιού και το παιχνίδι 
αυτό καθαυτό με την ικανότητα του παίκτη να διατηρήσει και να εφαρμόσει το περιε-
χόμενο και στον πραγματικό κόσμο (Plass, Homer, & Kinzer, 2015). Ο Prensky ανα-
φέρει (Pivec, 2006) χαρακτηριστικά ότι η εκπαίδευση και το παιχνίδι έχουν μία αλλη-
λένδετη σχέση. Η μάθηση έχει πλούσιο περιεχόμενο αλλά μικρή εμπλοκή, σε αντίθεση 
με τα παιχνίδια, τα οποία υστερούν σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά εμπλέκουν τους 
συμμετέχοντες σε πολύ μεγάλο βαθμό. To παιχνίδι προσφέρει ένα περιβάλλον, στο ο-
ποίο η μάθηση μπορεί να ευδοκιμήσει και να εισάγει στόχους και έργα τα οποία ο μα-
θητής πρέπει να φέρει εις πέρας για να εξελιχθεί.  
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Έρευνα 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η προσέγγιση του μαθήματος μέσω ενός διαφορετι-
κού πρίσματος και η εισαγωγή των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κλα-
σικό επιτραπέζιο MONOPOLY διαμορφώθηκε κατάλληλα και μετατράπηκε σε 
GEOPOLY, ώστε να λειτουργήσει επικουρικά στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄ 
Δημοτικού και να συμβάλλει στην κατάκτηση διδακτικών στόχων (όπως αυτοί διατυ-
πώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα), στην ενεργητικότερη εμπλοκή των μαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην καλλιέργεια θετικού κλίματος στην τάξη μέσω της 
συνεργασίας  και στην αύξηση της διασκέδασης κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Με-
λετήθηκε η σχέση μεταξύ εξαρτημένων μεταβλητών (Επίδοση, Φύλο, Ενδιαφέρον, Άγ-
χος, Αντιληπτική Ικανότητα) και μίας ανεξάρτητης μεταβλητής (παιχνίδι Geopoly). 
Στην έρευνα συμμετείχαν 43 μαθητές Στ΄ Δημοτικού, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο 
τμήματα. Το ένα τμήμα αποτέλεσε την πειραματική ομάδα και το δεύτερο την ομάδα 
ελέγχου.  

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης 

Το παιχνίδι αντικατέστησε τρία κεφάλαια της ενότητας «Ευρώπη». Το ταμπλό χωρί-
στηκε σε τέσσερα μέρη, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και μία περιοχή της Ευ-
ρώπης (Νότια, Ανατολική, Σκανδιναβία, Βορειο-κεντρική). Σε κάθε περιοχή έχουν το-
ποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένες κάρτες, στις οποίες αναγράφεται το όνομα της χώρας, 
η πρωτεύουσά της και ένα χαρακτηριστικό μνημείο.  
• Οι χώρες έχουν χωριστεί ανά χρωματική ομάδα με βάση το πόσο κοντά βρίσκονται 

στον χάρτη. Στα δεξιά του ταμπλό βρίσκεται η χώρα με τη μικρότερη έκταση (στην 
κλασική Monopoly, η χώρα με τη μικρότερη αξία είναι στα δεξιά της χρωματικής 
ομάδας), έτσι οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τη σχετική θέση.  

• Αξιοθέατα: οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και εταιρείες του κλασικού παιχνιδιού αντι-
καταστάθηκαν με τα βασικά μνημεία της κάθε περιοχής.  

• Κάρτες ιδιοκτησίας: oι κάρτες ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν το όνομα της χώρας, την 
πρωτεύουσα την τιμή ενοικίου, ξενοδοχείων κλπ.  

• Κάρτες αποφάσεων – εντολών: αποφάσεις και εντολές σχετικές με τη Γεωγραφία της 
Ευρώπης 

• Πιόνια: Τα πιόνια τυπώθηκαν σε 3d εκτυπωτή και απεικονίζουν τα βασικά μνημεία 
της Ευρώπης 

Ομάδα πειραματισμού: Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού επέλεξαν από την ιστοσελίδα 
“thingiverse” τα κυριότερα μνημεία της Ευρώπης και αξιοποίησαν το λογισμικό πρό-
γραμμα “Cura” του 3d εκτυπωτή Ultimaker. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν τη γραπτή 
δοκιμασία αξιολόγησης (pre test) που απαρτίζεται από 5 ασκήσεις, εναρμονισμένες με 
τους γνωστικούς στόχους. Οι οδηγίες για το στήσιμο του παιχνιδιού ήταν διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα “Geopoly”, που δημιουργήθηκε για το παιχνίδι. Μετά το τέλος κάθε 
παιχνιδιού, κάθε ομάδα αναρτούσε στον πίνακα βαθμολογίας το όνομα του νικητή. Οι 
μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομοιογενείς ομάδες.  
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Κάθε παιχνίδι διαρκεί 40 λεπτά. Στο τέλος  αφιερώνονταν πέντε λεπτά για συζήτηση. 
Έτσι, οι μαθητές έμπαιναν ασυνείδητα σε μία διαδικασία αναστοχασμού. Η συχνότητα 
του παιχνιδιού επιλέχθηκε με βάση τις ώρες διδασκαλίας που προτείνει το αναλυτικό 
πρόγραμμα για τη διδασκαλία των τριών κεφαλαίων του βιβλίου του οργανισμού, ώστε 
να έχουμε αντικειμενικά αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής πα-
ρέμβασης οι μαθητές δοκιμάστηκαν γραπτά (post test) και συμπλήρωσαν ερωτηματο-
λόγιο ανίχνευσης εσωτερικών κινήτρων, Intrinsic Motivation Inventory/IMI (Ryan & 
Deci, 2000) και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παιχνιδιού.  

Ομάδα ελέγχου: Οι μαθητές δοκιμάστηκαν γραπτά (pre test), συμμετείχαν στην παρα-
δοσιακή διδασκαλία των τριών κεφαλαίων, δοκιμάστηκαν και πάλι γραπτά μετά το πέ-
ρας των μαθημάτων (post test) και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ανίχνευσης εσωτε-
ρικών κινήτρων και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παιχνιδιού. 

Ανάλυση και αποτελέσματα 

1. Αρχική – Τελική βαθμολογία  

 

Εικόνα 1: Τελική Βαθμολογία μαθητών πριν και μετά το παιχνίδι 

H τελική βαθμολογία των δύο ομάδων βελτιώθηκε αισθητά, με τη βαθμολογία του ex-
perimental group να μεγαλώνει κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.  

2. Σύγκριση επίδοσης αγοριών – κοριτσιών (αρχική – τελική δοκιμασία) 

 

Εικόνα 2: Επιδόσεις αγοριών - κοριτσιών 

Παρατηρούνται διαφορές στους μέσους όρους των επιδόσεων αγοριών – κοριτσιών 
στις δύο δοκιμασίες, οι οποίες δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

3. Συσχέτιση επίδοσης – ενδιαφέροντος  
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Εικόνα 3: Συσχέτιση επίδοσης - ενδιαφέροντος 

Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι πολύ υψηλή (r=0,844). Από το διάγραμμα scat-
terplot διακρίνεται  πολύ υψηλή θετική συσχέτιση (0,844) των δύο μεταβλητών με 
βάση τη μονοτονία. Η συσχέτιση αυτή υποδεικνύει ότι όσο αυξάνεται  το ενδιαφέρον 
των μαθητών, τόσο αυξάνεται και η επίδοσή τους. 

4. Ενδιαφέρον μαθητών  

Αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ανίχνευσης εσωτερικών κινή-
τρων IMI για να διαπιστώσουμε ποιος τρόπος προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθη-
τών. Το μη παραμετρικό τεστ Mann Whitney U test υποδεικνύει ότι η ομάδα πειραμα-
τισμού έχει μεγαλύτερη μέση κατάταξη (30,30) από την ομάδα ελέγχου (13,31) άρα ο 
μέσος όρος του ενδιαφέροντος είναι μεγαλύτερος στην ομάδα πειραματισμού απ’ ότι 
στην ομάδα ελέγχου. 

Συμπεράσματα 

Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι οι γνωστικοί στόχοι, οι 
οποίοι ήταν εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών και είχαν τεθεί πριν την εφαρ-
μογή του παιχνιδιού επετεύχθησαν. Συγκεντρωτικά, το παιχνίδι συντέλεσε στη βελτί-
ωση της επίδοσης των μαθητών και παράλληλα αύξησε το ενδιαφέρον τους για το μά-
θημα της Γεωγραφίας. Οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι έμαθαν περισσότερα για την 
Ευρώπη, απ’ ότι θα μάθαιναν με την παραδοσιακή διδασκαλία, βελτίωσαν τις στρατη-
γικές τους ικανότητες και διασκέδασαν. Ήρθαν πιο κοντά στους συμμαθητές τους και 
καλλιεργήθηκε θετικό κλίμα στην τάξη. Ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν έκδηλος 
από την πρώτη στιγμή και όλοι οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθεί η 
διαδικασία. Μάθηση και παιχνίδι συνδυάστηκαν με σκοπό τη βέλτιστη μαθησιακή ε-
μπειρία. 
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Περίληψη 

Η τέχνη του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών και η Δημιουργική Γραφή, καθώς προσφέ-
ρονται για δημιουργικές προεκτάσεις, μπορούν από κοινού να υποστηρίξουν και να 
εμπλουτίσουν τόσο δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, όσο και μετάδοσης γνώ-
σεων και ιδεών σε θέματα που άπτονται της ψυχοπαιδαγωγικής θεώρησης του Καρα-
γκιόζη. Η σχέση των παιδιών με τη σκιά, τις φιγούρες, την επικοινωνιακή διάσταση 
του Καραγκιόζη, το περιεχόμενο του θεατρικού έργου και τους υπόλοιπους ήρωες των 
παραστάσεων, αποτέλεσαν τον πυρήνα όλων των παραγόμενων γραπτών, τη βάση για 
να οργανωθεί από τα ίδια τα παιδιά μια κανονική θεατρική παράσταση και ταυτόχρονα 
ενίσχυσαν και τη δημιουργικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού. Η ενεργός εμπλοκή 
των μαθητών στη συγγραφή του θεατρικού έργου, η κατασκευή των φιγούρων, η κί-
νηση και η εμψύχωσή τους, αλλά και η χρήση των παραπάνω ως αφόρμηση για την 
παραγωγή κειμένων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των παι-
διών για το Θέατρο Σκιών, ανέδειξαν τις δυνατότητές τους και προώθησαν τη συγγρα-
φική τους δεξιότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θέατρο Σκιών, Καραγκιόζης, Δημιουργική Γραφή 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Θεσσαλονίκη θυμάται», το οποίο διοργανώθηκε από 
την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Πολεμικών Κοιμητηρίων (CWGC), το British Council, 
το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε 
τον συνδετικό κρίκο για τους μαθητές της Ε’ τάξης μεταξύ της Δημιουργικής Γραφής 
και του νεοελληνικού θεάτρου Σκιών. Ειδικότερα, η επέτειος των εκατό χρόνων από 
το Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να προσεγγίσουν και να διαχειριστούν διαθεματικά το θέμα της «μνήμης» όχι 
μόνο μέσα από τον ρόλο του συγγραφέα, παράγοντας κείμενα μέσα από βιωματικές 
και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, αλλά και μέσα από τον ρόλο του καραγκιοζοπαί-
χτη-δημιουργού που αναζητά την έννοια του «ωραίου» μέσα από τη θεατρική πράξη 
και την τέχνη του λόγου. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ενίσχυσε τη φαντασία των μαθη-
τών, οι οποίοι, αφού συνέλεξαν πληροφορίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο από το 
διαδίκτυο και τα σχολικά εγχειρίδια, επέλεξαν ελεύθερα όσες εξυπηρετούσαν τους 
συγγραφικούς τους στόχους. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Στις υποενότητες που ακολουθούν επιχειρείται μία σύντομη αποσαφήνιση της σχέσης 
της Δημιουργικής Γραφής με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία του Καραγκιόζη ως 
θεατρική αγωγή. 

Δημιουργική Γραφή κι εκπαίδευση 

Ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι να αναπτύξει τη δημιουργική ικανό-
τητα του μαθητή, ώστε το νέο άτομο, με φαντασία και αυτοέκφραση, να αναπτυχθεί 
διανοητικά και να εξερευνήσει τον κόσμο με αυτενέργεια και πειραματισμό. Ωστόσο, 
κι ενώ η δημιουργική γραφή είναι μία δημιουργική διαδικασία που συνδέεται με την 
έννοια της δημιουργικότητας, η διατύπωση ενός ορισμού είναι μια αντιδημιουργική 
πράξη και συνήθως αποφεύγεται διακριτικά. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Γρόσδο 
(2014), ένας ορισμός προέρχεται από μία κριτική διαδικασία που περιλαμβάνει τη δια-
τύπωση συμπεράσματος μέσα από τη χρήση κριτηρίων, από τα μέρη στο όλο και όχι 
από μια αποκλίνουσα διαδικασία. Έτσι, μία προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου ενέχει 
τη χρήση διαφόρων προσεγγίσεων. 

Αρχικά, η δημιουργική γραφή αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, ευρέως 
διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, κατά την οποία, με την κατάλληλη διέγερση της 
παιδικής δημιουργικότητας, προκαλείται η παραγωγή λόγου μ’ έναν τρόπο παιγνιώδη 
και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Σουλιώτης, 1995). 
Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει μέσα από το παιχνίδι τη μάθηση του λόγου και των δυνα-
τοτήτων του και στηρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων της λέξης, της πρότασης 
και κατ’ επέκταση του κειμένου, με σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων (Πασσιά & 
Μανδηλαράς, 2001). 

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει και ένα ακόμη βασικό προσδιοριστικό χαρακτηρι-
στικό: Η δημιουργική γραφή συνδέεται με λειτουργίες που συναντώνται στο παιχνίδι, 
όπως είναι η αίσθηση της περιπέτειας, της φαντασίας και της περιέργειας. Μάλιστα, τα 
λεκτικά παιχνίδια ελκύουν τα παιδιά και είναι χρήσιμα για την καλλιέργεια του προ-
φορικού λόγου και την ενίσχυση της αίσθησης του χιούμορ. Με το χιούμορ το παιδί 
απαλλάσσεται από φοβίες και δισταγμούς που μπορεί να έχει από τη συνδιαλλαγή του 
με τον κόσμο. Το χιούμορ με άλλα λόγια εμπνέει αισιοδοξία στο παιδί και συντελεί 
στην ψυχοσωματική του υγεία (Κανατσούλη, 1993). 

Οι έννοιες, λοιπόν, της δημιουργικότητας και της δημιουργικής γραφής παρουσιάζουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά, ώστε πολλές φορές η περιγραφή της μιας έννοιας να μην 
ξεχωρίζει από την περιγραφή της άλλης. Έτσι, από τη μία η δημιουργική γραφή είναι 
η τέχνη να βρίσκει, να «κατεβάζει», να γεννά κάποιος ιδέες (Timbal-Duclaux, 1996), 
ενώ από την άλλη, ανάπτυξη της δημιουργικότητας θεωρείται η δυνατότητα του ατό-
μου να βελτιώνει συνειδητά τις ικανότητές του για την παραγωγή καινοτόμων ιδεών 
(Amabile, 1996). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητό ότι η σύνδεση της 
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δημιουργικότητας με τη μάθηση επιτυγχάνεται μέσω μίας ευέλικτης διδασκαλίας που 
επικεντρώνεται σε δοκιμασίες ανοιχτού τύπου, ενισχύοντας την αυτοεικόνα των μαθη-
τών. Η δημιουργική γραφή είναι μία δημιουργική διαδικασία που επιδιώκει να κατα-
στήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή κάθε είδους κειμένων με τη συμμετοχή 
τους σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κειμενικά 
γεγονότα (Dawson, 2005. Κωτόπουλος, 2011). 

Τέλος, να σημειωθεί ότι αν και η δημιουργική γραφή δεν ταυτίζεται σε επίπεδο πρα-
κτικής με τη γλωσσική διδασκαλία, υπάρχουν σημεία τομής στα παραγόμενα κείμενα, 
στις αποκτούμενες δεξιότητες και ενίοτε στις διδακτικές τεχνικές. Η δημιουργική 
γραφή χρησιμοποιεί τις εφαρμογές των σύγχρονων γλωσσολογικών αρχών της γλωσ-
σικής διδασκαλίας- την ολιστικότητα, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, τον κειμε-
νοκεντρισμό- για να διαμορφώσει διδακτικές πρακτικές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
ολιστική προσέγγιση, τα λογοτεχνικά κείμενα με τον πολυσημικό τους χαρακτήρα, α-
ποτελούν τον πυρήνα της δημιουργικής γραφής. Οι παλιές γνωστικές εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν κατά την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων, μεταμορφώνονται σε 
δημιουργικές εργασίες (νέα γνώση) κατά τη διαδικασία της συγγραφής (Κωστούλη, 
2001). Επιπρόσθετα, σύμφωνα άλλωστε με τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, η δη-
μιουργική γραφή δίνει προτεραιότητα στην άσκηση των μαθητών στην εκτεταμένη 
χρήση της γλώσσας, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της. Οι μαθητές δε «μι-
λούν» για τη γλώσσα, αλλά τη χρησιμοποιούν, συμμετέχουν ενεργητικά σε ποικίλες 
ομαδικές δράσεις, παράγουν λόγο έχοντας πραγματικό αποδέκτη και γίνονται επαρκείς 
ομιλητές προσεγγίζοντας διάφορες μορφές λόγου μέσω χρηστικών και πολυτροπικών 
κειμένων. Παράλληλα, η δημιουργική γραφή χρησιμοποιεί τις δεξιότητες που ανα-
πτύσσονται στη διδασκαλία της γλώσσας (ακρόαση, ανάγνωση, προφορική και γραπτή 
έκφραση), αλλά και τις μεταγλωσσικές (γραμματική, συντακτικό) και τις μεταγνωστι-
κές δεξιότητες (αυτοδιόρθωση, αυτοαξιολόγηση).  

Δημιουργική Γραφή και Θέατρο Σκιών 

Το Θέατρο Σκιών, λόγω της αισθητικής, ιστορικής, λαογραφικής, εικαστικής, μουσι-
κής και θεατρικής φύσης του, μπορεί να συμπεριλάβει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες μέσω των οποίων ενισχύεται η απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων από τα παιδιά. 
Από την άλλη, και η Δημιουργική Γραφή, καθώς αποτελεί ένα παιχνίδι αφηγηματικών 
στρατηγικών, οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, επιλογής και συναρμογής λέξεων 
(Νικολαΐδου, 2015), μπορεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, ε-
νισχύοντας την απόκτηση γνωστικών, ματαγνωστικών, επικοινωνιακών και κοινωνι-
κών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, η δυνατότητα αξιοποίησης του Θεάτρου Σκιών στο σχο-
λείο σε σχέση με την παιγνιώδη παραγωγή λόγου και όλων των δημιουργικών της προ-
εκτάσεων αναδεικνύεται από τα εξής: 

Αρχικά, το Θέατρο Σκιών είναι στενά συνδεδεμένο με τη νεοελληνική γλώσσα λόγω 
του προφορικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης τέχνης. Οι θεατρικοί διάλογοι των έρ-
γων και η ιδιαίτερη προφορική αφήγησή τους δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
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εξασκήσουν όχι μόνο τον προφορικό τους λόγο, αλλά και τον γραπτό, καθώς θεωρείται 
δεδομένη η δυνατότητα συγγραφής ενός θεατρικού έργου από τους μαθητές (Παμου-
κτσόγλου, 1993). Από την άλλη, και η Δημιουργική Γραφή με την κατάλληλη διέγερση 
της παιδικής δημιουργικότητας προκαλεί την παραγωγή λόγου, προφορικού και γρα-
πτού, με τρόπο παιγνιώδη και μάλιστα απαλλαγμένου από αυστηρά αξιολογικά πλαί-
σια.  

Επιπλέον, το Θέατρο Σκιών, λόγω της παγκόσμιας λαογραφικής του διάστασης μπορεί 
να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη γεωγραφία και την ιστορία άλλων λαών και 
ανθρώπων, γεγονός που το καθιστά μέσο διαπολιτισμικής αγωγής (Αγραφιώτης, 2007). 
Να σημειωθεί ωστόσο, ότι και μέσω των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής οι μα-
θητές εκτίθενται σε πολλά και ποικίλα αναγνωστικά ερεθίσματα, καθώς δε νοείται συγ-
γραφή χωρίς διάβασμα. Τα παραπάνω, όμως, δεν αφορούν μία δασκαλοκεντρική διδα-
σκαλία της λογοτεχνίας, αλλά μία διδασκαλία όπου ο δάσκαλος έχοντας διαμεσολαβη-
τικό ρόλο και χωρίς να προσκολλάται στον λογοτεχνικό κανόνα επιλέγει κείμενα για 
να εξυπηρετηθεί η χρήση της γλώσσας και όχι μόνο η δομή της.  

Εκτός από τα παραπάνω, οι μαθητές κατασκευάζοντας τις φιγούρες και τα σκηνικά του 
Θεάτρου Σκιών, αναπτύσσουν τις εικαστικές καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Με αυτόν 
τον τρόπο έρχονται σε επαφή με τη διαδικασία κατασκευής ενός μπερντέ, με την τε-
χνική του κολλάζ, της χαρτοτυπίας και γενικά με ποικίλες τεχνικές γύρω από αυτό (Χα-
τζάκης, 1998). Από την άλλη, η πολυαισθητηριακή προσέγγιση της Δημιουργικής Γρα-
φής μπορεί όχι μόνο να καλλιεργήσει τις κειμενικές δεξιότητες των παιδιών, αλλά και 
να αποτελέσει έναυσμα κι έμπνευση για την προσωπική δημιουργική τους παραγωγή. 
Μέσω των δραστηριοτήτων της επιτυγχάνεται η οπτική/κιναισθητική αντίληψη των 
μαθητών (πιάνω, κατασκευάζω, υποδύομαι, γράφω), καθώς αυτές μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως αφόρμηση για περισσότερες δημιουργικές δράσεις όπως εικαστικές δη-
μιουργίες, θεατρική αγωγή, μουσικές εμπειρίες και παραγωγές. 

Συνεχίζοντας, η δράση του παιδιού ως καραγκιοζοπαίχτη ωφελεί ιδιαίτερα την παιδική 
ηλικία. Η κατασκευή των φιγούρων, η κίνηση και η εμψύχωσή τους συμβάλλουν στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στην κοινωνικοποίησή τους. Μάλιστα, ο μεσο-
λαβητικός ρόλος του μπερντέ δίνει στο παιδί ένα προστατευτικό συναίσθημα και το-
νώνει την εκφραστικότητά του. Με τον ίδιο τρόπο, μέσω των ασκήσεων Δημιουργικής 
Γραφής το παιδί εκτονώνεται κι απελευθερώνεται, λυτρώνεται συναισθηματικά και 
πνευματικά και τονώνεται η αυτοπεποίθησή του (Κοτρωνίδου, 2012). Πολλοί ειδικοί 
στον χώρο της ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν την ποίηση, τις ιστορίες, τους μύθους 
και τα παραμύθια, τις επιστολές και το ημερολόγιο, ακόμα και το δράμα και τον κινη-
ματογράφο, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά 
τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν και να σχετίζονται καλύτερα με 
τους άλλους, να μπορούν να επιλύουν προβλήματα, αλλά και για να έρθουν σε επαφή 
με τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης και της αισθητικής απόλαυσης (Gorelick, 2005). 
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Στα παραπάνω, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί και η σύνδεση της φιγούρας του 
Θεάτρου Σκιών με το παιχνίδι. Σε πρώτη φάση, η σχέση του παιδιού με τη φιγούρα 
έγκειται κυρίως στην κατασκευή της μέσα από μία αρκετά σύνθετη διαδικασία που 
ενδείκνυται ωστόσο για την παιδική ηλικία (Γενειατάκη, 1989). Μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής της, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι μέσα από τη θέση της παντοδυναμίας 
του καραγκιοζοπαίχτη, μπορεί, εμψυχώνοντάς την μέσω του λόγου και της κίνησης, να 
απελευθερώσει την ψυχή του, να εκφραστεί, να επικοινωνήσει ευκολότερα με το κοινό 
του, αλλά και με τον κόσμο των ενηλίκων.  

Από την άλλη, η δημιουργική γραφή μοιράζεται με τις εκφραστικές θεραπείες τη δυ-
νατότητα δημιουργίας ενός «χώρου παιχνιδιού», με την έννοια του δυνητικού χώρου 
του D.Winnicott. Σύμφωνα με τον Winnicott (1958), ανάμεσα στη φαντασία και στην 
πραγματικότητα, υπάρχει μία τρίτη ενδιάμεση περιοχή, που είναι «ο δυνητικός χώρος». 
Ο χώρος αυτός, που είναι ο χώρος της δημιουργικότητας και του παιχνιδιού, δίνει τη 
δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί «να κατοικεί» σ’ αυτόν, να αντέχει την εξωτερική 
πραγματικότητα και να προσαρμόζεται σ’ αυτήν, χωρίς να ισοπεδώνει τον εαυτό του, 
αλλά και να την υπερβαίνει και να τη διευρύνει, δημιουργώντας νέα νοήματα και πα-
ράγοντας πολιτισμό (Αντωνοπούλου, 2013). Έτσι, η Δημιουργική Γραφή με τις μεθό-
δους και τις τεχνικές της, μπορεί να ενισχύσει την παιγνιώδη διάθεση των παιδιών, 
ώστε να μπουν στον «δυνητικό χώρο» και να παίξουν με την πραγματικότητα, δίχως 
τις συνέπειες της πραγματικής ζωής. 

Ολοκληρώνοντας, αναφορά πρέπει να γίνει και στο χιούμορ, καθώς σύμφωνα με τον 
Βαλούκο (2001), ο χιουμορίστας δημιουργός απαντάται σε όλες τις έντεχνες μορφές 
της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκδηλώνεται σε όλες τις τέχνες. Έ-
τσι, και στο Θέατρο Σκιών η κωμωδία κατέχει σημαντική θέση με τα οπτικά και ακου-
στικά αστεία των φιγούρων. Ειδικότερα, στα τελευταία ανήκουν τα γλωσσικά αστεία, 
τα οποία στηρίζονται στο ευφυολόγημα και διακρίνονται στα καθαρά λεκτικά αστεία 
και στα αστεία περιεχομένου (Πετρή, 1986). Από την άλλη, και τα κείμενα που παρά-
γονται στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής εμφανίζουν το στοιχείο της έκπληξης 
(χιούμορ). Τα λεκτικά παιχνίδια ενισχύουν την αίσθηση του χιούμορ, ελκύουν τα παι-
διά και είναι χρήσιμα για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου. Τα λαϊκά ολιγόστιχα 
ποιήματα, τα λαχνίσματα, τα παιχνιδόλεξα, οι γλωσσοδέτες, τα αινίγματα και τα λίμε-
ρικ αποτελούν ποιητικά είδη στη σχολική τάξη τόσο ως ακρόαση, όσο και ως τρόπο 
δημιουργικής έκφρασης, καθώς συμβάλλουν στην απόκτηση της ισορροπίας, αισιόδο-
ξης διάθεσης και δημιουργικότητας (Αναγνωστόπουλος, 1998). 

Διδακτική πρόταση 

Στόχοι-Επιδιώξεις 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση του θεάτρου σκιών και ειδικό-
τερα του Καραγκιόζη στη διδακτική πράξη προκειμένου να καλύψει ποικίλες 
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εναλλακτικές στοχοθεσίες και να οδηγήσει σε διαφορετικές μαθησιακές δράσεις με κύ-
ριο εκπαιδευτικό εργαλείο τη δημιουργική γραφή. 

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: 
− Να φέρει σε επαφή τους μαθητές με το θέατρο σκιών-Καραγκιόζης ως σπουδαίο πο-

λιτισμικό αγαθό και σημαντικό κομμάτι της παράδοσής μας. 
− Να καλλιεργήσει το συγγραφικό, εικαστικό, κατασκευαστικό, μουσικό και υποκριτικό 

ταλέντο των παιδιών. 
− Να ενισχύσει την αυτενέργειά τους και να τους κινητοποιήσει.  
− Να καλλιεργήσει τη δημιουργική σκέψη και φαντασία τους. 
− Να ενισχύσει το χιούμορ τους, καθώς αυτό υπάρχει διάχυτο στο θέατρο σκιών. 
− Να ενισχύσει τις συγγραφικές τους δεξιότητες μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και την 

παραγωγή σεναρίων. 
− Να προωθήσει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 
− Να ενεργοποιήσει συναισθηματικές και γνωστικές διεργασίες. 
− Να διευκολύνει την επαφή του παιδιού με τον περιβάλλοντα κόσμο μέσα από τους 

πειραματισμούς με τις σκιές. 

Μεθοδολογία 

Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στις δραστηριότητες τοποθετούν τους 
μαθητές στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και στηρίζονται στην ενεργητική 
αλληλεπιδραστική συνεργατική μάθηση, τη διερεύνηση και την ομαδική εργασία (Τα-
μουτσέλη, 2009). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Project ή σχέδιο εργασίας 
με βασικό χαρακτηριστικό του τη διαθεματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε 
η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε πολλές γνωστικές περιοχές που συνδέονταν με το υπό 
μελέτη θέμα. Κάποιες από αυτές ήταν η θεατρική αγωγή, η γλώσσα, η φυσική, τα ει-
καστικά και η μουσική. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες: 

Πρώτη επαφή των παιδιών με βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θεάτρου σκιών 

Αναγνώσεις θεατρικών έργων-Καραγκιόζη 

Τακτές συναντήσεις με επαγγελματία καραγκιοζοπαίχτη προκειμένου να διευκολυν-
θούν στην κατασκευή φιγούρων και στη συγγραφή σεναρίου 

Κατασκευή σκηνικού και φιγούρων σε ατομικό επίπεδο 

Συμμετοχή των παιδιών στη συγγραφή του έργου μέσω της τεχνικής «Καταιγισμός Ι-
δεών». Δόθηκε στους μαθητές η φράση-ερέθισμα «Ο Καραγκιόζης στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο» και τα παιδιά παρακινήθηκαν σε ελεύθερη και αυτόματη έκφραση ιδεών. Α-
κολούθησε ο έλεγχος, η ταξινόμηση, η αξιολόγηση και η επιλογή των ιδεών αυτών. 
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Συγγραφή επιπλέον αυτοσχέδιων διαλόγων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

Παρουσίαση της παράστασης «Ο Καραγκιόζης στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» σε με-
γάλο μουσείο της πόλης με τη συνεργασία δύο οργανοπαιχτών και παρουσία των γο-
νέων των μαθητών 

Αποτελέσματα 

Η πολυσύνθετη φύση κι ευελιξία της τέχνης του θεάτρου σκιών αγκάλιασε πολλές εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες κι αξιοποιήθηκε ως αντικείμενο διδασκαλίας μέσα στο 
πλαίσιο της ιστορικής, λαογραφικής και καλλιτεχνικής του διάστασης. Παράλληλα, η 
σύζευξή του με τη δημιουργική γραφή οδήγησε στην παραγωγή δημιουργικών κειμέ-
νων με πολλαπλές ιδιότητες, όπως: α) Ρευστότητα-ευχέρεια. Τα κείμενα εμφανίζουν 
πλούτο ιδεών και πολυσημία. β) Ευελιξία. Τα κείμενα είναι πλούσια σε απρόβλεπτες 
και μη αναμενόμενες καταστάσεις. γ) Πρωτοτυπία. Τα κείμενα επιδέχονται πολλές ερ-
μηνείες. δ) Πολυπλοκότητα. Περιέχουν λεπτομέρειες σε ευρύτερα σχήματα. ε) Χιού-
μορ. Τα κείμενα διαθέτουν το στοιχείο της έκπληξης. 

Μέσα από τον Καραγκιόζη τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή με τη νεοελληνική γλώσσα, την 
ιστορία, την αριθμητική, τα εικαστικά, την ελληνική μουσική παράδοση και τη θεα-
τρική αγωγή. Αναζήτησαν το «ωραίο» μέσα από μια καθαρά ψυχαγωγική διαδικασία 
και μαθήτευσαν στις εξής κατηγορίες: ιδεολογική, κοινωνική, εικαστική, υποκριτική, 
πατριδογνωστική και λογοτεχνική. Επιπρόσθετα, οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν 
μέσα σ’ ένα συνεργατικό περιβάλλον, δημιουργώντας μαζί με τους συνομηλίκους τους. 
Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τη μαθησιακή τους επίδοση, απέκτησαν φωνή και 
ακροατήριο, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός θετικού ψυχολο-
γικού κλίματος μέσα στην τάξη. 
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Διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα 

Σκανδάλου Αικατερίνη, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου, aikskandalou@sch.gr 

Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σύστημα διέπεται στις μέρες μας από τις έννοιες της αλλαγής και της 
καινοτομίας και η εκπαιδευτική αλλαγή συνδέεται με την εκπαιδευτική πολιτική και τη 
διοίκηση. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαχείριση της αλλαγής στην εκπαι-
δευτική μονάδα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα από την εισα-
γωγή μιας αλλαγής/ καινοτομίας σε συγκεκριμένο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Δυτικής Ελλάδας. Αρχικά οριοθετεί εννοιολογικά την αλλαγή/ καινοτομία, α-
ναλύει τις πτυχές της και στη συνέχεια αναφέρει τρόπους ενεργοποίησης των εκπαι-
δευτικών στην κατεύθυνση της επιτυχούς εισαγωγής της. Τέλος, προτείνονται παρεμ-
βάσεις για ορθολογική διαχείριση των αντιστάσεων, κατά την εισαγωγή και την εφαρ-
μογή της συγκεκριμένης αλλαγής.. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αλλαγή, καινοτομία, διαχείριση, Σχολική Μονάδα 

Εισαγωγή- Εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία 

Οι όροι αλλαγή και καινοτομία ακούγονται ολοένα και πιο συχνά στις μέρες μας σε 
όλες τις εκφάνσεις του συστήματος: κοινωνικές, επιστημονικές, οικονομικές, πολιτι-
κές. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα ως φορέας εξελίξεων στη σύγχρονη πραγματικό-
τητα είναι συνυφασμένο με την εκπαιδευτική αλλαγή και καινοτομία. Στο σημείο αυτό 
κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση των όρων αλλαγή και καινοτομία, ώστε να μην συγ-
χέονται οι έννοιες. 

Κατά τη Δακοπούλου (2008) εκπαιδευτική αλλαγή θεωρείται ο εκπαιδευτικός μετα-
σχηματισμός, που άλλοτε θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρής εμβέλειας, π.χ. υπουργι-
κές αποφάσεις, και άλλοτε όχι. Επιπλέον αναφέρεται σε επί μέρους πτυχές της εκπαί-
δευσης, οργανωτικές, διαχειριστικές ή διοικητικές, χωρίς να επιδρά στο περιεχόμενο 
και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές σε σχέση 
με την εκκίνηση και τη νομιμοποίησή τους διακρίνονται σε τρία είδη: α) αλλαγές, που 
έχουν τη βάση και τη νομιμοποίησή τους σε εκπαιδευτικά θεσμικά κείμενα, β) αλλαγές, 
που συνδέονται και εκκινούν από εμπειρική έρευνα και πειραματισμό και γ) αλλαγές, 
που προέρχονται από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών μονάδων. 

Ο όρος εκπαιδευτική καινοτομία θεωρείται συνώνυμος του όρου «νεωτερισμός», γιατί 
προϋποθέτει μια ενέργεια που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο εκπαι-
δευτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα η έννοια εκπαιδευτική καινοτομία περιλαμβάνει 
μετασχηματισμούς και μεταβολές που δεν καλύπτονται από συγκεκριμένο θεσμικό 
πλαίσιο, αλλά προέρχονται από ενέργειες και πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων, στε-
λεχών της εκπαίδευσης, ομάδων εκπαιδευτικών αλλά και μεμονωμένων εκπαιδευτικών 
(Δακοπούλου, 2008). 
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Η κατανόηση και η ερμηνεία της εκπαιδευτικής αλλαγής/καινοτομίας απαιτεί τη θεω-
ρητική της ανάλυση, ώστε να διευκρινιστεί κάτω από ποιες ιδεολογικές, δομικές και 
προγραμματικές συνθήκες συμβαίνουν αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα. Έτσι, 
σύμφωνα με το μοντέλο εξισορρόπησης (Δακοπούλου, 2008) η αλλαγή προωθείται από 
την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας του συστήματος που απορρυθμίζεται, είτε από 
τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την υ-
πάρχουσα οργάνωση, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης (εξελικτικές 
και νέο-εξελικτικές θεωρίες), είτε από την ανάγκη διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης 
(δομο-λειτουργικές θεωρίες), είτε από την ανάγκη αποκατάστασης δυσλειτουργιών του 
συστήματος (συστημικές θεωρίες). 

Αντίθετα, το μοντέλο της σύγκρουσης (Δακοπούλου, 2008) ερμηνεύει την εκπαιδευ-
τική αλλαγή, ως μέρος μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας ανάμεσα σε ομάδες πίεσης 
διαφορετικών συμφερόντων. Η διαχείριση της αλλαγής σε αυτή την περίπτωση γίνεται 
με πολιτική προσέγγιση, δεδομένο ότι κάθε ομάδα πίεσης έχει τη δική της οπτική και 
το δικό της πλαίσιο αναφοράς. Έτσι, οι μαρξιστικές και νέο- μαρξιστικές θεωρίες επι-
κεντρώνονται στην οικονομική σύγκρουση, ενώ οι αναρχικές – ουτοπιστικές θεωρίες 
εστιάζουν στη σύγκρουση που προκαλείται από καταπιεστικούς θεσμούς. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι καθεμία από τις παραπάνω θεωρίες μπορεί 
να προσφέρει προβλεπόμενες ερμηνείες για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής αλλα-
γής/καινοτομίας και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει. Απαραίτητο είναι να μπορούμε 
να αντλούμε επιλεκτικά και κριτικά την κατάλληλη απ’ αυτές, ώστε να ερμηνεύουμε 
και να αναλύουμε τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επιχειρούμε.  

Διαχείριση της αλλαγής/καινοτομίας από την εκπαιδευτική μονάδα 

Κάθε εκπαιδευτική αλλαγή υλοποιείται από άτομα και ομάδες είτε στο επίπεδο της 
σύλληψης είτε στο επίπεδο της διαχείρισης, κυριαρχώντας άλλοτε οι ορθολογικές και 
άλλοτε οι πολιτικές προσεγγίσεις. Έτσι, κατά τη Δακοπούλου (2008), διακρίνουμε τις 
εξής προσεγγίσεις για τη διαχείριση της αλλαγής: 

• Αν αποστολή της εκπαίδευσης θεωρείται η διατήρηση της ισορροπίας και της υπάρ-
χουσας τάξης, τότε υιοθετούνται μηχανισμοί επιβολής και παθητικής αποδοχής από 
την εκπαιδευτική βάση (λειτουργική προσέγγιση και διαδραστική προσέγγιση). 

• Αν το σχολείο αποτελεί τη βασική μονάδα αλλαγής, μπορεί να αναπτύξει μεμονω-
μένες διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων του, εστιάζοντας στη διαφορετικό-
τητα των τοπικών συνθηκών και στη φάση της υιοθέτησης/ εφαρμογής των αλλα-
γών. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας ενισχύεται η διαπραγμάτευση, η ευε-
λιξία και η εφαρμογή από την πλευρά τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σχεδια-
στών της αλλαγής. 

• Από την άλλη η αξιοποίηση της εξουσίας της διοίκησης, θέτει στο επίκεντρο τον 
αποτελεσματικό διευθυντή. Δεν αναδεικνύεται, όμως, ο ρόλος των υφισταμένων, 
που, τελικά, θα εφαρμόσουν την όποια αλλαγή ή θα προωθήσουν την καινοτομία. 

• Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής αλλαγής, μέσω της αξιοποίησης των 
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συμμετοχικών διαδικασιών υπακούει στα προστάγματα της δημοκρατίας, προ-
σκρούει, όμως, τόσο στην αντίσταση στην αλλαγή όσο και στη ρητορική της συμ-
μετοχής. 

• Τέλος, αν η αποστολή της εκπαίδευσης στοχεύει στην εγκαθίδρυση των αρχών της 
ισότητας, τότε η αξιοποίηση της επαγγελματικής αυτονομίας θα προσεγγίσει περισ-
σότερο το ιδανικό της εκπαίδευσης, καθώς προστατεύει περισσότερο τους υφιστα-
μένους, αφού σέβεται την αυτονομία τους στην πρακτική της σχολικής τάξης, που 
αποτελεί την τελική δοκιμασία της επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας εκπαιδευτικής 
αλλαγής. 

Επιτυχής εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών/καινοτομιών 

Η επιτυχής εισαγωγή και προώθηση των αλλαγών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μο-
νάδας σχετίζονται με την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού και την ανάπτυξη συνεργασίας, μεταξύ της πολιτείας και των φορέων 
της τοπικής κοινωνίας. Από την άλλη μεριά, το διοικητικό στέλεχος που έχει τη συνο-
λική ευθύνη για την εκπαιδευτική μονάδα είναι ο διευθυντής που αναλαμβάνει καθο-
ριστικούς ρόλους, αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της εκπαιδευτικής μονάδας, και 
διαμορφώνει την κουλτούρα του (Ανθοπούλου, 1999). Με φαντασία, όραμα και ρεα-
λισμό συλλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση, διαμορφώνει τους μελλοντικούς στό-
χους και με αυξημένη την ικανότητα να μεταδίδει αυτό το όραμα «μπορεί» να αποτε-
λέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία αλλαγής/ καινοτο-
μίας (Everard & Morris, 1999). Έτσι, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την εκούσια 
και εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών για την επίτευξη του σκοπού της αλλα-
γής (Μπουραντάς,2005). 

Είναι αναγκαίο, βέβαια, ο διευθυντής να γνωρίζει τι σημαίνει αλλαγή, να συνειδητο-
ποιήσει τη σπουδαιότητά της και να κατανοήσει την ουσία της έννοιας αυτής για να 
μπορέσει να κάνει και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους να κατανοήσουν την αξία της. 
Ακόμη, να διαθέτει ορισμένες απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη διαχείριση 
της αλλαγής, καθώς και ορισμένα γνωρίσματα προσωπικότητας. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Everard & Morris (1999), απαραίτητες γνώσεις για τη δια-
χείριση της αλλαγής είναι η γνώση αναφορικά με τα ανθρώπινα συστήματα κινήτρων, 
τα σχήματα ανταμοιβών και η γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
του οργανισμού, τα διοικητικά τους και η επίδρασή τους, το προσωπικό διοικητικό 
στυλ και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων 
και η διαδικασία της αλλαγής, η καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, η επιμορφωτική 
και εκπαιδευτική θεωρία, καθώς και η διαδικασία εκπαίδευσης, που αποτελούν βάσεις 
για την επιτυχημένη υλοποίηση της αλλαγής. 

Επιπλέον, όμως, απαιτούνται και ορισμένες ικανότητες, όπως: η ανάλυση εκτεταμένων 
σύνθετων συστημάτων, η συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, η 
στοχοθεσία και ο σχεδιασμός, οι ικανότητες επίτευξης συναινετικών αποφάσεων, η 
διαχείριση συγκρούσεων και η κατανόηση της πολιτικής συμπεριφοράς παίζουν 
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καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της αλλαγής. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του διευθυ-
ντή, όπως η συναίσθηση ηθικού καθήκοντος, η ηγεσία με βάση τις καλές σχέσεις και 
την κατανόηση απέναντι στο προσωπικό, η υπομονή, η επιμονή, η αισιοδοξία, η ηρε-
μία, η αποδοχή των απόψεων των άλλων, οι τολμηρές αποφάσεις, καθώς και ο υψηλός 
βαθμός αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας. 

Η διαδικασία υλοποίησης της αλλαγής/καινοτομίας 

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη διαδικασία υλοποίησης της 
αλλαγής/καινοτομίας με στόχο να βοηθηθούμε στη διαχείριση της μετάβασης από το 
παλιό στο νέο. Σύμφωνα με τους Everard & Morris (1999), υπάρχουν έξι βασικά στά-
δια, που έχουν εφαρμογή σε εκπαιδευτικές αλλαγές που είναι τα εξής: 

• Προκαταρκτική διάγνωση ή αναγνώριση, όπου θα πάρουμε την απόφαση να εφαρ-
μόσουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Χρειάζεται η 
αλλαγή; Είναι αναγκαία; Είναι επίκαιρη; Είναι εφικτή και βιώσιμη; 

• Προδιαγράφουμε το μέλλον που θέλουμε να συμβεί ή τι πρόκειται να γίνει, αν δεν 
αποφασίσουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή. 

• Περιγράφουμε το παρόν, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός μας και σε ποιες απαιτήσεις 
πρέπει να ανταποκριθούμε. 

• Εντοπίζουμε τα κενά μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος, για να καθορίσουμε 
τι πρέπει να κάνουμε για να τα καλύψουμε. 

• Διαχειριζόμαστε τη μετάβαση από το παρόν στο μέλλον, δηλαδή γίνεται καταμερι-
σμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

• Αξιολογούμε και παρακολουθούμε την αλλαγή, αν πέτυχε, αν θα διαρκέσει, τι μά-
θαμε. 

Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της παραπάνω προσέγγισης πρέπει να 
χρησιμοποιείται ευέλικτα και με περίσκεψη. Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται και οι ρόλοι 
που πρέπει να παίζει η εκπαιδευτική ηγεσία – ο διευθυντής, αφού είναι το πρόσωπο 
που θα γνωστοποιήσει τις επικείμενες αλλαγές, θα ενημερώσει το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και θα ενδιαφερθεί για την αποτελεσματικότητα της μετάβασης. Για να τα κα-
ταφέρει, θα πρέπει να έχει αμφίδρομη και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με το ε-
σωτερικό περιβάλλον όσο και με το εξωτερικό. Ακόμη, να είναι έτοιμος να διαχειριστεί 
τυχόν συγκρούσεις και να παρακινήσει το προσωπικό. 

Παρουσίαση αλλαγής/καινοτομίας στο συγκεκριμένο σχολείο 

Έχοντας υπόψη το προφίλ του σχολείου, καθώς και τις ευκαιρίες, τις απειλές, τα ισχυρά 
και αδύνατα σημεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερι-
κού περιβάλλοντός του, φιλοδοξούμε να εισάγουμε κάποιες αλλαγές και καινοτομίες 
με στόχο τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. 
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Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την «Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας», αφού 
τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης ανέδειξαν την καλή λειτουργία του 
σχολείου, επισήμαναν όμως, έλλειμμα στην ψηφιακή υποδομή του για την υποστήριξη 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πλη-
ροφορίας και της γνώσης. 

Πρόκειται για πρωτοβουλία του διευθυντή του σχολείου που έχει, όμως, διαμορφώσει 
και προωθήσει κοινό όραμα και αίσθημα κοινής αποστολής για το προσωπικό του. Έ-
τσι, η εφαρμογή της αλλαγής θα περιλαμβάνει τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς, τις οδηγίες για την αλλαγή και την κοινωνική, οργανωτική και 
πολιτική ζωή της εκπαιδευτικής μονάδας, αναπτύσσοντας διαδικασίες για την επίλυση 
των προβλημάτων τους και εστιάζονταν στη διαφορετικότητα των τοπικών συνθηκών 
(Μοντέλο «Οργανωσιακής Ανάπτυξης). Χαρακτηριστικά της παραπάνω πρωτοβου-
λίας είναι η προσδιορισμένη αναγκαιότητα – λόγω ελλείμματος στο συγκεκριμένο το-
μέα – η σαφήνεια τόσο του στόχου, όσο και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, ο 
μέτριος βαθμός πολυπλοκότητας, η δυνατότητα υλοποίησης – από πλευράς του συγκε-
κριμένου προσωπικού, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος – και σίγουρα 
η ποιότητα της αλλαγής που θα συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματι-
κότητας. Το κλειδί για την επιτυχία της αλλαγής, όμως, θα είναι η διαπραγμάτευση, η 
ευελιξία και η προσαρμογή τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την 
πλευρά του διευθυντή. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της άσκησης των λειτουργιών της Διοίκησης του διευθυντή 
– ως Μάνατζμεντ – θα αναλύσουμε το έργο μας για την εισαγωγή και εφαρμογή της 
παραπάνω αλλαγής στο σχολείο μας (Κριεμάδης, 2013). Σκοπός υπήρξε η αναβάθμιση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ως στόχος τέθηκε οι εκπαιδευτικοί του σχο-
λείου, κατά το σχολικό έτος 2017-18 να υλοποιήσουν πρόγραμμα ανάπτυξης, βελτίω-
σης και αποτελεσματικής αξιοποίησης της ψηφιακής υποδομής του σχολείου, με προ-
ϋπολογισμό μικρότερο των 300€ (η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει). 

Στρατηγική των δράσεων 

Οι δράσεις του εγχειρήματος, που σηματοδοτήθηκαν, ήταν οι εξής:  

1. Καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας (όπως οι στόχοι, το εύρος 
της πρόσβασης και χρήσης) με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. 

2. Οργάνωση ομάδων σχεδιασμού: συγκέντρωση υλικού, συγγραφής κειμένων, προ-
γραμματισμού και ορισμός υπευθύνων σε κάθε ομάδα ανάλογα με τα προσόντα 
τους. 

3. Ενημέρωση των υπεύθυνων των ομάδων από υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για το 
τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας, τις δυνατότητες μιας ιστοσελίδας, τους διαθέσιμους 
πόρους και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, τη δημιουργία και συντή-
ρηση σχολικών ιστοσελίδων. 

4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών στα κατάλληλα λογισμικά  
5. Σχεδιασμός ιστοσελίδας από την αντίστοιχη ομάδα, όσον αφορά τη δομή και το 
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περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
6. Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή κειμένων που θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα από την αντίστοιχη ομάδα. 
7. Προγραμματισμός και δημοσίευση ιστοσελίδας από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. 
8. Αξιολόγηση της αλλαγής, μέσω ερωτηματολογίου, για την ικανοποίηση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών από το όλο εγχείρημα. 

Υπεύθυνος εφαρμογής θεωρείται ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος έχει την ευθύνη 
για τη σαφή περιγραφή της διαδικασίας και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συντονίζει 
τις ομάδες, παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
και φροντίζει για την ανατροφοδότηση των ομάδων. Διαχειριστής της σχολικής ιστο-
σελίδας ορίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ 
για δημιουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας. 

Στη συνέχεια, ορίζεται ο υπεύθυνος της ομάδας που έχει να κάνει με τον σχεδιασμό 
της ιστοσελίδας ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, ο υπεύθυνος της συγκέντρωσης 
υλικού και συγγραφής κειμένων και οι βοηθοί των αντίστοιχων ομάδων. Η κατανομή 
των ρόλων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτε-
ρότητες κάθε εκπαιδευτικού. Ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί από τη σχολική επι-
τροπή, αφού το κόστος είναι μικρό. Απαραίτητη είναι μόνο η αγορά μέσων αποθήκευ-
σης (memory sticks, cd κ.τ.λ.), αφού Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο υπάρχουν στην 
αίθουσα πληροφορικής, στο γραφείο διευθυντή και στο γραφείο δασκάλων. 

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 1: 
 

Δράσεις Σεπτέμβριος - 
Νοέμβριος 

Δεκέμβριος -
Φεβρουάριος 

Μάρτιος – 
Μάιος 

Καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας    

Οργάνωση ομάδων    

Ενημέρωση από υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ. -

ΝΕΤ 

   

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών    

Σχεδιασμός ιστοσελίδας    

Συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμέ-

νου 

   

Προγραμματισμός, δημοσίευση ιστο-

σελίδας 

   

Αξιολόγηση    

Πίνακας 1. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων 
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Ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της επιτυχούς εισαγωγής 

Μια από τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν αποτελεσματικό διευθυντή στην επι-
τυχή εισαγωγή μιας αλλαγής είναι η υποκίνηση του προσωπικού του, ώστε η αλλαγή 
στη συμπεριφορά τους να μην είναι αποτέλεσμα πίεσης, αλλά μια συνειδητή επιλογή 
των εργαζομένων. Η υποκίνηση ως διοικητική λειτουργία ορίζεται ως η «διαδικασία 
ενεργοποίησης των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
του οργανισμού». Έτσι, αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες για την υποκίνηση (Κουτού-
ζης 1999): 

• Παραδοσιακά, η υποκίνηση γινόταν με την παροχή κινήτρων οικονομικών και κοι-
νωνικών, αλλά και κινήτρων που συνδέονται με τη φύση της εργασίας. 

• Θεωρία του Maslow. Υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινες ανάγκες είναι ιεραρχικά δομη-
μένες και η κάλυψή τους πρέπει να ακολουθεί τη σειρά: Φυσιολογικές ανάγκες, α-
νάγκες ασφάλειας, κοινωνικές ανάγκες, (αυτo)εκτίμηση, αυτοπραγμάτωση. 

• Θεωρία του Herzberg. Οι ανθρώπινες ανάγκες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
τα κίνητρα (που μπορούν να υποκινήσουν τον άνθρωπο) και τα αντικίνητρα (που η 
έλλειψή τους έχει αρνητικές επιπτώσεις). 

• Θεωρία του McClelland. Υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεις βασικές ανθρώπινες ανά-
γκες: ανάγκη για επίτευξη σκοπών, ανάγκη για δημιουργία δεσμών και ανάγκη για 
εξουσία. Οι εργαζόμενοι θέλουν να καλύψουν και τις τρεις ανάγκες, αλλά διαφέρει 
ο τρόπος με τον οποίο αυτές τους κινητοποιούν. 

• Θεωρία των προσδοκιών. Η υποκίνηση είναι αποτέλεσμα της προτίμησης για κά-
ποιο αποτέλεσμα και της προσδοκίας ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα οδηγή-
σει στο αποτέλεσμα αυτό. 

• Θεωρία της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Οι παράμετροι αυτοί επηρεάζουν τη 
στάση των εργαζομένων και εξηγούν την αντίδρασή τους απέναντι σε προσπάθειες 
υποκίνησης. 

Πώς λοιπόν ο διευθυντής θα ενεργοποιήσει αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς στην 
κατεύθυνση της επιτυχούς εισαγωγής της «ανάπτυξης σχολικής ιστοσελίδας»; Έχοντας 
υπόψη τα παραπάνω, ο διευθυντής θα ενεργοποιήσει αποτελεσματικά τους εκπαιδευ-
τικούς, αν στηρίζεται στην αποτελεσματική διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων 
και στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών που προσφέρουν οι θεωρίες της υποκίνη-
σης. Πρωταρχικό του μέλημα, λοιπόν, είναι να έχει διαπιστώσει τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του προσωπικού του. Έτσι, η θεωρία του Maslow και η θεωρία του 
Ηerzberg θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση της ιεράρχησης των ανθρώπινων ανα-
γκών και της σειράς με την οποία πρέπει να καλύψει τις ανάγκες αυτές. 

Τέλος στην εκπαιδευτική μονάδα έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με τη θεωρία του McClelland, από έντονη ανάγκη είτε για επίτευξη στόχων 
είτε για εξουσία είτε για δημιουργία δεσμών και ανάπτυξη σχέσεων, ο διευθυντής έχει 
τη δυνατότητα να τους ενεργοποιήσει για την επίτευξη των στόχων της αλλαγής. Έτσι, 
λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που έχουν έντονη την ανάγκη για επίτευξη στόχων μπορούν 
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να αναλάβουν «προκλητικές» και σχετικά δύσκολες εργασίες και να είναι αποδοτικοί, 
εφόσον ο διευθυντής εκφράζει την αναγνώριση για το έργο τους και τους ανατροφοδο-
τεί θετικά. Οι εκπαιδευτικοί με έντονη την ανάγκη για εξουσία αποδίδουν καλύτερα σε 
διοικητικές και οργανωτικές θέσεις. Έτσι, ο διευθυντής σ’ αυτούς θα αναθέσει οργα-
νωτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με έντονη την ανάγκη δη-
μιουργίας δεσμών επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλους αλλά και τον σεβασμό και την 
αναγνώριση της προσφοράς τους. Έτσι, ο διευθυντής, έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα 
για τις ιδιαιτερότητες του καθενός, μπορεί να αντιστοιχίσει τον κατάλληλο εργαζόμενο 
στην κατάλληλη θέση και να κερδίσει την ενεργοποίηση όλων, αφού οι στόχοι της αλ-
λαγής δεν είναι ασύμβατοι με τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευτικών. 

Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι η δικαιοσύνη και η ισοτιμία είναι δύο πολύ σημαντικοί 
παράμετροι που πρέπει να έχει υπόψη του ο διευθυντής, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την στάση των εκπαιδευτικών. Τέλος, ο ρόλος του διευθυντή- καθοδηγητή είναι 
αυτός που θα υποκινήσει, θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την όλη αλλαγή, παρέχο-
ντας σαφής απαραίτητες πληροφορίες για την πρωτοβουλία, που έχει σχεδιάσει. 

Διαχείριση φαινομένων αντίστασης 

Οι εκπαιδευτικοί δε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την ανάγκη της αλλαγής, αφού 
μπορεί να την θεωρούν ως απειλή ή ως πηγή ανασφάλειας και ανησυχίας ότι θα απο-
καλυφθούν οι αδυναμίες τους ή ως απαίτηση για την εκμάθηση νέων ικανοτήτων και 
αντιλήψεων (Everard & Morris, 1999). Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και ο συντηρητι-
σμός που χαρακτηρίζει πολλούς εκπαιδευτικούς, ως προς τα υπάρχοντα μοντέλα εργα-
σίας, αλλά και ο φόβος απώλειας κύρους.  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο διευθυντής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δια-
χειριστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα σύγκρουσης ή αντίστασης. Πρώτα πρώτα πρέ-
πει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν και να καταλάβουν τι σημαίνει 
«ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας» και πώς θα επηρεαστεί θετικά το έργο τους στο 
πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Ο ίδιος, λειτουργώντας ως 
καθοδηγητής, μέντορας και παρακινητής, στοχεύει στην αποθάρρυνση αρνητικών κα-
ταστάσεων, όπως το άγχος, η απογοήτευση, ο εκνευρισμός και στην ενθάρρυνση εποι-
κοδομητικής συμπεριφοράς. Γι’ αυτό αναγκαίες θεωρούνται οι τακτικές ενημερώσεις 
και η πληροφόρηση των εκπαιδευτικών πριν τη συζήτηση για την εφαρμογή της, ώστε 
να πειστούν για την αξία της. Τέλος, στην άρση των αντιστάσεων οδηγούν η πίστη σε 
προσωπικές αξίες, η ανθρωποκεντρική άσκηση ηγεσίας και η ικανότητα διαχείρισης 
της ομάδας. 

Συμπεράσματα 

Η ανάγκη για αλλαγή και η αποτυχία των μέχρι τώρα επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων 
οδηγούν τις εκπαιδευτικές μονάδες στην πολιτική των αποσπασματικών αλλαγών και 
καινοτομιών. Τα πλεονεκτήματά τους, όπως η ευελιξία, το χαμηλό κόστος και η αντα-
πόκριση στις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, τις καθιστούν ως το 
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αποτελεσματικότερο μέσο για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται δεν είναι αξεπέραστα, αρκεί ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, υιο-
θετώντας τα χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού ηγέτη, να τα επιλύσει. Κάθε αλ-
λαγή/καινοτομία δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη αλλαγή με καθορισμένους και με-
τρήσιμους στόχους αλλά μια βαθιά τομή στην αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας. 
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Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη 
μέσω απλών κατασκευών  

Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας 
Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, cmakedonas@sch.gr 

Περίληψη 

Οι φασματοσκοπικές τεχνικές κατέχουν θεμελιώδη θέση μεταξύ των αναλυτικών τε-
χνικών. Παρά ταύτα απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές από τα σύγχρονα σχο-
λικά εγχειρίδια χημείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε δυο απλές κατασκευές 
αναλυτικών οργάνων. Η πρώτη εξ αυτών σχετίζεται με τη μέθοδο της φλογοφασματο-
φωτομετρίας, ενώ η δεύτερη αφορά την εφαρμογή του νόμου Lambert-Beer μέσω της 
φασματοφωτομετρίας ορατού. Πρόκειται για κατασκευές εξαιρετικά χαμηλού κό-
στους. Μέσω τέτοιων κατασκευών οι μαθητές μπορούν όχι μόνο να γνωρίσουν κάποιες 
φασματοσκοπικές τεχνικές, αλλά επιπλέον να εξοικειωθούν με τη χημική οργανολογία. 

Λέξεις-Κλειδιά: φασματοσκοπία, φασματοφωτομετρία, ατομική εκπομπή, ΑΠΣ, κα-
τασκευές χαμηλού κόστους. 

Εισαγωγή 

Η φασματοφωτομετρία αποτελεί μια από τις βασικότερες και απλούστερες αναλυτικές 
τεχνικές που στοχεύει τόσο στην ποιοτική ανίχνευση χημικών ενώσεων όσο και στον 
ποσοτικό τους προσδιορισμό. Παρά το γεγονός αυτό, τόσο η φασματοφωτομετρία, όσο 
και όλες οι υπόλοιπες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης απουσιάζουν εντελώς από τα 
Α.Π.Σ. της σχολικής χημείας.(Φ.Ε.Κ., 2018) Η απουσία αυτών των σημαντικότατων 
για τη χημεία τεχνικών από τα ελληνικά Α.Π.Σ. έχει ως αποτέλεσμα την αποκοπή της 
σχολικής πραγματικότητας από την καθημερινότητα ενός χημικού που εργάζεται είτε 
στην έρευνα είτε στη βιομηχανία. Επιπλέον στερεί από τους μαθητές μέρος της απά-
ντησης στο κλασικό σχολικό ερώτημα που αντιμετωπίζουν στην τάξη οι συνάδελφοι 
χημικοί «και πού τα ξέρουμε όλα αυτά;». Το ερώτημα εγείρεται εύλογα από τους μα-
θητές, μιας που η χημεία, εν αντιθέσει προς τα υπόλοιπα μαθήματα του κλάδου ΠΕ04, 
έχει την εγγενή δυσκολία ότι μελετά άτομα, μόρια και ιόντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να γίνουν άμεσα αντιληπτά από τις αισθήσεις μας.  

Αντιθέτως, οι ενόργανες τεχνικές αναλύσεως όχι μόνο περιλαμβάνονται στα αντί-
στοιχα αναλυτικά προγράμματα των A Level, International Baccalaureate (IB) και Ad-
vanced Placement (AP) αλλά είναι και εντός εξεταστέας ύλης (Σχήμα 1). Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τα Κυπριακά Π.Σ., κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα Θέματα των Πα-
γκυπρίων Εξετάσεων (μέρος των θεμάτων του 2018 στο Σχήμα S1, goo.gl/pgRL5V). 
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Σχήμα 1: (α) Pearson’s Edexcel IAL Jan. 2017, goo.gl/86NUAy. (β) AP Chemistry 
Teacher’s Manual 2014. 

Στα πλαίσια των αναλυτικών προγραμμάτων των IB και AP περιλαμβάνεται και η ερ-
γαστηριακή δοκιμασία των μαθητών σε απλές φασματοφωτομετρικές τεχνικές, οι ο-
ποίες σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου των Lambert-Beer. Κάτι αντίστοιχο δεν 
είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, κυρίως 
διότι απαιτείται η αγορά ακριβών οργάνων. Αρκετά Ε.Κ.Φ.Ε της χώρας διαθέτουν κά-
ποια φασματοφωτόμετρα, αλλά ο δανεισμός και η χρήση τους από τις σχετιζόμενες 
σχολικές μονάδες δεν είναι πάντα εύκολος. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η κατασκευή δυο συσκευών φασματο-φωτομε-
τρίας από απλά και φθηνά υλικά και η χρήση αυτών των οργάνων στην επίλυση υπαρ-
κτών προβλημάτων αναλυτικής χημείας. Στόχος αυτών των κατασκευών είναι να γίνει 
εφικτή η εισαγωγή στη σχολική τάξη των βασικών αρχών της χημικής οργανολογίας 
καθώς και της ενόργανης χημικής αναλύσεως. 

Κατασκευή ενός φλογοφασματοφωτομέτρου 

Μια από τις πρώτες αναλυτικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν ήταν η φασματοφωτομε-
τρία ατομικής εκπομπής (atomic emission spectrophotometry, AES).(Skoog, West, 
Holler & Crouch, 2014) Η συγκεκριμένη μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι τα μήκη 
κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα διηγερμένο δείγμα είναι χαρακτη-
ριστικά των ατόμων ή των μορίων που υπάρχουν σε αυτό. Με αντίστοιχη τεχνική επι-
τυγχάνεται και η μελέτη της δομής του γαλαξία μας αλλά και η μελέτη της διαστολής 
του σύμπαντος.(Wikipedia, 2018) Επιπροσθέτως, από την ένταση της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας δύναται να γίνει και ο σχετικός ποσοτικός προσδιορισμός. Οι τεχνικές 
που βασίζονται στην ατομική εκπομπή χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τον προσδιορι-
σμό μετάλλων και μεταλλοειδών σε πληθώρα δειγμάτων. Οι συνηθέστερες αναλύσεις 
αφορούν την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό αλκαλίων και αλκαλικών 
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γαιών σε βιολογικά υγρά, εδάφη, φυτικές ύλες, τρόφιμα, τσιμέντα, υάλους, φυσικά ύ-
δατα, απόβλητα κ.τ.λ.(Χατζηϊωάννου, 1992)  

(α) Η μέθοδος 

Όλες οι μέθοδοι φασματοφωτομερίας εκπομπής στηρίζονται στην εκπομπή φωτός από 
διηγερμένα άτομα ή μόρια. Για παράδειγμα, τα άτομα του νατρίου, στη θεμελιώδη τους 
κατάσταση, έχουν τη διαμόρφωση 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1. Όμως, όταν βρεθούν εντός 
φλόγας διεγείρονται. Έτσι, το ηλεκτρόνιο από το τροχιακό 3s μπορεί να βρεθεί στα 
τροχιακά 3p, 4p ή 5p. Οι αντίστοιχες διηγερμένες καταστάσεις που προκύπτουν δεν 
είναι ενεργειακά σταθερές, με αποτέλεσμα ύστερα από μερικά ns τα άτομα του νατρίου 
να επιστρέφουν στη θεμελιώδη τους κατάσταση, αποδίδοντας την επιπλέον ενέργεια 
που απέκτησαν με τη μορφή φωτός. Στο παράδειγμά μας, εκπέμπεται φως με μήκη 
κύματος 590 nm, 330 nm και 285 nm, αντιστοίχως. Το όλο φαινόμενο συνοψίζεται στο 
Σχήμα 2.  

 

Σχήμα 2: Η προέλευση τριών εκ των κυρίων φασματικών γραμμών εκπομπής του 
νατρίου. Η γραμμή στα 590 nm είναι υπεύθυνη για το χαρακτηριστικό κίτρινο φως της 

εκπομπής. Οι γραμμές στα 285 nm και 330 nm ανήκουν στην περιοχή UV. 

Το σύνολο των εκπεμπόμενων μηκών κύματος από μια ουσία αποτελεί το φάσμα αυ-
τής. Στην περίπτωση των ατόμων το φάσμα αποτελείται από συγκεκριμένες συχνότη-
τες και για αυτό το λόγο καλείται γραμμικό. Το γραμμικό φάσμα κάθε ατόμου είναι 
χαρακτηριστικό αυτού. Με άλλα λόγια αποτελεί το «δακτυλικό του αποτύπωμα». Τα 
γραμμικά φάσματα μερικών στοιχείων δίδονται στο Σχήμα 3. 

(β) Οργανολογία 

Τα αναλυτικά όργανα που εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της ατομικής εκπομπής απο-
τελούνται από τη φλόγα (εξαέρωση δείγματος, ατομοποίηση, διέγερση), το μονοχρω-
μάτορα (όργανο επιλογής μήκους κύματος) και μια συσκευή ανίχνευσης και ενίσχυσης 
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του σήματος που φθάνει από το μονοχρωμάτορα καθώς και της καταγραφής του.(Skoog 
et al., 2014; Strobel & Heineman, 1989; Χατζηϊωάννου, 1992). 

 

Σχήμα 3: Ατομικά φάσματα εκπομπής μερικών στοιχείων.(Köppen, 2007; NIST, 
2018) 

 

Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση της τελικής εργαστηριακής διάταξης. 

Η διέγερση των δειγμάτων επιτεύχθηκε με τον εργαστηριακό λύχνο Bunsen, ο οποίος 
τροφοδοτούνταν από κοινό «γκαζάκι». Για την κατασκευή του φωτοστεγανού περι-
βλήματος του κυρίου μέρους της συσκευής χρησιμοποιήθηκε μακετόχαρτο, το οποίο 
καλύφθηκε με μαύρο χαρτί προκειμένου να αποφευχθούν οι εσωτερικές ανακλάσεις 
του φωτός. Ως ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε η κάμερα Logitech HD Webcam C270. Tο 
απαραίτητο φράγμα περίθλασης των 1.000 γραμμών/mm αγοράστηκε από την εταιρεία 
Arbor Scientific.("https://www.arborsci.com/,") Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
για να συνδεθεί η διάταξη με laptop διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του συστήμα-
τος theremino.("https://www.theremino.com/en/,") Η διασύνδεση αυτή έγινε μέσω του κα-
λωδίου USB της κάμερας. Στο Σχήμα 4 φαίνεται μια σχηματική αναπαράσταση της 
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εργαστηριακής διάταξης που κατασκευάστηκε, ενώ στην Εικόνα 1 φαίνεται το τελικό 
όργανο εν λειτουργία.(Papadopoulou, Mavroukakis-Karagounis, Papadopoulou & 
Makedonas, 2019; Μαυρουκάκη-Καραγκούνη, Παπαδοπούλου, Παπαδοπούλου & 
Μακεδόνας, 2018) 

 

Εικόνα 1: Η τελική εργαστηριακή διάταξη χρησιμοποιείται για τη λήψη του φάσμα-
τος εκπομπής ενός άλατος του καλίου. 

(γ) Εφαρμογές 

Στη σχολική τάξη με τη συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να γίνει ανίχνευση των μεταλ-
λικών ιόντων που περιλαμβάνονται σε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και 
άλλα δείγματα αλάτων (Σχήμα 5). 

 

Σχήμα 5: Ανίχνευση Li στο φαρμακευτικό σκεύασμα lithiofor και Cu σε δείγμα άλατος. 

Κατασκευή ενός φασματοφωτομέτρου UV-Vis 

H φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους αποτελεί μια από τις βασικότερες και α-
πλούστερες αναλυτικές τεχνικές που στοχεύουν στον ποσοτικό προσδιορισμό ενώσεων 
με βάση το χρώμα που έχουν τα διαλύματά τους. Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η 
χρήση διαφόρων ιδιοκατασκευών, οι οποίες χαμηλώνουν σημαντικά το απαιτούμενο 
κόστος αγοράς.(Albert, Todt & Davis, 2012; Vanderveen, Martin & Ooms, 2013) Οι 
πιο ενδιαφέρουσες εξ αυτών περιλαμβάνουν τη χρήση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 
ως οπτικών ανιχνευτών.(Kehoe & Penn, 2013; Kuntzleman & Jacobson, 2016)  
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια ιδιοκατασκευή φασματοφωτομέτρου, στην 
οποία ο θάλαμος του δείγματος έχει φτιαχτεί από τουβλάκια LEGO, ενώ τον ρόλο τόσο 
της φωτεινής πηγής όσο και της ανιχνευτικής διάταξης έχουν λυχνίες LEDs(Wagner II, 
2016). Οι λυχνίες LEDs εκ κατασκευής μπορούν να μετατρέψουν την προσπίπτουσα 
σε αυτές φωτεινή ακτινοβολία σε διαφορά δυναμικού, δρώντας με αυτό τον τρόπο ως 
ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο. Όμως, στη βιβλιογραφία είναι ελάχιστες προς το παρόν οι 
αναφορές που χρησιμοποιούν τις LEDs για τον ως άνω σκοπό.(Asheim, Kvittingen, 
Kvittingen & Verley, 2014; Pokrzywnicka, Koncki & Tymecki, 2009)  

(α) Η αρχή της μεθόδου 

Στη φασματοφωτομετρία απορρόφησης μονοχρωματικό φως διέρχεται μέσω ενός δείγ-
ματος και ακολούθως η έντασή του Ι μετράται και συγκρίνεται με την αρχική Ι0 (Σχήμα 
6). (Strobel & Heineman, 1989)  

 

Σχήμα 6: Η αρχή στην οποία στηρίζεται η φασματοφωτομερία απορρόφησης. Πράσινο 
φως έντασης Ι0 διέρχεται μέσω ενός αραιού διαλύματος ερυθράς χρωστικής. Μέρος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας απορροφάται από το δείγμα, με αποτέλεσμα η τελική έ-
νταση Ι που φθάνει στον ανιχνευτή να είναι μικρότερη της αρχικής, Ι < Ι0. 

(β) Οργανολογία 

Το τελικό όργανο που κατασκευάστηκε φαίνεται στην Εικόνα 2.(Μπούζα, Νάστου, 
Πανηγυράκη & Μακεδόνας, 2018) 

 

Εικόνα 2: Το τελικό όργανο που κατασκευάστηκε. Κάθε επίπεδο με LEGO εκτός 
από το πρώτο (λευκό πλαίσιο) και το τελευταίο (γαλάζιο «καπάκι») έχει ύψος 1 cm. 

(γ) Εφαρμογές 

 Το τελικό όργανο ελέγχθηκε ως προς τις δυνατότητές του σε δυο προβλήματα 
αναλυτικής χημείας. Το πρώτο αφορούσε την εύρεση της περιεκτικότητας ενός 
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ισοτονικού ποτού του εμπορίου σε μπλε χρωστική, ενώ το δεύτερο αφορούσε την πε-
ριεκτικότητα σε μπλε και κίτρινη χρωστική ενός γνωστού σαμπουάν. Τα αποτελέσματα 
που ελήφθησαν συγκρίθηκαν με αυτά που έδωσε ένα εμπορικώς διαθέσιμο φασματο-
φωτόμετρο απλής δέσμης και βρέθηκαν να είναι σε εξαιρετική συμφωνία (Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 7: Καμπύλες αναφοράς των προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση 
της μπλε χρωστικής στο ισοτονικό ποτό. (α) Από το εμπορικώς διαθέσιμο φασματοφω-
τόμερτο και (β) από το φασματοφωτόμετρο που κατασκευάσαμε. 

Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν δυο ιδιαιτέρως απλές και χαμηλού κόστους 
κατασκευές αναλυτικών οργάνων χημείας. Ακολούθως, εδόθησαν μερικές προτάσεις 
εφαρμογής τους σε αναλυτικά προβλήματα που μπορούν να ενταχθούν στη σχολική 
τάξη. 

Η επίλυση προβλημάτων με τεχνικές ενόργανης ανάλυσης μπορεί να αποτελέσει το 
αντικείμενο μιας ερευνητικής ή δημιουργικής εργασίας για τους μαθητές. Επιπροσθέ-
τως, δύναται να ενταχθεί και στη σχολική πρακτική, χωρίς την υποχρέωση αλλαγής 
των Α.Π.Σ., εφόσον ο διδάσκοντας επιλέξει να αναπτύξει μέρος της σχετικής θεωρίας 
συνδέοντάς την με συναφείς έννοιες, π.χ. του Περιοδικού Πίνακα, των φασμάτων εκ-
πομπής και των στοιχειομετρικών υπολογισμών. Επιπλέον, η ένταξή τους στη διδα-
σκαλία θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τον τρόπο εργασίας ενός σύγχρονου 
αναλυτικού χημικού στο εργαστήριο. 
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Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από δραστηριότητες της 
μεθοδολογίας STEAM 

Χάσκου Σοφία, Εκπ/κός Π.Ε.70 Διδάκτωρ του Παν/μίου Αθηνών, sofia@naskos.gr 
Σπανούδη Δήμητρα, M.Sc., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Dimspa1965@gmail.com 

Περίληψη 

Η αλλαγή που παρατηρείται στον σύγχρονο, μεταβαλλόμενο κόσμο ανάγκασε πολλούς 
μελετητές της εκπαίδευσης να αναζητήσουν τρόπους για να ενισχύσουν τη δημιουρ-
γική σκέψη ,τη δημιουργικότητα των μαθητών και για να πετύχουν αυτόν τον στόχο 
υιοθετούν τη μεθοδολογία STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, Mathe-
matics) που προσεγγίζει διαθεματικά αντικείμενα όπως η Φυσική, η Τεχνολογία, η Μη-
χανική, η Τέχνη και τα Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία STEAM ανα-
γνωρίζει ως κινητήριες δυνάμεις την Επιστήμη και την Τεχνολογία που εξελίσσονται 
και αποκτούν νόημα μέσω της Μηχανικής και των Τεχνών έχοντας ως βάση τα Μαθη-
ματικά. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί ότι η σφαιρική αντιμετώπιση ακόμα και επι-
στημονικών προβλημάτων με σύναψη συνδέσεων μεταξύ θετικών και θεωρητικών ε-
ρευνητικών περιοχών οδηγεί με αποτελεσματικότερο τρόπο στην αντιμετώπισή τους, 
ενώ τα άτομα που είναι σε θέση να πραγματοποιούν τέτοιου είδους άλματα χαρακτη-
ρίζονται ως δημιουργικά .Η δημιουργική σκέψη ,η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλή-
ματος ανάγονται σε καίριες δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο πολίτης του 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου και οι δραστηριότητες που βασίζονται στη μεθοδολογία 
STEAM αναπτύσσουν όχι μόνο τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων 
αλλά ενισχύουν επιπρόσθετα την επικοινωνία, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συ-
νεργασία μεταξύ των μαθητών. Μόνο έτσι οι μαθητές θα πετύχουν σε κάθε τομέα της 
ανάπτυξής τους, για να μπορέσουν κάποτε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις κλι-
μακούμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας του 21ου αιώνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μεθοδολογία STEAM, δημιουργικότητα μαθητών 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός πως όταν παρέχεται αναπτυξιακά κατάλληλη και υψηλής ποιότητας εκ-
παίδευση στους μαθητές, εκείνοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν την 
έμφυτή τους περιέργεια και να επιτύχουν σε κάθε τομέα ανάπτυξής τους. Τέτοια εκ-
παιδευτικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται μαθητοκεντρικά και ενισχύουν την μάθηση 
σε διάφορους τομείς STEΑM (Kermani & Aldemir, 2015). Τα παιδιά είναι γεννημένοι 
επιστήμονες και μηχανικοί και τα υψηλής ποιότητας μαθησιακά περιβάλλοντα στην 
εκπαίδευση τους προσφέρουν μια δομή για να βασιστεί η φυσική τάση που τους διέπει 
να εξερευνούν, να χτίζουν και να αμφισβητούν. Η ενασχόληση των παιδιών με τις φυ-
σικές επιστήμες σε μικρή ηλικία, σε συνδυασμό με άλλους τομείς όπως η τεχνολογία, 
τα βοηθά να ευαισθητοποιηθούν και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους προς την επι-
στήμη αλλά και επηρεάζουν την απόδοση στο σχολείο και την εκπαίδευσή τους 
(Mantzicopoulos et al., 2009). Oι εμπειρίες των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής 
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τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους (Kermani & Aldemir, 2015) κα-
θώς οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις επιστήμες διαμορφώνονται κυρίως στα 
πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης και είναι δύσκολο να αλλάξουν στην συνέχεια της ζωής 
τους (Archer et al., 2010). Η υιοθέτηση STEAM προγραμμάτων έρχεται σε πλήρη σύ-
γκλιση με την κατανόηση της πολυπλοκότητας της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας, 
τόσο σε επίπεδο διαθεματικότητας όσο και σε σχέση με την ανταπόκριση στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (STEAM Education Program 
Description, 2014).  

 Η ορολογία STEM εισήχθη το 1990 από το National Science Foundation και από τότε 
χρησιμοποιείται ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέγγισης 
που αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα πεδία που αυτή περικλείει (Science-Φυσικές 
Επιστήμες, Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & Mathematics-Μαθη-
ματικά) (Bybee, 2010). Η εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική 
προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και 
δεξιοτήτων, προσεγγίζοντας όλες τις περιοχές STEM σαν μία, χωρίς διαχωρισμούς με-
ταξύ τους (Morrison, 2006; Morrison & Bartlett, 2009). 

Τελευταία, παρατηρείται μία μετόπιση του ενδιαφέροντος από τη μεθοδολογία STEM 
στην εξελιγμένη εκδοχή της που βιβλιογραφικά αναφέρεται ως STEAM, με την προ-
σθήκη του «Α» για τις τέχνες (arts). Ο προβληματισμός γύρω από αυτή τη νέα διάσταση 
του STEM είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. Έχοντας ως βάση το ευρέως διαδεδομένο πρό-
τυπο της μεθοδολογίας STEM, η STEAM αποτελεί ουσιαστικά, με την προσθήκη της 
τέχνης ως ενός από τους 5 πλέον βασικούς πυλώνες, μία επαυξημένη και πληρέστερη 
κατά πολλούς έκδοση της πρώτης. Έχει παρατηρηθεί ότι η σφαιρική αντιμετώπιση α-
κόμα και αμιγώς επιστημονικών προβλημάτων μέσω της σύναψης συνδέσεων μεταξύ 
θετικών και θεωρητικών ερευνητικών περιοχών, οδηγεί με μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα στην επιτυχή αντιμετώπισή τους, ενώ τα άτομα που είναι σε θέση να πραγμα-
τοποιούν τέτοιου είδους άλματα χαρακτηρίζονται συχνότερα ως δημιουργικά 
(Henriksen, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία STEAM αναγνωρίζει ως κινητήριες δυνάμεις της 
αλλαγής την Επιστήμη και την Τεχνολογία, οι οποίες εξελίσσονται και αποκτούν 
μορφή και νόημα μέσω της Μηχανικής και των Τεχνών, ενώ βάση όλου αυτού του 
οικοδομήματος είναι τα Μαθηματικά (STEAM Education Program Description, 2014˙ 
Yakman & Hyonyong, 2012).  

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του προγράμματος STEAM «οι μαθητές μαθαί-
νουν να οργανώνουν χρησιμοποιώντας τα Mαθηματικά, ενώ με τη βοήθεια της Tεχνο-
λογίας ερευνούν σαν Επιστήμονες ή Ιστορικοί, ώστε να μπορούν να κατανοούν τις διε-
θνείς εξελίξεις και να επικοινωνούν σχετικά με το τι είναι απαραίτητο, επιθυμητό ή 
εφικτό σε επίπεδο Μηχανικής, με απώτερο στόχο την παγκόσμια βιωσιμότητα» 
(STEAM Education Program Description, 2014).  
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Συνεπώς, η Τέχνη οριοθετείται ευρύτερα παρέχοντας, ουσιαστικά, ποικίλες δυνατότη-
τες λειτουργικών διαθεματικών συνδέσεων μεταξύ των (4) αρχικών πυλώνων του 
STEM (Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά). Συνοψίζοντας μπορεί να υπο-
στηριχτεί ότι οι πυλώνες του STEAM αντιπροσωπεύουν ό, τι υπάρχει στον φυσικό κό-
σμο, μέσα από την Επιστήμη, ό, τι έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας και μετατρέποντας κατάλληλα τα φυ-
σικά υλικά μέσα από την Τεχνολογία, ό, τι κατασκευάζεται από τον άνθρωπο ως απο-
τέλεσμα μία συστηματικής και μεθοδευμένης διαδικασίας, μέσα από τη Μηχανική, την 
χρήση των αριθμών και των συμβόλων προκειμένου να αναπαρασταθούν, να εξηγη-
θούν και να υποστηριχθούν οι παραπάνω διαδικασίες μέσα από τα Μαθηματικά και 
την Γλώσσα, την Ιστορία, την Πολιτική, την Θεολογία, την Κοινωνιολογία, τη Μου-
σική, τον Χορό, την Εργονομία, την Ψυχολογία και τις Καλές Τέχνες μέσα από την 
Τέχνη (Yakman & Hyonyong, 2012).  

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων STEAM 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαρθρώνονται με βάση το STEAM επικεντρώνο-
νται στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο 
να πραγματοποιήσει συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων, μέσα από την λειτουρ-
γική διερεύνηση θεμάτων που προσφέρονται για την ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων (Yakman & Hyonyong, 2012).  

Η μεθοδολογία STEAM, όπως έχει ήδη περιγραφεί, επιχειρεί να συγκεράσει τους συ-
χνά αντικρουόμενους τομείς των θεωρητικών και θετικών επιστημών, με συνδετικό 
κρίκο την τέχνη, δημιουργώντας μαθησιακές εμπειρίες με γνώμονα την καθημερινό-
τητα, που κινούνται στο πλαίσιο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Catchen, 
2013).  

Έρευνες δείχνουν οτι η υιοθέτηση της μεθοδολογίας STEAM σε ποικίλα εκπαιδευτικά 
πλαίσια ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στις προβλεπόμενες δρα-
στηριότητες, προσφέρει ευκαιρίες επιτυχίας για όλους τους μαθησιακούς τύπους, διευ-
κολύνει την επικοινωνία και κοινοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενισχύει 
την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την έννοια του «ενεργού πολίτη», 
ενεργοποιεί το δεξί τμήμα του εγκεφάλου, υπεύθυνο για τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία, μέσα από αναλογίες, μοντέλα, δεξιότητες, κατασκευές, τεχνικές, μεθόδους 
και γνώσεις καθώς και βοηθάει στη συνειδητοποίηση της ιστορικής εξέλιξης των επι-
τευγμάτων και των επιρροών που αυτά άσκησαν στις κοινωνίες. Μέσα από τα προ-
γράμματα STEAM, πέρα από τις εις βάθος γνώσεις σε κάθε αντικείμενο ανάλογα με 
την ηλικία τους καθώς η προσέγγιση γίνεται βιωματικά, οι μαθητές αποκομίζουν οφέλη 
όπως το γεγονός ότι αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενισχύουν την 
οργανωτική τους ικανότητα, καλλιεργούν δεξιότητες ηγεσίας, αποκτούν εξειδίκευση 
σε κάποιους τομείς με παράλληλη γνωστική ευελιξία για την επίτευξη διαθεματικών 
συνδέσεων, αναπτύσσουν την καινοτόμο και δημιουργική σκέψη τους και καλλιεργούν 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Madden et al., 2013). 

715/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Θεωρητική οριοθέτηση της έννοιας της δημιουργικότητας 

Η θεωρητική προοπτική των ερευνητών δημιουργικότητας καθορίζει συνήθως πώς 
προσπαθούν να αξιολογήσουν το πρωτότυπο έργο που κάθε φορά παράγεται. Εκείνοι 
που υπογραμμίζουν μια προσωποκεντρική άποψη για τη δημιουργικότητα αξιολογούν 
συνήθως τη δημιουργικότητα σε σχέση με προσωπικές ιδιότητες, όπως η νοημοσύνη ή 
προσωπικότητα του ατόμου (Guilford, 1950). Επίσης, μερικοί ερευνητές κρίνουν τη 
δημιουργικότητα από κλινική πλευρά καθώς τη θεωρούν αποτέλεσμα ασυνήθιστης δια-
δικασίας της προσωπικότητας. Εκείνοι που υπογραμμίζουν μια άποψη επικεντρωμένη 
στη διαδικασία αξιολογούν συχνά τη δημιουργικότητα σε σχέση με νοητικές διαδικα-
σίες όπως η επίλυση προβλήματος, ενώ εκείνοι που υπογραμμίζουν το ρόλο του περι-
βάλλοντος εστιάζουν στο ρόλο του κλίματος για τη δημιουργικότητα (Mednick,1962).  

Ο Parkhurst (1999) πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό της δημιουργικότητας: «η δυνατό-
τητα ή η ποιότητα που επιδεικνύεται κατά την επίλυση των έως τώρα άλυτων προβλη-
μάτων, όταν αναπτύσσονται νέες λύσεις στα προβλήματα, που άλλοι έχουν λύσει δια-
φορετικά, ή όταν αναπτύσσονται πρωτότυπα και νεωτερικά προϊόντα». 

Εντούτοις, αυτός ο ορισμός αποτυγχάνει να περιλάβει ρητά το ρόλο της κοινωνικής 
αξιολόγησης στις κρίσεις για αυτό που αποτελεί τη δημιουργικότητα ή τη δημιουργική 
επίλυση προβλήματος (Csikszentmihalyi, 1999). Έχουν υπάρξει πρόσφατες προσπά-
θειες για να ενσωματωθεί μια πολυσυνθετική προοπτική στην αξιολόγηση της δη-
μιουργικότητα με αποτέλεσμα να θεωρείται αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, που καταλήγει σε ένα δημιουργικό 
προϊόν (Csikszentmihalyi, 1988). Αν και αυτές οι προσεγγίσεις κατέχουν μεγαλύτερο 
εύρος και βάθος στη θεώρηση του πολυσύνθετου της δημιουργικότητας, και πάλι δε 
γίνεται σαφές τι είναι τελικά δημιουργικότητα.  

Ένας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκαν στην έννοια της δημιουργικότητας εί-
ναι αυτός του Guilford (1950): «Η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές 
ικανότητες των δημιουργικών ατόμων, που καθορίζουν την πιθανότητα για ένα άτομο να 
εκφράσει μια δημιουργική συμπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, 
σύνθεση και σχεδιασμό». Αν και αρκετά ταυτολογικός αυτός ο ορισμός, περιέχει στοι-
χεία που επιβεβαιώνονται από τους ερευνητές. 

Ο Torrance (1963), ένας από τους κυριότερους ερευνητές στον τομέα της δημιουργικής 
σκέψης, ορίζει την δημιουργικότητα ως «τη διαδικασία του να γίνεσαι ευαίσθητος σε 
προβλήματα, σε ανεπάρκειες, κενά στη γνώση, σε στοιχεία που λείπουν, σε δυσαρμονίες, 
να προσδιορίζεις τις δυσκολίες, να ψάχνεις για λύσεις, να κάνεις υποθέσεις για την κά-
λυψη των ανεπαρκειών, να ελέγχεις και να τροποποιείς αυτές τις υποθέσεις και να εξω-
τερικεύεις τα αποτελέσματα».  

Ως προδιάθεση με καθολικό χαρακτήρα θεωρεί την δημιουργικότητα και ο Maslow 
(1968) λέγοντας ότι είναι «ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό του ατόμου που 
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αυτοπραγματώνεται». 

 Στον ορισμό του Mac Kinnon (1961,1962): «η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία 
που διαδραματίζεται μέσα στο χρόνο και χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, πνεύμα προ-
σαρμογής και την φροντίδα για μια συγκεκριμένη πραγματοποίηση», όπως και στον ορι-
σμό του Taylor: «η δημιουργικότητα είναι μια νοητική διαδικασία που έχει ως αποτέλε-
σμα την παραγωγή ιδεών ταυτόχρονα καινούριων και χρήσιμων», τονίζεται η έννοια της 
διαδικασίας και επισημαίνεται η σημασία της χρησιμότητας και καταλληλότητας των 
δημιουργικών αποτελεσμάτων (Ξανθάκου,1999). Δημιουργικότητα μπορεί να θεωρηθεί 
η ικανότητα κάποιου να παράγει ένα πρωτότυπο έργο που ανταποκρίνεται στους περιο-
ρισμούς της εκάστοτε εργασίας του (Lubart, 1994).  

Σύμφωνα με τον Mednick (1963) η δημιουργική σκέψη είναι διαδικασία διαμόρφωσης 
νέων συνειρμικών πλεγμάτων, τα οποία ικανοποιούν κάποιες ειδικές ανάγκες ή είναι 
απλά χρήσιμα. Ο βαθμός της δημιουργικότητας εξαρτάται από το πόσο απομακρυ-
σμένα και άσχετα μεταξύ τους είναι στοιχεία των συνειρμών. Υποστηρίζει, επίσης, ότι 
τα άτομα διαφοροποιούνται σε δύο τύπους ως προς την «συνδυαστική ιεραρχία», τον 
τρόπο δηλαδή οργάνωσης των συνειρμών. Στον ένα τύπο ανήκουν τα δημιουργικά ά-
τομα που λειτουργούν με οριζόντια ιεραρχία, αντιδρούν δηλαδή σε μια ιδέα σχετικά 
αργά, αλλά σταθερά και παράγουν πολλές απαντήσεις λόγω μιας επιφανειακής και ε-
πίπεδης συνειρμικής ικανότητας. Τα άτομα που ακολουθούν την κάθετη ιεραρχία ανή-
κουν στον δεύτερο τύπο, τα οποία αντιδρούν πιο γρήγορα, αλλά δίνουν λιγότερες και 
πιο στερεότυπες απαντήσεις, γιατί η συνειρμική τους ικανότητα προβαίνει κυρίως σε 
βάθος.  

Οι Wallach και Kogan (1965), αν και στο έργο τους προσπάθησαν να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία της δημιουργικής σκέψης από την νοημοσύνη, όπως ο Guilford, πλησιά-
ζουν με τις θέσεις τους τη συνειρμική θεωρία του Mednick (Μαρμαρινός,1978). Με-
λετώντας τις αυτοαναφορές δημιουργικών καλλιτεχνών και επιστημόνων κατέληξαν 
ότι δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργικής διαδικασίας: α) Η παραγωγή 
συνειρμών που είναι άφθονοι και μοναδικοί και β) η προσέγγιση του κάθε αντικειμένου 
με παιγνιώδη και ελεύθερη διάθεση.  

Η δημιουργικότητα, επομένως, είναι μια έννοια ψυχολογική, αλλά και κοινωνική και η 
ερμηνεία της προϋποθέτει την διερεύνηση των γνωστικών μηχανισμών που βρίσκονται 
στο υπόβαθρο της, την διερεύνηση της δημιουργικής σκέψης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 
1997).  

Η δημιουργικότητα έχει και τη σημασία της γνωστικής ετοιμότητας την οποία παρου-
σιάζει το άτομο όταν δέχεται νέες πληροφορίες ή όταν δίνει σε παλιές πληροφορίες μια 
καινούργια οπτική γωνία. Επομένως το δημιουργικό έργο πρέπει να είναι κάτι πρωτό-
τυπο και όχι ένα απλό αντίγραφο άλλων που ήδη υπάρχουν. Η πρωτοτυπία συγκεκρι-
μένα ενός δημιουργικού έργου ποικίλλει κάθε φορά καθώς αυτό μπορεί να θεωρείται 
πρωτότυπο είτε για το άτομο που το παρήγαγε, είτε για μια περιορισμένη κοινωνική 
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ομάδα, είτε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άλλωστε σε κάθε τομέα υπάρχουν διάφο-
ροι τρόποι που μια ιδέα μπορεί να είναι πρωτότυπη, αφού μπορεί να αποτελεί την επα-
νάληψη μιας γνωστής ιδέας με έναν καινούργιο τρόπο, την ώθηση ενός τομέα προς μια 
νέα κατεύθυνση ή την ένταξη ανομοιογενών τάσεων σε έναν τομέα (Sternberg, 
Kaufman & Pretz, 2002). 

Ο R.J.Sternberg (2001) θεωρεί ότι η δημιουργικότητα αφορά την ικανότητα του ατό-
μου να παράγει νέες και πρωτότυπες ιδέες. Η δημιουργικότητα λοιπόν παρουσιάζεται 
να διαθέτει μια διαλεκτική σχέση με τη νοημοσύνη και τη σοφία. Στο διαλεκτικό σχήμα 
που δημιουργείται η νοημοσύνη αποτελεί τη «θέση», η δημιουργικότητα την «αντί-
θεση» και η σοφία τη «σύνθεση». Η νοημοσύνη αποτελεί την ικανότητα προσαρμογής 
στο περιβάλλον. Η βασική αρχή της είναι ότι οι ικανότητες που απαρτίζουν τη νοημο-
σύνη οδηγούν τους ανθρώπους στην εξασφάλιση ενισχύσεων, σύμφωνα όμως πάντοτε 
με τις δομές των ενισχύσεων που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο 
λοιπόν εκείνο που θεωρούμε νοημοσύνη σε μια κοινωνία ή σε μια εποχή δεν ισχύει για 
κάποια άλλη. Επομένως, τα άτομα που διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη ενισχύονται, ε-
πειδή προσαρμόζονται στα διάφορα περιβάλλοντα. Τα δημιουργικά άτομα παράγουν 
έργα υψηλής ποιότητας που πολλές φορές όμως δεν ανταποκρίνονται στην θέληση της 
κοινής γνώμης στην κοινωνία στην οποία ζουν. Άρα επειδή η δημιουργικότητα κρίνε-
ται κάθε φορά με τα πρότυπα της εκάστοτε εποχής πολλά δημιουργικά έργα δεν ανα-
γνωρίζονται και δεν γίνονται γνωστά. Τα μεγάλα δημιουργικά προϊόντα ανοίγουν συ-
νήθως νέους δρόμους σε έναν τομέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έργα 
που απλά επεκτείνουν κάποιες ήδη υπάρχουσες ιδέες. Η σοφία είναι η σύνθεση της 
θέσης και της αντίθεσης, αφού ο σοφός άνθρωπος μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα 
στην ικανότητα του για αλλαγή-δημιουργικότητα και στην ανάγκη του για ισορροπία–
νοημοσύνη, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προόδου. 

Επομένως, η δημιουργικότητα εμφανίζεται σε πολλά και διαφορετικά πεδία, όπως στη 
φιλοσοφία, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση, στις καλές τέχνες, στις ε-
πιστήμες, όπως είναι η ψυχολογία, αλλά και στις καθημερινές μας ασχολίες, π.χ. στο 
παιχνίδι, στη διακόσμηση του σπιτιού κτλ. Δημιουργικά λοιπόν προϊόντα μπορούν να 
θεωρηθούν τα βιβλία, οι πίνακες ζωγραφικής, οι διάφορες επιστημονικές θεωρίες, τα 
μουσικά έργα, τα πολιτικά και φιλοσοφικά κινήματα και άλλα πολλά που έγκεινται σε 
διάφορους και ποικίλους τομείς. Τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι γίνεται μια 
διάκριση ανάμεσα στην «εκφραστική» και στη «λειτουργική» δημιουργικότητα. Η 
«εκφραστική» δημιουργικότητα αφορά τις εικαστικές και γλωσσικές εκφραστικές μορ-
φές και χαρακτηρίζει κυρίως τους καλλιτέχνες. Η «λειτουργική» δημιουργικότητα α-
ναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να επιλύουν με έξυπνο τρόπο διάφορα προβλή-
ματα της καθημερινότητας. (Νημά, 2002). 

Χαρακτηριστικά του δημιουργικού ατόμου 

Μερικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, πολύ ή 
λίγο, συνοδευτικά ή προκλητικά με τη δημιουργική παραγωγή είναι η ανεξαρτησία στη 
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διάθεση και την κοινωνική συμπεριφορά, η δυναμικότητα, η εσωστρέφεια, η ευαισθη-
σία στους ερεθισμούς, η ευρύτητα ενδιαφερόντων, η αυτογνωσία, η προαίσθηση, η 
πνευματική ευκαμψία, η κοινωνική προσαρμογή και ισορροπία, η μεταρρυθμιστική 
κοινωνική διάθεση και η σχετική αδιαφορία για τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες. 
Δύο άλλα χαρακτηριστικά αναφέρονται κυρίως στην αισθητική και λιγότερο στην επι-
στημονική δημιουργικότητα, δηλαδή η ακρότητα πεποιθήσεων και η απόρριψη εξωτε-
ρικών καταναγκασμών. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να προσθέ-
σουμε τα ακόλουθα: ευφυΐα, γνώση ευφράδεια, ευελιξία, πρωτοτυπία, επεξεργασία, 
σκεπτικισμό, επιμονή, διανοητική «διάθεση παιχνιδίσματος», χιούμορ, ασυμφωνία 
προς τα καθιερωμένα και αυτοπεποίθηση (Massialas & Zevin, 1975).  

Ένα δημιουργικό άτομο χαρακτηρίζεται από αυτονομία και αυτάρκεια, προοδευτικό-
τητα, κυριαρχικότητα, πολυπλοκότητα, συναισθηματική ευαισθησία και εσωστρέφεια, 
παρορμητικότητα και φαντασία, θάρρος και τόλμη, ικανότητα για αυτοεπιβεβαίωση, 
ανεξαρτησία γνώμης και κρίσης, αυτοέλεγχο και ροπή προς το μη λογικό. Επιπρόσθετα 
έρευνα έχει δείξει ότι τα δημιουργικά άτομα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: πνευμα-
τική ευλυγισία: μια ξεχωριστή ικανότητα του ατόμου να μεταβαίνει από ένα τρόπο 
προσέγγισης του προβλήματος σε έναν άλλο, πνευματική ευχέρεια: η ικανότητα του 
ατόμου να παράγει πολλές διαφορετικές ιδέες, για το ίδιο πρόβλημα, πρωτοτυπία της 
σκέψης: η ικανότητα του ατόμου να παράγει περίεργες, πρωτότυπες και παράτολμες 
ιδέες και λύσεις κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός προβλήματος, σχετική αδιαφο-
ρία για το κοινώς παραδεκτό: συνοδεύεται από αναζήτηση του πρωτότυπου, του πα-
ράλογου, του εναλλακτικού και ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος: 
αντιλαμβάνονται και παρατηρούν λεπτομέρειες, που δεν είναι άμεσα αντιληπτές στους 
υπόλοιπους (Δανασσής- Αφεντάκης, 1997). 

Η αλλαγή που παρατηρείται στη μελέτη τη έννοιας της δημιουργικότητας είναι αποτέ-
λεσμα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε εποχή. Δεν 
είναι απαραίτητο να αρχίσει κανείς με έναν απόλυτο ορισμό μιας ολότητας προκειμέ-
νου να τη μελετήσει δεδομένου πως είναι αρκετά δύσκολο να οριστεί κάτι για το οποίο 
η επιστημονική κοινότητα έχει περιορισμένα στοιχεία. Από την άλλη μεριά θα ήταν 
ανακριβές να πει κανείς πως δε διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για τη δημιουργικό-
τητα, αν αναλογιστεί την πληθώρα δεδομένων που υπάρχουν για τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας των δημιουργικών ατόμων. Έχει υποστηριχθεί ότι η δημιουργικότητα 
είναι κυρίως αποτέλεσμα εξάσκησης και σκληρής δουλειάς καθώς πιστεύεται από πλη-
θώρα ερευνητών ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έως ένα βαθμό δημιουργικοί γεγονός που 
οδηγεί στο συμπέρασμα πως η δημιουργικότητα είναι ικανότητα του ατόμου η οποία 
μπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί (Kosslyn,1980). 

Ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσα από δραστηριότητες STEAM 

Η δημιουργική σκέψη, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία αλλά και η επί-
λυση προβλήματος ανάγονται σε καίριες δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο 
πολίτης του 21ου αιώνα, προκειμένου να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις 
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κλιμακούμενες και συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και του 
σύγχρονου κόσμου γενικότερα. Μάλιστα, προτείνεται ότι ο τρόπος ανάδειξης και ανά-
πτυξης αυτών δεν είναι η άμεση διδασκαλία, αλλά η συστηματική επεξεργασία τους 
μέσω της λειτουργικής ενσωμάτωσης στοιχείων που τις αποτελούν, σε όλο το φάσμα 
της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης (The Partnership for 21st Century Learning, 
2015).  

Η εκπαίδευση σε σχέση με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα θέτει στο επίκεντρο τον μα-
θητή, ο οποίος καλείται, σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, να αντιμετωπίσει ρεα-
λιστικά προβλήματα, που απαιτούν την ουσιαστική εμπλοκή του και προϋποθέτουν την 
καινοτόμο και δημιουργική οπτική του. Ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ο ίδιος την 
ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας και πραγματοποιεί σε βάθος έρευνες μέσα από 
διαθεματικά προγράμματα εργασίας, σε θεματικές που σχετίζονται με την παγκόσμια 
συνείδηση, την κοινωνικοπολιτική αγωγή, την υγεία, την περιβαλλοντική βιωσιμό-
τητα, την οικονομία, την καινοτομία (The Partnership for 21st Century Learning, 
2015).  

Με την υιοθέτηση και τη χρήση της μεθοδολογίας STEAM οι μαθητές κατακτούν και 
κατά συνέπεια είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δεξιότητες όπως το να βασίζονται στην 
περιέργεια, να παρατηρούν με ακρίβεια, να αντιλαμβάνονται ένα αντικείμενο σε δια-
φορετική μορφή, να κατασκευάζουν νοηματικά μοντέλα και να εκφράζουν τις παρατη-
ρήσεις κάποιου με ακρίβεια, να συν-εργάζονται αποτελεσματικά με άλλους, να σκέ-
φτονται αντικείμενα χωρικά, και να αντιλαμβάνονται κιναισθητικά ως επιστημονικά 
εργαλεία. Οι δραστηριότητες που βασίζονται στη μεθοδολογία STEAM αναπτύσσουν 
την δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, 
την πρωτοβουλία και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Sousa & Pilecki, 2015).  

Τα παιδιά στην σχολική ηλικία μπορούν να αξιοποιήσουν την έμφυτη περιέργειά τους 
και να μάθουν έννοιες και περιεχόμενα Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών. Τα 
παιδιά πρέπει να προσεγγίζουν τέτοια θέματα μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά περι-
βάλλοντα για την ηλικία τους (Bishop-Josef et al., 2016). Σύμφωνα με τον Hunter 
(2015), τα παιδιά πρέπει από μικρή ηλικία να αναπτύσσουν ενδιαφέρον στο STEΑM 
για να επιτύχουν σε αυτούς τους τομείς όταν μεγαλώσουν. Είναι σημαντικό πως η βι-
βλιογραφία ολοένα και περισσότερο υποστηρίζει τη σημαντικότητα της εμπλοκής των 
παιδιών με την εκπαίδευση STEM σε μικρή ηλικία. Οι Stone-MacDonald et al. (2012) 
υποστηρίζουν πως τα παιδιά είναι μηχανικοί, λύτες προβλημάτων και μπορούν να συ-
νεργαστούν με άλλους, με απεριόριστες δυνατότητες στην ηγεσία, την δημιουργικό-
τητα και την καινοτομία.  

Ολοκληρώνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι οι δεξιότητες που είναι επιθυμητό να καλλιερ-
γηθούν, οι τομείς που επιδιώκεται να ενισχυθούν και κατ’ επέκταση να στελεχωθούν, 
αλλά και ο ενδεδειγμένος τρόπος επίτευξης των παραπάνω, ταυτίζονται σημαντικά με 
την προσέγγιση που υιοθετείται στα STEAM εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχέση με 
τις θεματικές που αναπτύσσουν και την ολιστική προσέγγιση αυτών (Beers, 2011). 
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Σημειώνεται ότι η καλλιέργεια «θεματικών» δεξιοτήτων, σε σχέση με την Πληροφορία, 
την Επικοινωνία και την Τεχνολογία (ICT skills), που σε μεγάλο βαθμό ήταν η αιτία 
της ευρείας αποδοχής των προγραμμάτων STEM, εξακολουθεί να επιδιώκεται αλλά 
αποτελεί έναν μόνο από τους τομείς ενδιαφέροντος σήμερα. Οι σύγχρονες απαιτήσεις 
για κατάρτιση σε τομείς όπως η πολιτισμική συνειδητοποίηση ή η οικολογία και η υ-
γεία εξυπηρετούνται μέσα από την θεμελίωση STEAM προγραμμάτων, με τον πυλώνα 
“A” να εκπροσωπεί αυτή τη διάσταση, ενισχύοντας έτι περισσότερο τις διαστάσεις της 
καινοτομίας και της δημιουργικότητας (The Partnership for 21st Century Learning, 
2015). 
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Περίληψη 

Η συμμετοχική αυτή έρευνα, πέρα από τη διερεύνηση της Κοινωνίας που 
Οραματίζονται (ΚπΟ) φοιτήτριες/ές εκπαίδευσης του ΑΠΘ, προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου, και πώς αντιλαμβάνονται την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ), παρακολουθεί πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις τους αυτές, μετά από ένα 
σχετικό βιωματικό εργαστήριο. Ένα βιωματικό εργαστήρι που δίνει τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν για την ΚπΟ και την ΕΑΑ. Οι 
αρχικές αυτές απόψεις διαμορφώνονται και αλλάζουν μέσα από τις συλλογικές 
διαδικασίες έκφρασης, συζήτησης και απόφασης του εργαστηρίου και φαίνεται να 
βοήθησαν στην κατανόηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής διάστασης της 
ΕΑΑ. Η Αειφόρος Ανάπτυξη προσδιορίζεται από την ΚπΟ. Η ΕΑΑ, ως πολιτική αγωγή 
για την κοινωνική αλλαγή αποτελεί το κύριο εργαλείο, για να κινηθούμε προς την ΚπΟ. 
Τα συμπεράσματα της έρευνας μας επιτρέπουν να προτείνουμε τόσο την ΚπΟ, όσο και 
τα ίδια τα βιωματικά εργαστήρια ως εργαλεία για την ΕΑΑ. 

Λέξεις-Κλειδιά: Όραμα, Εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Βιωματικά εργαστήρια  

Εισαγωγή 

Η αειφόρος ανάπτυξη προσδιορίζεται από την κοινωνία που οραματιζόμαστε, καθώς 
ποικίλει στον τόπο, τον χρόνο και το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο που ορίζουμε την 
ευημερία μας (UNECE, 2005; Φλογαΐτη, 2011), καθώς και από τις προκλήσεις και τα 
προβλήματα που την απειλούν (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013. Tokar, 2013). Ακόμα, 
διαμορφώνεται από την ανάγκη διασφάλισης και για τις μελλοντικές γενιές της 
δυνατότητας, μέσα από τη φυσική, κοινωνική και πολιτική κληρονομιά, που 
παραλαμβάνουν, να ζήσουν σε ευημερία, τουλάχιστον στο δικό μας το επίπεδο, αν όχι 
βελτιωμένο (Φλογαΐτη, 2011). Η ΕΑΑ, ως πολιτική αγωγή για την κοινωνική αλλαγή 
αποτελεί το κύριο εργαλείο για να κινηθούμε προς την κοινωνία που οραματιζόμαστε 
(Mogensen & Mayer, 2009; Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). 

Η ομαδική διαδικασία, μέσα από την επικοινωνία και αλληλεπίδραση, ενισχύει την 
προσωπική εμπλοκή, δημιουργεί την εμπειρία και διευκολύνει την κατανόηση της 
γνώσης (Lewin, 1943). Το κλίμα και το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη 
δημιουργία της συγκίνησης, που οδηγεί στο μαθησιακό αποτέλεσμα (Μπακιρτζής, 

725/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



2005). Προτείνεται μια βιωματική εκπαίδευση που αναδεικνύει και επεξεργάζεται 
«παραγωγικά» θέματα (Freire, 1977) και έχει δυνητικό στόχο να αποτελεί όχημα για 
την αλλαγή της κοινωνίας και των πολιτών (Breunig, 2005; Hooks, 1994). Το βασικό, 
όμως, που προτείνεται, σε αυτή τη μορφή των βιωματικών εργαστηρίων, είναι η 
χρησιμότητα της επικοινωνίας στα πλαίσια του μαθήματος ανάμεσα στους «μαθητές», 
καθώς «προσπαθώντας να μιλήσουν οι άνθρωποι τείνουν να οργανώνουν γνωστικά 
αυτό που ξέρουν, ώστε να μπορέσουν να το μεταδώσουν, όπως αναφέρουν και οι 
Σλαυκίδης & Γεωργόπουλος (2015) «έμαθαν όταν μίλησαν». Η αναζήτηση, η 
δημιουργία, η διαβούλευση και η απόφαση στα πλαίσια της ομάδας ενισχύει τον 
άνθρωπο-μαθητή στη δημιουργία, στην επικοινωνία, στην κατάκτηση της γνώσης, στη 
διαμόρφωση στάσης και στην καλλιέργεια της πολιτικής αυτοπεποίθησης. 
Παρατηρείται ότι τα μέλη της ομάδας “αντιγράφουν” πετυχημένες στρατηγικές 
“συνομηλίκων”, ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση και διευκολύνεται η ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των μελών της ομάδας και της ομάδας ως σύνολο. Η ομαδική δουλειά 
ενισχύει τόσο την ατομική, όσο και τη συλλογική αίσθηση ικανοτήτων. Η 
αυτοπεποίθηση ότι κάποιος μπορεί να επιτύχει ο ίδιος στόχους και η εμπιστοσύνη στην 
επίτευξη των στόχων ως ομάδας αλληλοενισχύονται (Chawla κ.ά., 2007). Οι νέοι 
άνθρωποι μπορούν εύκολα να αισθάνονται αδύναμοι από την κλίμακα των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Χρειάζονται ευκαιρίες να εργαστούν, για κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές αλλαγές με άλλους, προκειμένου να αποκτήσουν μια συλλογική 
αίσθηση ικανότητας ή την πεποίθηση των μελών μιας ομάδας, ότι μπορούν να 
συντονίσουν αποτελεσματικά τις ενέργειές τους και να επιτύχουν τους κοινούς στόχους 
μέσω ενοποιημένων προσπαθειών (Bandura, 1997). Όπως αναφέρει και ο Κλεφτάρας 
(1997) δεν αρκούν οι “ελάχιστες ενθαρρύνσεις και προσκλήσεις για συζήτηση” αλλά ότι 
είναι σημαντικό τόσο η συστηματική ενθάρρυνση, όσο και το να διατηρούμε τον χώρο 
και τον χρόνο για να εκφράζονται όλοι ισότιμα. Αφήνοντας για το τέλος όσους δεν 
παίρνουν την πρωτοβουλία να διεκδικήσουν, να προηγηθούν ή να πάρουν σειρά 
επιτείνουμε τις συνθήκες άνισης συμμετοχής στην ομάδα με όλες τις παρενέργειες στην 
έκφραση και κατανόηση της πραγματικής βούλησης της ομάδας και των μελών της. 
Είναι σημαντικό να αναδείξουμε και συζητήσουμε τη «δυσλειτουργία», του πώς 
αποφασίζει η ομάδα, με στόχο τον προβληματισμό και την κατανόηση των εμποδίων 
που χρειάζεται να ξεπερνάμε κάθε φορά. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι 
δυσκολίες της λειτουργίας του προσωπικού στο συλλογικό, χωρίς να εμπεδωθεί η 
πεποίθηση ότι το πρόβλημα είναι η δημοκρατία, η δημοκρατική λειτουργία και οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Η δημοκρατία και η λειτουργία της, μέσα στην κοινότητα και στην εκπαίδευση είναι 
κορυφαία ζητήματα και είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο να κατευθύνουν, όσο και να 
είναι μέρος της βιωματικής εκπαίδευσης και της ΕΑΑ «...η έννοια που αναπτύσσεται 
από τον Dewey (1980) για τη δημοκρατία, ως τρόπο ζωής και συνεχίζεται από τους 
σύγχρονους ρεαλιστές, περιγράφει πόσο η εμπειρία συνδέεται με τα θέματα που έχουν να 
κάνουν με την ιδιότητα του πολίτη και της κοινότητας» (Roberts, 2008, σ. 23).  
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Μεθοδολογία 

Η έρευνα υλοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2017 του ΑΠΘ, σε 12 προπτυχιακές/ους 
φοιτήτριες/ές του Τμήματος Επιστημόνων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που 
παρακολουθούσαν το μάθημα της Ανθρώπινης Οικολογίας και σε 11 
μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές «Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του 
2015-2017. Έγινε συμμετοχική έρευνα, με στοιχεία έρευνας δράσης. Χρησιμοποιήθηκε 
ημι-πειραματική μέθοδος, χωρίς ομάδα ελέγχου. Τα δεδομένα για τις αρχικές και 
τελικές απόψεις των φοιτητριών/τών πριν και μετά τη συμμετοχή τους, σε βιωματικά 
εργαστήρια, συλλέχθηκαν, με ανοικτού τύπου ερωτηματολόγια. Παρακολουθήσαμε τη 
δυναμική των ομάδων με φύλλα εργασίας που οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν. Η 
κύρια ανάλυση ήταν θεματικού περιεχομένου, bottom up. Αφού καταγράψαμε τις 
λέξεις έννοιες που δώσανε οι συμμετέχουσες/οντες τις ομαδοποιήσαμε, με κριτήριο 
λέξεις που είναι συνώνυμες ή αναφέρονται ή εκφράζουν κοινή έννοια. Επιπλέον, τα 
δεδομένα υπέστησαν ανάλυση top down στα σχήματα αναφοράς: α) Άνθρωπος, 
Κοινωνία, Φύση, β) Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον, Πολιτική, γ) Τους 17 στόχους 
του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Το βιωματικό εργαστήριο 

Το εργαστήριο περιελάμβανε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου ήταν 
αφιερωμένο στην προσωπική περιγραφή και επικοινωνία της ΚπΟ, γραπτά, με 
ζωγραφική, παντομίμα και αφήγηση. Στο δεύτερο μέρος γίνεται προσπάθεια να 
περάσουμε σε ομαδική συζήτηση και διαμόρφωση της ΚπΟ, να διαβουλευτούμε και 
να καταλήξουμε ομαδικά στο τι πρέπει να έχει και τι δεν πρέπει να έχει η ΚπΟ και σε 
μεταγενέστερο χρόνο, να τα ιεραρχήσουμε. Στο τρίτο μέρος επιχειρείται η γνωριμία 
βιωματικά με το Όραμα της Παγκόσμιας κοινότητας, μέσα από τους 17 στόχους για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στο τελευταίο μέρος ασχοληθήκαμε μέσα από προβληματισμό 
και άσκηση με το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην ΚπΟ. Το εργαστήρι αυτό μπορεί 
να αναπτυχθεί από ένα 2ωρο μέχρι πολυήμερο, πολύωρο πρόγραμμα. Προτείνεται ως 
πλαίσιο ή εργαλείο εκκίνησης και ανατροφοδότησης προγραμμάτων για την ΕΑΑ.  

Αποτελέσματα  

Οι δημοφιλέστερες έννοιες που αναδεικνύονται για την Κοινωνία που Οραματίζονται 
τα υποκείμενα της έρευνας, πριν το εργαστήριο, είναι: 1η Φύση, 2η Δικαιοσύνη, 3η 
Ισότητα, 4η Αγάπη, 5η Αειφορία, Ελευθερία, Παιδεία, Σεβασμός της διαφορετικότητας, 
6η Ειρήνη, Περιβαλλοντική ηθική, Τέχνη, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι 
δημοφιλέστερες έννοιες που αναδεικνύονται για την Κοινωνία που Οραματίζονται τα 
υποκείμενα της έρευνας, μετά το εργαστήριο, είναι: 1η Δικαιοσύνη, 2η Ισότητα, 3η 
Αλληλεγγύη, 4η Αγάπη, 5η Αειφορία, Ειρήνη, 6η Ελευθερία, 7η Δημοκρατία, 8η 
Σεβασμός. Η Φύση από την πρώτη θέση στην αρχική τοποθέτηση των υποκειμένων, 
πέφτει στην δέκατη τελικά. Η Αλληλεγγύη από έβδομη ανεβαίνει τρίτη. Η Αγάπη και 
η Αειφορία μένουν ουσιαστικά στην ίδια σειρά, ενώ η Ελευθερία και η Ειρήνη 
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εναλλάσσουν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Η Δημοκρατία από το αρχικό στο τελικό 
ερωτηματολόγιο υπερδιπλασιάζει τις αναφορές. Από τα δεδομένα των εργαστηρίων 
φαίνονται να ενισχύθηκαν η Δημοκρατία και η Ειρήνη σε κάποια σημεία διαλόγου και 
συλλογικής ιεράρχησης. Παραπάνω από τις μισές αρχικές αναφορές, για την Κοινωνία 
που Οραματίζονται οι φοιτητές έχουν σχέση με τους 17 στόχους για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη του ΟΗΕ (53,76% & 64,84%). Ένα μεγάλο μέρος αυτών των αναφορών 
αφορούν τον στόχο 16 σχετικά με τους Δημοκρατικούς θεσμούς, την Ειρήνη και τη 
Δικαιοσύνη (28,3% & 34,5%). Τόσο αρχικά, όσο και τελικά, η μεγάλη πλειοψηφία των 
εννοιών είναι κοινωνικές (αρχικό 62,43% & τελικό ερωτηματολόγιο 64,77%), ενώ 
μικρότερο ποσοστό είναι ατομικές αξίες ή αξίες/έννοιες που αναφέρονται στον 
άνθρωπο (19,05% & 20,45%) και οικολογικές αξίες ή έννοιες που αναφέρονται στη 
φύση και το περιβάλλον (18,52% & 14,77%). Στο σχήμα Κοινωνία, Περιβάλλον, 
Οικονομία, Πολιτική (Θεσμοί) βλέπουμε η Κοινωνία που Οραματιζόμαστε να ορίζεται 
περισσότερο από πολιτικές (45,45% & 51,98%) και κοινωνικές έννοιες (31,02% & 
30,51%) παρά από περιβαλλοντικές (13,37% & 10,73%) και οικονομικές έννοιες 
(10,16% & 8,47%). Οι μισοί, αρχικά και σχεδόν όλοι τελικά, που απάντησαν συνδέουν 
την Αειφόρο Ανάπτυξη με τις μελλοντικές γενιές, αλλά και την ευημερία της παρούσης 
γενιάς (WCED, 1987). Πριν το εργαστήριο, σχεδόν οι μισοί, φαίνεται να έχουν 
συγκεχυμένη εικόνα για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενώ οι υπόλοιποι 
τη συνδέουν περισσότερο με το περιβάλλον. Κάποιες/οι προπτυχιακές/οί αναδεικνύουν 
περισσότερο την οικονομική διάσταση, ενώ οι μεταπτυχιακές/οί την πολιτική και 
κοινωνική διάσταση. 

Συμπεράσματα 

Το βιωματικό εργαστήρι επέτρεψε τη βαθύτερη έκφραση (Μπακιρτζής, 2006) των 
συμμετεχόντων και τη διάδραση μεταξύ τους για την Κοινωνία που Οραματιζόμαστε. 
Διαβουλεύονται τις προσωπικές τους απόψεις και διαμορφώνουν συλλογική άποψη και 
έκφραση σε ομάδα (Lewin, 1943, 1997; Rogers, 2018; Μπακιρτζής, 2005, 2006). Η 
συλλογική διαπραγμάτευση και επαφή με τα οράματα της Παγκόσμιας Κοινότητας 
(UN, 2015) είναι φανερό ότι επηρεάζει την τελική εκφρασμένη προσωπική άποψη, 
ακόμα και αρκετούς μήνες μετά για την ΚπΟ. Η όλη διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα, 
πρώτον, να κερδίσουν σαν πρόσωπα προβληματιζόμενα και συμμετέχοντα στη 
διαβούλευση και τη συλλογική διαδικασία (Μπακιρτζής, 2005) και δεύτερον, να 
κατανοήσουν τη σχέση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με τη συμμετοχή 
και την πολιτική διαδικασία για τη διαμόρφωση της Κοινωνίας που Οραματιζόμαστε. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι βασικές έννοιες και αξίες που 
περιγράφουν την Κοινωνία που Οραματίζονται προπτυχιακές/οί και μεταπτυχιακές/οί 
φοιτήτριες/τές εκπαίδευσης, με ενδιαφέρον για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι 
η Φύση, η Δικαιοσύνη, η Ισότητα, η Αγάπη, η Αειφορία, η Ελευθερία, η Παιδεία, ο 
Σεβασμός της διαφορετικότητας, η Ειρήνη, η Περιβαλλοντική Ηθική, η Τέχνη, οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Knight, 2015). Φαίνεται ότι το εργαστήριο επηρέασε 
τους συμμετέχοντες, καθώς ενισχύονται στο τελικό όραμα κοινωνικές και πολιτικές 
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έννοιες και αξίες όπως η Αλληλεγγύη, η Δημοκρατία, η Ειρήνη και άλλες, ενώ 
αποδυναμώνονται έννοιες που αφορούν τη φύση, την οικονομία και την παιδεία. Αυτό 
δείχνει τον κίνδυνο της υποβάθμισης της σημασίας του περιβάλλοντος από την 
ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη παρότι λαμβάνεται ως 
βασική διάσταση της. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι τους βοήθησε, το 
εργαστήριο, στη δημοκρατική τους αγωγή και κατανόησαν την ΕΑΑ ως πολιτική 
αγωγή για την κοινωνική αλλαγή.  
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Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμ-
μάτων: μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Βασιλούδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc, PhD, ivassiloudis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται η προσπάθεια της παιδαγωγικής αξιοποίησης του 
κόμικ «Αστερίξ» στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση και συγκεκριμένα κατά την υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης. Από τη σειρά Αστερίξ επιλέχθηκε το τεύχος «Η κατοικία των θεών», αφε-
νός γιατί το συγκεκριμένο τεύχος διέπεται από τις έννοιες της υποβάθμισης του φυσι-
κού περιβάλλοντος, της αστικοποίησης και της ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης, και 
αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμάτευση των περιβαλλοντικών ζητη-
μάτων η τεχνική του ηθικού διλήμματος. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από την τελική αξιολόγηση του προγράμματος, φαίνεται ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση 
του συγκεκριμένου κόμικ μπορεί να υπηρετήσει τους στόχους της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και είναι δυνατό να ενεργοποιήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν με 
τρόπο δημιουργικό κατά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κόμικς, ηθικό δίλημμα, κίνητρα 

Εισαγωγή 

Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά των καινοτόμων δράσεων συγκαταλέγονται οι μα-
θητοκεντρικές και βιωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η προώθηση της μάθησης 
και της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών και η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτή-
των των μαθητών, όπως για παράδειγμα η κριτική και δημιουργική σκέψη, η ερμηνεία 
ή η εξαγωγή συμπερασμάτων, η ικανότητα για ανακάλυψη και η ενεργός συμμετοχή 
στην εκπαιδευτική πράξη (Slavich & Zimbardo, 2012). Με βάση τα αποτελέσματα της 
εκπαιδευτικής έρευνας φαίνεται ότι η καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
συμβάλλει, ανάμεσα σε άλλα, στην ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών 
για μάθηση και στην κριτική αξιολόγηση της νέας γνώσης από τους μαθητές (Chiu & 
Kuo, 2009; Sart, 2014). Εξάλλου η κριτική αλλά και η δημιουργική σκέψη έχει κερδίσει 
μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία και έχει καταστεί μία 
από τις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, προκειμένου να α-
νταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις (Ahmadi & Besançon, 2017). Με βάση τα 
παραπάνω, είναι επιθυμητή η έγερση του ενδιαφέροντος και η παροχή κινήτρων, ώστε 
οι μαθητές να εμπλακούν κατά τρόπο δημιουργικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
καινοτόμων προγραμμάτων. Ιδιαίτερα δε σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης (Σχήμα 1), αξιοποιώντας τις προσφερόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, με δε-
δομένο ότι  ένας από τους κύριους σκοπούς της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και το πώς μέσω 
αυτής οι μαθητές θα συσχετίζουν τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής τους με πα-
ρόμοια προβλήματα άλλων περιοχών, αναλύοντας τις οικολογικές, κοινωνικές και 
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κοινωνικές πτυχές των υπό διερεύνηση φαινομένων, εκδηλώνοντας ταυτόχρονα φιλο-
περιβαλλοντικές συμπεριφορές (Βασιλούδης, 2014). Με αυτό τον τρόπο, και μέσω της 
εκπαίδευσης, υπάρχει πιθανότητα να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα 
στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον και στο οποίο αποδίδονται τα σοβαρά περι-
βαλλοντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί (Missiou & Stefos, 2012). Ιδιαίτερα 
η συμμετοχή σε βιωματικού τύπου δράσεις και δραστηριότητες είναι πιθανό να αυξή-
σει τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών και να τους οδηγήσει στην επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί. (Grob, 1995), όπως για παράδειγμα στην καλλιέργειας αξιών 
και στάσεων και στην ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.   

 
Σχήμα 1: Μοντέλο μάθησης στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

(Βασιλούδης, 2014, εμπλουτισμένο) 

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα της επίτευξης 
των στόχων ενός καινοτόμου προγράμματος. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι οι μα-
θητές αποδίδουν μεγαλύτερη αξία σε συγκεκριμένα μαθησιακά έργα, όταν αυτά συνά-
δουν με τα ενδιαφέροντά τους (Wigfield & Eccles, 2000) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την παροχή κινήτρων, προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν κατά τρόπο ενεργό στη 
μαθησιακή διαδικασία (Pintrich, 2003). Το έναυσμα για την κινητοποίηση και τη συμ-
μετοχή των μαθητών μπορεί να δοθεί μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση της παιδι-
κής λογοτεχνίας.  

Τα λογοτεχνικά κείμενα, πέρα από την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας ή του αναγνωστι-
κού κινήτρου (Μαλαφάντης, 2008), είναι δυνατό να συμβάλουν και στην επίτευξη των 
στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εμπλέκοντας συναισθηματικά τους μαθη-
τές στην αφηγηματική δράση και παρέχοντάς τους το κίνητρο να ασχοληθούν με τις 
δραστηριότητες και τις δράσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού 
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προγράμματος (Βασιλούδης, 2014). Με παρόμοιο τρόπο είναι δυνατό να αξιοποιηθούν 
και τα κόμικς. Τα κόμικς αντιπροσωπεύουν μία μορφή έκφρασης υψηλής δημιουργι-
κότητας, είναι ως μέσο οικείο στους μαθητές, και συνεπώς, η αξιοποίησή τους θα μπο-
ρούσε να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ενθαρρύνει σε δράσεις για το περιβάλλον 
(Missiou & Stefos, 2012), ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό τις περιβαλλοντικές τους 
στάσεις. Η χρησιμοποίηση των κόμικς ως μέσων ταχύτερης μεταφοράς μηνυμάτων 
στους νέους παρατηρήθηκε ήδη από την δεκαετία του 1970, ιδιαίτερα στη Βόρεια Α-
μερική, με την κυκλοφορία κόμικς οικολογικού περιεχομένου, που όμως αποσκοπού-
σαν σε μία πιο συντηρητική εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον, αμβλύνοντας κατά 
τον τρόπο αυτό τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη από το ολοένα και 
αυξανόμενο περιβαλλοντικό κίνημα (McLaughlin, 2013). Με βάση τα παραπάνω σκο-
πός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το αν η παιδαγωγική αξιοποίηση ενός 
κόμικ προς την κατεύθυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμβάλλει στην πα-
ροχή κινήτρων προς τους μαθητές, ώστε αυτοί να εμπλακούν ενεργά στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος και να αξιολογηθεί η συμμετοχή 
τους στη μαθησιακή διαδικασία.  

Μεθοδολογία και υλοποίηση του προγράμματος 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση και την αλληλεπίδραση που αναπτύσ-
σεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον σε επίπεδο οικολογικό, κοι-
νωνικό και οικονομικό. Γύρω από αυτή την ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος α-
ναπτύχθηκαν όλες οι δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου προγράμματος και αφορούσαν στους γνωστικούς στόχους. Επίσης, ανάμεσα 
στα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος ήταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ως 
στρατηγική διδασκαλίας, η συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές δράσεις, και η υ-
ποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος με τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο συναι-
σθηματικής εμπλοκής των μαθητών και να τους δοθούν κίνητρα, έτσι ώστε να συμμε-
τάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος (Βασιλούδης, 
2016). Τέλος, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση 
των κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα στην υλοποίηση καινο-
τόμων δραστηριοτήτων η αξιολόγηση είναι δυνατό να γίνει μία μαθητοκεντρική διαδι-
κασία, αφού η ανατροφοδότηση, η οποία προέρχεται από αυτή, αναπτύσσει το αίσθημα 
ευθύνης στους μαθητές και τους δίνει τη δυνατότητα να επέμβουν με ενεργό τρόπο και 
στη μάθησή τους (Orsmond, 2004). Στον Πίνακα 1 περιγράφονται συνοπτικά οι κυριό-
τερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα λογισμικά ή οι διαδικτυακές εφαρμογές, οι ο-
ποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση, και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Η 
χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν τέσσερις μήνες και υλοποιήθηκε με 18 μα-
θητές της Πέμπτης τάξης Δημοτικού σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2018-19. 

 
 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες                    Στόχοι δραστηριότητας 
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(& λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν) 
 
Καταιγισμός ιδεών και δημιουργία εννοιολο-
γικών χαρτών (Bubbl.us & kidspiration) 

Οι μαθητές:  
να οργανώσουν τις προϋπάρχουσες ιδέες 
και γνώσεις τους  

Ανάσυρση πληροφοριών από το διαδίκτυο 
σχετικά με τα υπό διερεύνηση θέματα και 
κριτική επεξεργασία των πληροφοριών – κα-
τασκευή διαδικτυακής εφαρμογής (eXe - 
eLearning XHTML editor) 

να γνωρίσουν τι προσφέρουν τα δάση και 
τους κινδύνους που τα απειλούν, 
να διερευνήσουν την έννοια της αστικο-
ποίησης,  
να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν πλη-
ροφορίες από πηγές και να ασκηθούν στην 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο 

Βιωματικές δραστηριότητες στην σχολική 
αυλή: εμπειρική μέτρηση ύψους και ηλικίας 
δέντρων και υπολογισμός συνολικού ποσού 
CO2 που συγκρατούν (National Tree Benefit 
Calculator) 

να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας  
των φυσικών πόρων,  
να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον  
 

Βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη: παι-
χνίδι ρόλων και αξιοποίηση της τεχνικής του 
ηθικού διλήμματος 

να αναπτύξουν τις αξίες της αλληλεγγύης, 
της οικολογικής και κοινωνικής δικαιοσύ-
νης και να ασκηθούν στον επιχειρηματο-
λογικό λόγο 

Δημιουργία παρουσιάσεων και παρουσίαση 
των εργασιών στην ολομέλεια της τάξης και 
σε άλλες τάξεις του σχολείου (power point, 
powtoon & movie maker) 

να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας 
και συνεργασίας, 
να μπορούν να παρουσιάζουν γραπτά και 
προφορικά τις εργασίες τους  

Δημιουργία ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων 
(padlet) 

να είναι ικανοί να προβάλλουν τις εργα-
σίες τους 

Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου δράσης 

να γνωρίσουν τρόπους δράσης για μία ε-
νεργό συμμετοχή, 
να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη 
περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο 

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων δραστηριοτήτων του προγράμμα-
τος, των αντίστοιχων στόχων και των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες της επίτευξης των 
στόχων ενός σχεδίου εργασίας είναι ο βαθμός κινητοποίησης και συμμετοχής των μα-
θητών, όχι μόνο κατά την υλοποίηση ή την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προ-
γράμματος, αλλά και κατά τον σχεδιασμό αυτών. Προκειμένου οι μαθητές να εμπλα-
κούν κατά τρόπο δημιουργικό στην εκπόνηση του σχεδίου εργασίας, επιλέχτηκε από 
τον εκπαιδευτικό του τμήματος ως κίνητρο ευαισθητοποίησης, η αναζήτηση περιβαλ-
λοντικών μηνυμάτων στα τεύχη του κόμικ «Αστερίξ», ακόμα και των μηνυμάτων εκεί-
νων που εξαντλούνταν σε ένα καρέ του περιοδικού, και η ταξινόμησή τους σε θεματι-
κές ενότητες (Πίνακας 2). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το περιεχόμενο του συγκεκρι-
μένου κόμικ δεν είναι προσανατολισμένο στην προστασία του περιβάλλοντος, εντού-
τοις οι ήρωές του, ζώντας στο φυσικό περιβάλλον, φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει τη 
σχέση αλληλεξάρτησης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτούς και την φύση, και την 
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επιβεβλημένη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Κατά την αρχική αυτή διαδικα-
σία αναδεικνύονταν τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και ανιχνεύονταν - κα-
ταγράφονταν οι προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις των μαθητών, με σκοπό να οργανω-
θούν σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο. Με το υλικό και τα βήματα υλοποίησης του προ-
γράμματος δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία σχεδιάστηκε με το ερ-
γαλείο ανοικτού κώδικα eXe - eLearning XHTML editor, και στην οποία είχαν πρό-
σβαση και οι γονείς των μαθητών. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, όχι μόνο για να υποστη-
ριχθεί το συνεργατικό πλαίσιο, αλλά για να δημοσιοποιηθούν επίσης οι δραστηριότη-
τες των μαθητών και να υπάρξει πληροφόρηση και ανατροφοδότηση προς τους γονείς 
των μαθητών, γεγονός που λειτουργεί ανατροφοδοτικά για τους μαθητές, μεγιστοποιεί 
τα οφέλη που αποκομίζονται από την υλοποίηση του προγράμματος και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση  θετικού κλίματος στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας (Βασιλούδης 
2016). 

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των τευχών του περιοδικού σε θεματικές ενότητες 

Από όλα τα τεύχη του κόμικ στα οποία επισημάνθηκαν περιβαλλοντικά μηνύματα, ε-
πιλέχθηκε το τεύχος «Η κατοικία των θεών», γιατί διέπεται από τις έννοιες της υπο-
βάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, της αστικοποίησης και της ανάληψης περιβαλ-
λοντικής δράσης και τα περιβαλλοντικά μηνύματα δεν περιορίζονται σε ένα ή δύο 
καρέ, αλλά διατρέχουν εκτεταμένα όλη την περιπέτεια. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω 
από την καταστροφή ενός σημαντικού κομματιού του γαλατικού δάσους, προκειμένου 
να κατασκευαστεί στη θέση του ένας ρωμαϊκός οικισμός, με απώτερο στόχο να προ-
σελκύσει για μόνιμη εγκατάσταση έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ρωμαίων πο-
λιτών. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμά-
τευση των περιβαλλοντικών ζητημάτων η τεχνική του ηθικού διλήμματος. Με τη μέ-
θοδο αυτή οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προτάξουν τις προσωπικές τους αξίες 
γύρω από μία δεδομένη προβληματική κατάσταση στην οποία έρχονται σε σύγκρουση 
δύο ή περισσότερες ηθικές αξίες, να αντιληφθούν τις διαφορετικές απόψεις, οι οποίες 

Θεματικές Ενότητες Τεύχη περιοδικού 

Υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος 
Οβελίξ και Σία 
Η κατοικία των θεών 
Το χρυσό δρεπάνι 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Η κατοικία των θεών 
Ο Αστερίξ λεγεωνάριος 
Ο Αστερίξ και οι Νορμανδοί 
Οβελίξ και Σία 

Διαχείριση απορριμμάτων  Οβελίξ και Σία 
Ορυκτά καύσιμα/εναλλακτικές μορφές ενέργειας Η Οδύσσεια του Αστερίξ 
Τοπική παραγωγή  Ο γύρος της Γαλατίας 
Αστικοποίηση Η κατοικία των θεών 
Περιβαλλοντικά προβλήματα και κοινωνικές προε-
κτάσεις 

Η κατοικία των θεών 

Ατμοσφαιρική ρύπανση Ο μάντης 
Ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης Η κατοικία των θεών 
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είναι δυνατό να προέρχονται από ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα, να επιχειρηματο-
λογήσουν και να προβληματιστούν λαμβάνοντας αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό προ-
άγεται η εκπαίδευση αξιών και αναπτύσσεται το δημοκρατικό ήθος μέσα στην τάξη 
(Lind, 2006). Συγκεκριμένα τίθεται προς τους κατοίκους του γαλατικού χωριού το δί-
λημμα «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων του 
δάσους ή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με αντάλλαγμα την ελευθερία των 
δούλων του ρωμαϊκού στρατού». Οι μαθητές προσέγγισαν το ηθικό δίλημμα μέσα από 
παιχνίδια ρόλων, κατά τα οποία είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα επιχειρήματά 
τους για την ορθότητα της μίας ή της άλλης πλευράς, αναδεικνύοντας κατά αυτό τον 
τρόπο τις αξίες της οικολογικής ακεραιότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της α-
τομικής ελευθερίας.     

Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος δομήθηκε πάνω στη συνήθη αξιολό-
γηση που συντελείται στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δηλαδή αρ-
χική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Στην αρχική αξιολόγηση διερευνήθηκαν 
οι αρχικές ιδέες των μαθητών σχετικά με τα υπό διερεύνηση θέματα και στη διαμορ-
φωτική αξιολόγηση, η οποία γινόταν κατά τα διαλείμματα ανατροφοδότησης και πα-
ρουσίασης των επιμέρους εργασιών στην ολομέλεια της τάξης, οι μαθητές αξιολογού-
σαν τα επιτεύγματα, τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα των συμμαθητών τους και τη 
συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας, διαμορφώνοντας από κοινού με τον εκπαιδευτικό 
της τάξης τις κλίμακες των διαβαθμισμένων κριτηρίων για την τελική ετεροαξιολόγηση 
(Βασιλούδης, 2018). Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης οι μαθητές κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν τα μέλη της ομάδας τους. Χορηγήθηκαν δύο κλίμακες διαβαθμισμένων 
κριτηρίων: η πρώτη αφορούσε στο αν οι μαθητές κατέκτησαν τους στόχους που είχαν 
τεθεί και η δεύτερη αφορούσε στην αξιολόγηση της συνεργασίας των μαθητών στο 
πλαίσιο της ομάδας. Ωστόσο, με δεδομένο το σκοπό της παρούσας εργασίας, το να 
διερευνηθεί δηλαδή το αν και κατά πόσο η ενασχόληση των μαθητών με το κόμικ τούς 
ώθησε προς τη κατεύθυνση μιας ενεργούς συμμετοχής στο καινοτόμο πρόγραμμα,  η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού στηρίχθηκε στην άμεση 
και συστηματική παρατήρηση των συμπεριφορών που εκδήλωσαν οι μαθητές (Δημη-
τρόπουλος, 1998).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τομείς αξιολόγησης στους οποίους επικεντρώθηκε η πα-
ρατήρηση ήταν: α) το αν η παιδαγωγική αξιοποίηση του συγκεκριμένου κόμικ συνέ-
βαλε στην παροχή κινήτρων προς τους μαθητές β) το αν οι μαθητές ενεπλάκησαν ε-
νεργά στο πρόγραμμα και γ) να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του συγκεκριμένου κό-
μικ στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέ-
σματα της παρατήρησης ήταν θετικά. Οι μαθητές ήταν θετικά διακείμενοι από την αρχή 
του προγράμματος, με δεδομένο ότι η ενασχόλησή τους με την ανίχνευση περιβαλλο-
ντικών ζητημάτων στα κόμικς στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν 
κάτι το οποίο το θεώρησαν διασκεδαστικό. Ασχολήθηκαν με κάτι το οποίο ήταν κοντά 
στα ενδιαφέροντά τους και αυτό τους ώθησε στο να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε όλες 
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τις φάσεις του προγράμματος, στη στοχοθεσία και το σχεδιασμό του προγράμματος, 
στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων αλλά και στην τελική ετεροαξιολόγηση. Οι βιω-
ματικές δραστηριότητες φαίνεται ότι αύξησαν τα κίνητρα ένταξης των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και λειτούργησαν θετικά ως προς τη συνεργασία των μελών 
των ομάδων.  

Σχετικά με την καταλληλότητα ή όχι του συγκεκριμένου κόμικ μπορεί να υποστηριχθεί 
ότι ήταν το μέσο εκείνο που βοήθησε τους μαθητές να δραστηριοποιηθούν και να επι-
διώκουν να εμπλακούν με τις δραστηριότητες του προγράμματος. Το ότι οι φιλοπερι-
βαλλοντικές συμπεριφορές των ηρώων, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα ηθικά 
διλήμματα ήταν εμφανή σε όλα τα καρέ του κόμικ, βοηθούσαν την εξέλιξη της ιστορίας 
αλλά δεν προτάσσονταν έναντι της κύριας δράσης, αφαιρούσε από το κόμικ τον στείρο 
διδακτισμό και έκανε τα περιβαλλοντικά μηνύματα περισσότερο οικεία στους μαθητές. 
Οι μαθητές έγιναν περισσότερο υπεύθυνοι στην εκτέλεση και την ολοκλήρωση των 
ατομικών και ομαδικών εργασιών και περισσότερο δραστήριοι στο να λαμβάνουν α-
ποφάσεις σχετικά με νέες δραστηριότητες και δράσεις που κατά τη γνώμη τους θα βοη-
θούσαν την επίτευξη των στόχων του περιβαλλοντικού προγράμματος.  

Με δεδομένη τη θετική εμπειρία που αποκομίστηκε από την υιοθέτηση της συγκεκρι-
μένης μεθοδολογικής προσέγγισης, προτάθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 
νέου καινοτόμου προγράμματος, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και στη θεματολογία 
της Διατροφικής Αγωγής, αξιοποιώντας το κόμικ «Η ασπίδα της Αρβέρνης» από τη 
σειρά «Αστερίξ». Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κόμικς είναι δυνατό 
να αποτελέσουν ένα εργαλείο, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν κίνητρα μάθη-
σης τα οποία θα τους βοηθήσουν να εμπλακούν με τρόπο ενεργό και δημιουργικό στην 
υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η παιδαγωγική 
αξιοποίηση του συγκεκριμένου κόμικ μπορεί να υπηρετήσει τους στόχους της Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και είναι δυνατό να ενεργοποιήσει τους μαθητές να συμμε-
τάσχουν δημιουργικά και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. 
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Περίληψη 

Η εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για την αυτο-
εκμάθηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Inkscape. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ανα-
πτύσσεται σε html5 με το εργαλείο h5p. επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ελκυστικότητα 
και αποτελεσματικότερη μάθηση. Η εργασία παρουσιάζει τα βήματα και τις τεχνικές 
σχεδίασης και ανάπτυξης της εφαρμογής. Η αξιολόγηση που διεξήχθη έδειξε θετικά 
στοιχεία τόσο από τους έμπειρους χρήστες, όσο και από τους εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική εφαρμογή, αυτοεκμάθηση, λογισμικό ανοικτού κώ-
δικα, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Inkscape 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση είναι απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη εποχή 
αφού προσδίδει χρονική και τοπική ελευθερία. Παράλληλα τα λογισμικά ανάπτυξης 
ανοικτού κώδικα και ιδιαίτερα αυτά της ελεύθερης απόκτησης έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον πολλών χρηστών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής για την αυτοεκμάθηση του εργαλείου Inkscape. Πρόκειται 
για ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται στην επεξεργασίας διανυσμα-
τικών γραφικών. Η χρήση της τεχνολογίας των προσαρμόσιμων διανυσματικών γρα-
φικών (SVG - Scalable Vector Graphics), το διαφοροποιούν από τα υπάρχοντα προ-
γράμματα του ίδιου τύπου. Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής χρησιμο-
ποιήθηκε το εργαλείο h5p που βασίζεται στη γλώσσα ανάπτυξης html5. Η h5p είναι 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα κατάλληλο για την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων. 
Με την χρήση του αξιοποιούνται  χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης προσδίδοντας στο 
σύστημα στοιχεία που συντελούν τόσο στην ευχρηστία και καλαισθησία του, όσο και 
στην αποτελεσματική εκμάθηση του υλικού που παρέχει. Βασικός σκοπός της εργα-
σίας είναι να γίνουν κατανοητά τα βήματα ανάπτυξης και αξιολόγησης μιας εκπαιδευ-
τικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης. 

Το ελεύθερο λογισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape  

Το Inkscape είναι ένας επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών ανοικτού κώδικα, πα-
ρόμοιος με τα εργαλεία Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand. Αυτό που κάνει το 
Inkscape να ξεχωρίζει, είναι η χρήση των Scalable Vector Graphics (SVG). Η μορφή  
SVG είναι μια ευρέως διαδεδομένη μορφή γραφικών που βασίζεται σε XML 
(Extensible Markup Language), για δισδιάστατα γραφικά με υποστήριξη 
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διαδραστικότητας και κίνησης. Οι προδιαγραφές SVG είναι ένα ανοικτό πρότυπο που 
αναπτύχθηκε και συντηρείται από την ομάδα εργασίας SVG του W3C. Αυτή είναι μια 
δημόσια ομάδα, η οποία εργάζεται με μια ανοικτή λίστα αλληλογραφίας στην οποία η 
ανατροφοδότηση είναι ευπρόσδεκτη, στα πλαίσια της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου 
Ιστού (W3C), της διεθνής κοινότητας, δηλαδή, που αναπτύσσει ανοικτά πρότυπα για 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού. 

Σχεδίαση εκπαιδευτικής εφαρμογής 

Στην παραδοσιακή εκπαίδευση, η μεγαλύτερη προσπάθεια έγκειται στην παράδοση 
των μαθημάτων, ενώ στην ηλεκτρονική μάθηση η βαρύτητα δίνεται στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη εκείνων των στοιχείων που είναι αυτοτελή και να μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν πολλές φορές, χωρίς να χρειάζονται συνεχείς προσαρμογές. Ο εκπαιδευ-
τικός σχεδιασμός συνίστανται στη συστηματική ανάπτυξη των προδιαγραφών που έ-
γκεινται στη μαθησιακή και εκπαιδευτική θεωρία που εξασφαλίζει την ποιότητα στην 
εκπαίδευση. Έτσι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο σχε-
διασμού που θα καθορίσει τις δραστηριότητες που θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη των 
προϊόντων της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Στον σχεδιασμό διδακτικών συστημάτων υπάρχουν πολλά μοντέλα, τα περισσότερα 
από τα οποία βασίζονται σε δημοφιλή πρότυπα όπως το ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation and Evaluation). Το μοντέλο ADDIE είναι αυτό που 
χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη της σειράς μαθημάτων αυτοεκμάθησης του λογισμι-
κού Inkscape και περιγράφεται στον Πίνακα 1 (Strickland, 2006). 

Μέσω του μοντέλου ADDIE έγινε χρήση των πιο γνωστών θεωριών μάθησης  δηλαδή 
της συµπεριφοριστικής προσέγγισης, της θεωρίας του εποικοδοµητισµού καθώς και 
της κοινωνικής μάθησης και του γνωστικισμού. Αναλυτικότερα: 

• Συμπεριφοριστική προσέγγιση: Στόχος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι να δη-
μιουργήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο τύπο 
μάθησης. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, περιγράφονται για παράδειγμα οι 
συνθήκες στις οποίες ένας εκπαιδευόμενος απαιτείται να μάθει πράγματα, όπως 
κανόνες, έννοιες και μεθόδους επίλυσης προβλημάτων. 

• Γνωστική προσέγγιση: Δίνει έμφαση στον σχεδιασμό βάσει των εξατομικευμένων 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων. 

• Εποικοδομητική προσέγγιση (κονστρουκτιβισμός): Υπογραμμίζει τις δραστηριότη-
τες του εκπαιδευόμενου, ως τον μηχανισμό εκμάθησης. 

Κατά το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης, η διαδικασία εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού, είναι αναγκαίο να εστιάζεται στα ακόλουθα τρία βασικά αλληλοεξαρτώμενα 
στοιχεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια επιτυχής εφαρμογή: α) Παιδαγωγική β) Τε-
χνολογία γ) Ευχρηστία 
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Πίνακας 1: Μοντέλο ADDIE 

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις βασισμένες στη δραστηριότητα 

Το υλικό εκμάθησης εμπεριέχει πολλές δραστηριότητες και έχει ως στόχο να δημιουρ-
γήσει σε βάθος, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση, που εφαρμόζεται σε διαφο-
ρετικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι φαίνεται να μαθαίνουν καλύτερα από 
δραστηριότητες που εμπεριέχουν μάθηση χωρίς να λαμβάνει χώρα «παθητική μάθηση» 
και με τους εκπαιδευόμενους να δρουν και όχι απλά να προσπαθούν να κατανοήσουν 
το περιεχόμενο της μάθησης (Schneider, 2003). 

Τεχνολογία 

Σε μια σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης το στοιχείο της τεχνολογίας είναι ένας 
βασικός παράγοντας για την επιτυχία τους, καθώς υποστηρίζει την υποκείμενη παιδα-
γωγική. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνολογία οδηγεί την παιδαγωγική, αν και εκτός της 
εξασφάλισης της κατάλληλης τεχνολογίας για την υποστήριξη της παιδαγωγικής, η 
παιδαγωγική στρατηγική είναι αναγκαίο να καθοδηγεί την τεχνολογία για την εφαρ-
μογή της. Για παράδειγμα, εάν ένας εκπαιδευτικός βρίσκει ότι ένα διαδικτυακό εργα-
λείο μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο μάθημά του και είναι σχετικό με το 
περιεχόμενό του, τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την τε-
χνολογία. Η προσέγγιση αυτή, του να επιδιώκεται η όσο το δυνατόν περισσότερη ε-
φαρμογή λειτουργικότητας των μαθημάτων, έχει επιπτώσεις στον ευέλικτο και καινο-
τόμο χαρακτήρα που προσδίδει η ηλεκτρονική μάθηση στην διαδικασία (COL, 2008). 

Ευχρηστία 

Ο σχεδιασμός αλληλεπίδρασης αποτελεί μια σημαντική φάση στη διαδικασία του εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού. Η μηχανική της ευχρηστίας δεν περιορίζεται μόνο στα 
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θέματα του γραφικού σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας, μιας και η πρακτική της απλότητας 
για την μεγιστοποίησή της είναι ένας αξιοσημείωτος παράγοντας. Ο σχεδιασμός ενός 
διαδικτυακού μαθήματος, έχει επίσης πολλούς συσχετισμούς με την αντίληψη, τη 
μνήμη και τη γνωστικιστική ψυχολογία. Ένας προγραμματιστής μιας σειράς μαθημά-
των είναι αναγκαίο να γνωρίζει τις ατομικές διαφορές, μιας και όλοι οι χρήστες δεν 
είναι οι ίδιοι (Nielsen, 1999). Η ευχρηστία εφαρμόζεται σε κάθε διαδικασία ξεχωριστά 
από την αντίληψη μέχρι την εφαρμογή και τη δοκιμή μιας διεργασίας. Μάλιστα, είναι 
μια συνεχής διαδικασία που ξεκινά με τη μηχανική της ευχρηστίας κατά τη διάρκεια 
του σχεδιασμού, τον έλεγχό της με τους χρήστες και την επανάληψή της διαδικασίας. 

Υλοποίηση της εφαρμογής 

Αφού ολοκληρώθηκε η φάση της ανάλυσης και σχεδίασης προχωρήσαμε στην υλοποί-
ηση του συστήματος. Μέσω μεθόδων παρουσίασης και επίδειξης της εφαρμογής και 
ασκήσεων εξάσκησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας αυτής της μετάδοσης χτί-
ζεται η εφαρμογή.  

   

Εικόνα 3: Εκμάθηση εννοιών με διαφορετικούς τρόπους 

Οι παραπάνω μέθοδοι υλοποιηθήκαν μέσω διαφόρων μορφών μετάδοσης του μαθη-
σιακού περιεχομένου και έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης της 
μεθόδου της κατάκτησης των εννοιών, έτσι ώστε να συντελείται μια συγκεκριμένη 
διάρθρωση στα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο, υφίσταται αρχικά, προετοιμασία του 
διδακτικού πλαισίου, με ψυχολογική, γνωσιολογική και μεθοδολογική προετοιμασία, 
μέσω του «ελέγχου πρότερων γνώσεων», που αποτελεί τμήμα κάθε μαθήματος. Ο έ-
λεγχος πραγματοποιείται, είτε με εικόνα, χρησιμοποιώντας την τεχνική του καταιγι-
σμού ιδεών μέσω της παρατήρησης, και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είτε με συ-
μπλήρωση κενών και τοποθέτηση στα κατάλληλα πλαίσια με ορολογίες τις αντίστοιχες 
επεξηγήσεις τους ή εικόνες τους με τη μέθοδο «Σύρε & Άφησε», ενεργοποιώντας την 
πρότερη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευόμενων (Βοσνιάδου, Σ. 2002· Κωσταρίδου, 
Α. 2005· Παπανικολάου κ.ά., 2013)  
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Εικόνα 4: Ασκήσεις κατανόησης και αξιολόγησης 

 

Αξιολόγηση της εφαρμογής 

Αξιολόγηση από ειδικούς 

Ένα γενικά αποδεκτό σύνολο ευρετικών κριτηρίων αξιολόγησης που αποτελούν συ-
μπύκνωση των αρχών σχεδιασμού ανθρωποκεντρικών συστημάτων και το οποίο έχει 
προταθεί από τους J.Nielsen και R.Molich και αναθεωρηθεί αργότερα από τον Nielsen 
(1999). Κάποια ενδεικτικά κριτήρια είναι: 

1. Παροχή ανάδρασης  

2. Διατήρηση συνέπειας σε ολόκληρη τη διεπιφάνεια  

3. Σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη  

4. Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου του χρήστη  

5. Παροχή σαφών μηνυμάτων λάθους 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης επεκτείνονται βάσει των εκπαιδευτικών αρχών 
σχεδίασης της ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτοεκμάθησης λογι-
σμικού σε διαδικτυακή πλατφόρμα, για αποτελεσματική μάθηση (Reeves et al., 2002): 

1. Μαθησιακός Σχεδιασμός 

2. Αξιολόγηση 

3. Ολοκλήρωση μέσων 

4. Πόροι 

5. Εργαλεία υποστήριξης της αποτελεσματικότητας 
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6. Διαχείριση της μάθησης 

7. Ανατροφοδότηση 

8. Περιεχόμενο 

Ο συνήθης αριθμός αξιολογητών που απαιτείται σύμφωνα με τον Nielsen μπορούν να 
ανακαλύψουν περίπου 75% των συνολικών προβλημάτων ευχρηστίας είναι 3 έως 5 
αξιολογητές. Στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος αυτοεκμάθησης έ-
λαβαν μέρος τρεις ειδικοί χρήστες, οι οποίοι έχουν μεγάλη πείρα και ενασχόληση με 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στη χρησιμοποίησή τους. 
Μετά από μελέτη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, εκπονώντας όλες τις δραστηριό-
τητες και μελετώντας όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τους δόθηκε ένα έντυπο, κατέγραψαν 
τα προβλήματα ευχρηστίας του συστήματος, τη σημαντικότητα του προβλήματος και 
μια πιθανή επίλυσή του. Οι χρήστες εντόπισαν μικρά προβλήματα ευχρηστίας τα οποία 
διορθώθηκαν και γενικά έτυχε της αποδοχής τους. 

Αξιολόγηση από μαθητές 

Η αξιολόγηση αυτού του είδους πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του 
2ου γυμνασίου Σαλαμίνας, σε ένα τμήμα της τρίτης γυμνασίου. Σε αυτήν τη διαδικασία 
συμμετείχαν δεκαοχτώ μαθητές – χρήστες οι οποίοι εκτέλεσαν τα υποερωτήματα μιας 
άσκησης της εφαρμογής αυτοεκμάθησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://incscape-
elearning.azurewebsites.net/,  βάσει ενός Φύλλου Εργασίας που τους δόθηκε και για 
μια διδακτική ώρα 45 λεπτών. Στη συνέχεια απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με 
ερωτήσεις που αφορούσαν την ευχρηστία-καλαισθησία του συστήματος, την αποτελε-
σματική μάθηση και τη χρησιμότητα στη διδασκαλία καθώς και την αξιολόγηση του 
μαθήματος και την επίτευξη των στόχων. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μεθόδου αξιο-
λόγησης έχει ως εξής: 

1. Παρουσιάζεται ο σκοπός και ο στόχος της αξιολόγησης καθώς και διευκρινήσεις 
σχετικές με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν οι μαθητές – χρήστες. 

2. Ο αξιολογητής ζητάει από τους μαθητές - χρήστες να καθίσουν ένας σε κάθε υπο-
λογιστή και να εκτελέσουν την άσκηση βάσει του Φύλλου Εργασίας. Με το πέρας 
της άσκησης ο αξιολογητής μοιράζει στον κάθε μαθητή ένα ερωτηματολόγιο. 

3. Τέλος, ο αξιολογητής μαζεύει τα Φύλλα Εργασίας και τα Ερωτηματολόγια. 

Οι 6 από τους 18 μαθητές ήταν αγόρια και οι 12 κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας 15 ετών. 
Ο μέσος χρόνος ενασχόλησής τους με το υλικό εκμάθησης ήταν 11΄, ενώ ο μέσος χρό-
νος ενασχόλησής τους με την άσκηση ήταν 22΄. Όσον αφορά στις προηγούμενες γνώ-
σεις τους σχετικά με τους υπολογιστές όλοι γνώριζαν βασικά εργαλεία των Windows 
και ήταν αρχάριοι χρήστες. 
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Συμπερασματικά, οι χρήστες – μαθητές βρήκαν εύχρηστο το σύστημα αυτοεκμάθησης, 
αφού το 94.4% βρήκαν τις εικόνες παρουσίασης του μαθήματος κατανοητά δομημένες 
ως προς την τοποθέτηση των στοιχείων που την αποτελούν, 88.9% δεν δυσκολεύτηκαν 
από τη χρήση του συμβόλου του «στόχου» για την παρουσίαση κειμένου πληροφοριών 
για το μάθημα και 94.4% διευκολύνθηκαν στην πλοήγησή τους στην εικόνα του μαθή-
ματος, με την αρίθμηση των βημάτων που αυτή εμπεριέχει. Από την άλλη μεριά, ο 
μέσος χρόνος ενασχόλησης με τα ερωτήματα της άσκησης ήταν διπλάσιος, 22΄, λόγω 
της περιορισμένης εμπειρίας των χρηστών – μαθητών από προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνας, μιας και οι 8 από τους δεκαοχτώ μόνο γνώριζαν το πρόγραμμα ζωγραφικής. 
Ωστόσο, το 55.6% κατανόησαν πλήρως τους στόχους και τα βήματα του μαθήματος με 
τον τρόπο που παρουσιάζονται και  83.3% ολοκλήρωσαν την άσκηση, κάνοντας και τα 
4 ερωτήματα της άσκησης που ζητούνταν στο Φύλλο Εργασίας. Κι αυτό, διότι το 
88.9% θεωρούν ότι ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου για την παρουσίαση του μα-
θήματος συμβάλλει στην κατανόησή του, το 77.8% θεωρούν ότι υπάρχει αλληλεπί-
δραση με το μάθημα και μάλιστα το 88.9% θεωρούν ότι αυτή η αλληλεπίδραση συμ-
βάλλει στην αποτελεσματικότερη κατανόηση του μαθήματος. Τέλος, ως προς την υπο-
κειμενική τους ικανοποίηση από την επαφή τους με το Inkscape, στην οποία συντελεί 
και ο τρόπος παρουσίασης και εκμάθησής του μέσω της εφαρμογής, 61.1% έχουν τη 
γνώμη ότι το συγκεκριμένο σχεδιαστικό εργαλείο ήταν ενδιαφέρον. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης που 
ακολουθήθηκε είναι αυτή της αυτοεκμάθησης του λογισμικού Inkscape, χωρίς τη βοή-
θεια και την καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, δίνεται 
έμφαση στην ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής εφαρμογής βάσει του εκπαιδευτικού μοντέλου ADDIE που στηρί-
ζεται σε παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα μα-
θησιακά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεθόδους, τις τεχνικές και τα 
μέσα μετάδοσης των γνώσεων που επιδιώκεται να μεταδοθούν μέσα από τη σειρά μα-
θημάτων που υλοποιήθηκαν, καθώς και την υποστήριξη αυτών από την τεχνολογία, με 
στόχο την αποτελεσματική μάθηση. Για το λόγο αυτό συμπεριλήφθηκαν στη σειρά μα-
θημάτων και στις ασκήσεις, διαδραστικά στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα στον εκ-
παιδευόμενο να αυτενεργήσει με δυναμικό τρόπο, αλληλεπιδρώντας με το σύστημα. Η 
αξιολόγηση έδειξε θετικά στοιχεία τόσο από τους έμπειρους χρήστες, όσο και από τους 
εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, αποτελεί καινοτόμο πρακτική 
και ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της εισαγωγής και αξιοποίη-
σης των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάστηκε 
έργο, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου - «state of the art» 
υπολογιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των απαραίτητων υποδομών (γλωσσικοί πό-
ροι, υπολογιστικά εργαλεία), με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνι-
διών που απευθύνονται σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
για: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) 
την ανάπτυξη  ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και το περιεχόμενο 
ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κτλ.). Στο κεί-
μενο που ακολουθεί περιγράφεται ο σχεδιασμός και οι βασικές επιλογές που έγιναν με 
την έναρξη της υλοποίησης.   

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Σήμερα η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κυρίως όσον αφορά στην ενί-
σχυση της γλωσσικής επάρκειας για τα ελληνικά, είναι πολύ περιορισμένη. Αντίθετα, 
για άλλες, περισσότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, όπως π.χ. η αγγλική, διατίθεται 
μια ευρύτατη γκάμα ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών γλωσσικών παιχνιδιών, κυρίως για 
την ανάπτυξη και καλλιέργεια του λεξιλογίου. Με δεδομένο το έλλειμμα αυτό, συντά-
χθηκε και κατατέθηκε πρόταση έργου στην σχετική προκήρυξη της δράσης «Ερευνώ - 
Δημιουργώ - Καινοτομώ» που δημοσιεύτηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-
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2020). Η πρόταση είχε θετική κατάληξη και μετουσιώθηκε σε έργο του οποίου η υλο-
ποίηση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 (σε συνεργασία του ερευνητικού ινστιτού-
του «ΙΤΥΕ» με την εταιρεία «Neurocom A.E.»). 

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του υλοποιούμενου έργου έγκειται στη δυναμική του 
ιδιότητα, στη δυνατότητά του δηλαδή να παράγει μεγάλο αριθμό σεναρίων/ερωτήσεων 
ενσωματωμένων στο πλαίσιο ποικίλων και διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνι-
διών/σεναρίων  και δραστηριοτήτων (π.χ. κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, παιχνίδια αντι-
στοίχησης, συμπλήρωσης κενών, παιχνίδια επιλογής κτλ.), αξιοποιώντας ηλεκτρονι-
κούς γλωσσικούς πόρους μεγάλης έκτασης, όπως σώμα κειμένων σχολικών βιβλίων, 
σώμα εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικών αποθετηρίων, μορφολογικό λεξικό με 
90.000 λήμματα και 1.200.000 παραγόμενους κλιτικούς τύπους, θησαυρό συνωνύμων 
και αντιθέτων 22.000 λημμάτων, καθώς και εργαλεία επεξεργασίας κειμένων και εξα-
γωγής πληροφορίας από κείμενα (Vagelatos και λοιποί, 2011). 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε το σχεδιασμό του έργου, στο πλαίσιο των πρώ-
των βημάτων υλοποίησης.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Η εταιρεία Neurocom Α.Ε. έχει αναπτύξει και διαθέτει σημαντικές υποδομές που αφο-
ρούν την ανάπτυξη πόρων και εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, και ιδιαίτερα 
της νέας ελληνικής (Tsalidis και λοιποί, 2010). Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί μία 
σειρά εργαλείων γλωσσικού ελέγχου (ορθογράφος, συλλαβιστής, θησαυρός συνωνύ-
μων, γραμματικός διορθωτής) αλλά και σύνθετων γλωσσικών εργαλείων με ειδικό εκ-
παιδευτικό βάρος, που μπορούν να αναβαθμίσουν τη γλωσσική διδασκαλία με τη συν-
δρομή των Τ.Π.Ε..  

Η υλοποίηση του έργου «Λεξιπαίγνιο» στηρίζεται στην εξέλιξη, βελτίωση και περαι-
τέρω ανάπτυξη των παραπάνω υποδομών με την ερευνητική υποστήριξη του ΙΤΥΕ (ε-
ρευνητικό  ινστιτούτο με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτική τεχνολογία / γλωσσική τε-
χνολογία). 

Το έργο θα βασιστεί στη χρήση και προσαρμογή του υπάρχοντος συστήματος επεξερ-
γασίας φυσικής γλώσσας «Mnemosyne» (Gakis και λοιποί, 2015). Είναι μία αρθρωτή 
πλατφόρμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με έμφαση στα ελληνικά, η οποία έχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε περιβάλλον επεξεργασίας κειμενικής πληροφο-
ρίας ανεξαρτήτως είδους ή τύπου, παρέχοντας σημασιολογική ανάλυση και εξαγωγή 
πληροφορίας (semantic information extraction), επεξεργασία και ανάλυση γνώμης 
(sentiment analysis), αποδελτίωση και οργάνωση, κ.α.  

Η πλατφόρμα θα εξελιχθεί ώστε να αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή εκπαιδευτι-
κών παιχνιδιών τόσο σε θέματα γλώσσας όσο και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. 
γεωγραφία). Καρδιά του συστήματος αποτελεί ο φορμαλισμός «ΚΑΝΩΝ» (Gakis και 
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λοιποί, 2015), ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των «Ενοποιητικών Γραμματικών» 
(Unification Grammars). Μαζί με έναν πρότυπο αλγόριθμο ανάλυσης (Resolution 
Algorithm), επιτρέπει την αποτύπωση σύνθετων συντακτικών γλωσσικών δομών βάσει 
των οποίων γίνεται η σημασιολογική αποσαφήνιση και εξαγωγή πληροφορίας από κεί-
μενα. Η επεξεργασία μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού υλικού θα έχει άμεση συνέπεια την 
βελτίωση των γλωσσικών πόρων. Το μορφολογικό λεξικό θα εμπλουτιστεί με νέα λήμ-
ματα (κυρίως ονόματα) και θα ελεγχθεί η ποιότητα και πληρότητα των υπαρχόντων 
λημμάτων.  

Οι υποδομές θα εξελιχθούν με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευτικού περιεχομένου που 
διαθέτει το ΙΤΥΕ, τόσο όσον αφορά στα σχολικά βιβλία, όσο και το λοιπό περιεχόμενο 
(σενάρια μαθημάτων, ασκήσεις, κτλ.) που περιέχονται στους σχετικούς κόμβους του 
ΙΤΥΕ (κυρίως «Φωτόδεντρο» και «Ιφιγένεια»). Με βάση το περιεχόμενο αυτό, ο στό-
χος είναι να δημιουργηθεί η υποδομή για την παραγωγή έξυπνων, καινοτόμων και 
προηγμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, που θα προσελκύουν τους μαθητές σε μια δια-
δικασία διερευνητικής μάθησης για την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται. 

Αρχικό Σενάριο Παιχνιδιού 

Το αρχικό σχέδιο του σεναρίου του παιχνιδιού περιγράφεται στα παρακάτω. 

Οι ήρωες του παιχνιδιού είναι συμμαθητές, φίλοι και μέλη της δημοσιογραφικής ομά-
δας του σχολείου τους. Η διευθύντρια του σχολείου ζητάει από μία ομάδα εθελοντών, 
που τυγχάνει να είναι οι φίλοι μας, να αναλάβουν την τακτοποίηση της σοφίτας του 
σχολείου. Σε αντάλλαγμα για τον κόπο και την προσφορά τους, θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αξιοποιήσουν ό,τι υλικό βρουν στη σοφίτα για να το παρουσιάσουν στη μικρή 
τους εφημερίδα. Δεν φανταζόταν, ωστόσο, το μυστήριο που θα εξελισσόταν τις αμέσως 
επόμενες ημέρες… 

Κατά την έναρξη του παιχνιδιού, ο παίκτης επιλέγει να υιοθετήσει έναν από τους 
χαρακτήρες της ομάδας και άρα να παίξει το παιχνίδι ξανά και ξανά με διαφορετικούς 
ρόλους. Η αρχική επιλογή μπορεί να γίνει αυθόρμητα από κάθε μαθητή (ανάλογα με 
την προτίμηση του κάθε παιδιού που αναμένεται να επηρεάζεται από τον τύπο νοημο-
σύνης του (Gardner & Howard, 1993)). Στη συνέχεια, το παιχνίδι μπορεί να το ξανα-
παίξει ο ίδιος μαθητής με ρόλο που μπορεί να υποδείξει ο εκπαιδευτικός, για εξυπηρέ-
τηση συγκεκριμένων μαθησιακών αναγκών αλλά και για ανάπτυξη συγκεκριμένων δε-
ξιοτήτων. 

Πιθανός Ρόλος Α: Ο ‘Γιώργος’ είναι ένας μικρός εξερευνητής. Έχει συνοδεύσει τον 
πατέρα  του αρκετές φορές σε αρχαιολογικές ανασκαφές και του αρέσει πολύ να ανα-
καλύπτει κρυμμένα μυστικά. (Έμφαση στη νοημοσύνη χώρου, σωματική – κιναισθη-
τική νοημοσύνη, οικολογική / φυσιογνωστική νοημοσύνη). 
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Πιθανός Ρόλος Β: Η ‘Μαρία’ είναι άριστος χρήστης της ελληνικής γλώσσας. Της αρέσει 
να βρίσκει την ετυμολογία των λέξεων, είναι πολύ αποτελεσματική στη χρήση των 
λεξικών. (Έμφαση στη γλωσσική νοημοσύνη). 

Πιθανός Ρόλος Γ: Ο ‘Αλέξανδρος’ έχει πολύ καλή επικοινωνία με τους άλλους. Του 
αρέσει να μιλάει με όλους και για όλα! Τα καλοκαίρια βοηθάει στη μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση στο νησί του και έχει αναπτύξει ιδιαίτερες φιλίες με πολλούς ανθρώπους 
από διάφορα μέρη του κόσμου. (Έμφαση στη διαπροσωπική νοημοσύνη). 

Πιθανός Ρόλος Δ: Η ‘Σοφία’ είναι συγγραφέας. Έχει, μάλιστα, διακριθεί σε μαθητικό 
διαγωνισμό συγγραφής νεανικών ιστοριών, τις οποίες αγαπάει ιδιαιτέρως. Διατηρεί ε-
παφή και επικοινωνία με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγω-
νισμού. (Έμφαση στην ενδοπροσωπική νοημοσύνη). 

Πιθανός Ρόλος Ε: Ο ‘Richard’ κρύβει μέσα του ένα αστυνομικό δαιμόνιο. Ζει στην 
Ελλάδα λίγα μόνο χρόνια αλλά έχει ήδη καταφέρει να αποκτήσει πολύ καλούς φίλους. 
Πάντα βρίσκει ό,τι χάνεται και λατρεύει να βλέπει ταινίες περιπέτειας και μυστηρίου.  
(Έμφαση στη λογική – μαθηματική νοημοσύνη). 

Πιθανός Ρόλος Στ: Η ‘Λένκα’ είναι η μικρότερη της παρέας. Της αρέσει να παίζει παι-
χνίδια, να τραγουδά και να αυτοσχεδιάζει. Είναι πάντα ευχάριστη στην παρέα, αποτελεί 
πηγή έμπνευσης για τους φίλους της, τους οποίους θαυμάζει και από τους οποίους συ-
χνά παραδειγματίζεται. (Μουσική / καλλιτεχνική νοημοσύνη). 

Υπάρχουν και άλλοι ήρωες που παίζουν στο παιχνίδι αλλά οι παρακάτω έχουν προκα-
θορισμένο ρόλο και θα λειτουργούν ως βοηθοί των παιδιών εξυπηρετώντας τις διαφο-
ρετικές επικοινωνιακές περιστάσεις που θέλουμε να εντάξουμε στο παιχνίδι. Κά-
ποιος/κάποιοι προκαθορισμένος/οι ρόλος/οι θα λειτουργεί/ούν και ως «ανοιχτά ση-
μεία» για παρεμβάσεις από το δάσκαλο (της πραγματικής τάξης) στο παιχνίδι. 

Προκαθορισμένος ρόλος Α: Η διευθύντρια του σχολείου. Ανέθεσε στα παιδιά, να τα-
κτοποιήσουν τη σοφίτα του σχολείου. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει την άδεια 
να φωτογραφίσουν και να αξιοποιήσουν με όποιον τρόπο θέλουν και μπορούν το υλικό 
που θα βρουν από τα αρχεία της σοφίτας, προκειμένου να τα δημοσιεύσουν στη σχο-
λική εφημερίδα. (Μέσα από  την επικοινωνία των πιθανών ρόλων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ με 
το σχολείο, θα αναθέτονται δοκιμασίες στους μαθητές-παίκτες, θα δίνονται απαντήσεις 
σε ερωτήματα των μαθητών-παικτών κτλ. Ο ρόλος της διευθύντριας μπορεί επίσης να 
αποτελέσει έναν «ανοιχτό ρόλο» για παρεμβάσεις από τον δάσκαλο της πραγματικής 
τάξης στο παιχνίδι). 

Προκαθορισμένος ρόλος Β: Ο πατέρας ερευνητής – αρχαιολόγος. Θα βοηθήσει τα παι-
διά να χρησιμοποιήσουν πηγές και εργαλεία για την έρευνα και την ανάκτηση πληρο-
φοριών (του όλου από το μέρος). (Ίσως βοηθήσει τα παιδιά με καθοδήγηση ως προς το 
πώς να προσεγγίζουν την απάντηση σε ένα ερώτημα, τη λύση σε ένα πρόβλημα). 

750/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Προκαθορισμένος ρόλος Γ: Μία συγγραφέας από την επιτροπή αξιολόγησης του μαθη-
τικού διαγωνισμού νεανικών ιστοριών, η οποία διατήρησε επαφή με τον πιθανό ρόλο 
Δ. Θα βοηθήσει τους μαθητές με οδηγίες για τη σωστή χρήση της γλώσσας, τόσο λεξι-
λογικά όσο και γραμματικά / συντακτικά. Θα τους υπενθυμίζει τα εργαλεία που θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. (Ίσως κάνει την επιμέλεια 
του κειμένου που θα δημοσιεύσουν τα παιδιά στην εφημερίδα του σχολείου. Τους βοη-
θάει με πιθανές λύσεις στα προβλήματά τούς, ίσως τους επιβεβαιώνει το σωστό και το 
λάθος). 

Προκαθορισμένος ρόλος Δ: Ο «κακός» του παιχνιδιού που θα ανατρέπει την ιστορία. 
Πρόκειται για διάσημο κυνηγό θησαυρών, ο οποίος τυχαία διαβάζει άρθρο των μαθη-
τών στη σχολική εφημερίδα, μαθαίνει για τον χάρτη του θησαυρού που ανακάλυψαν 
οι μαθητές στα παλιά ημερολόγια της σοφίτας και είναι εδώ για να δημιουργήσει προ-
βλήματα. Μια άλλη εκδοχή του ρόλου αυτού είναι ένας «γκαφατζής» συμμαθητής που 
κατά λάθος προκαλεί προβλήματα στην αναζήτηση του θησαυρού. Ο συγκεκριμένος 
χαρακτήρας δίνει το στοιχείο του απρόβλεπτου σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού και 
στοχεύσει στο να κάνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον για τους παίκτες.  

Αλληλεπίδραση του παίκτη με το περιβάλλον του παιχνιδιού 
και στοιχεία παιγνιδοποίησης 

Σύμφωνα με τον Schell (2008) το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί το συνδυασμό τεσσάρων 
στοιχείων: των οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών του παιχνιδιού (aesthetics), των 
τεχνολογικών στοιχείων (technology), της υπόθεσης του παιχνιδιού (story), καθώς και 
των τρόπων αλληλεπίδρασης του παίκτη με το περιβάλλον του παιχνιδιού (mechanics).  

Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση του παίκτη με το περιβάλλον του παιχνιδιού μεταξύ άλ-
λων σχετίζεται με τις κινήσεις του παίκτη στο πλαίσιο του παιχνιδιού, την αναζήτηση 
και το χειρισμό αντικειμένων και άλλων οντοτήτων του παιχνιδιού, την ανάπτυξη συ-
γκεκριμένων δεξιοτήτων, την τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού, την έννοια του χώ-
ρου και του χρόνου στο παιχνίδι, καθώς και την ανάδειξη του στοιχείου της τυχαιότη-
τας και της έκπληξης. 

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης (gamification) στο σχεδιασμό των εκ-
παιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών προσδίδει δελεαστικά γνωρίσματα με απώτερο 
στόχο την παρότρυνση και την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε αυτά (Deterding et 
al, 2011; Gregory et al, 2015). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο σχεδιασμός του Λεξιπαίγνιου θα επιτρέπει:  

• Την επιλογή διαφορετικών προφίλ παικτών και τη δυνατότητα επανα-παιξίματος 
του παιχνιδιού ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές-καταστάσεις επικοινωνίας 
κάθε φορά.  Ειδικότερα, το παιχνίδι θα μπορεί να παιχτεί με τουλάχιστον 5 διαφο-
ρετικούς τρόπους, ανάλογα με το επιλεγμένο κάθε φορά προφίλ. Κάθε φορά το 
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παιχνίδι θα καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά με διαφορετική διαδρομή (π.χ. 
περισσότερη επικοινωνία, αποκρυπτογράφηση περισσότερων κειμένων, κτλ).  

• Την επιπεδοποίηση των γνώσεων του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, καθώς το Λεξι-
παίγνιο έχει ως στόχο να αποτελέσει γνωστικό εργαλείο για ένα μεγάλο εύρος μα-
θητών, έχει προβλεφθεί ένα ευέλικτο σχήμα επιπεδοποίησης του περιεχομένου του 
παιχνιδιού έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις γνωστικές ανάγκες των μαθητών. Η 
επιπεδοποίηση θα προκύπτει με τους εξής  τρόπους:  

o Μέσα από την επιλογή του προφίλ, καθώς, κάποιο μπορεί να θεωρείται πιο εύ-
κολο για ένα παιδί και πιο δύσκολο για άλλο, ανάλογα με την ηλικία, την τάξη, 
αλλά και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει περισσότερο. Για την επι-
λογή του προφίλ του παίκτη  ενδέχεται να δίνεται σχετική καθοδήγηση από τον 
εκπαιδευτικό. 

o Μέσα από τη δήλωση της πραγματικής ηλικίας του μαθητή (ή της τάξης του). 
Στην περίπτωση αυτή στο περιεχόμενο του παιχνιδιού (κείμενα, κ.α.) θα δίνεται 
έμφαση σε σημεία και φαινόμενα των κειμένων που θα αντιστοιχούν στην ηλι-
κία ή την τάξη του μαθητή. 

o Μέσα από τη δυνατότητα που θα δίνεται στον εκπαιδευτικό να επέμβει στη 
διαδικασία του παιχνιδιού και να κατευθύνει τις προσπάθειες των παιχτών τρο-
ποποιώντας το υλικό. Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού θα μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους:  

• Με το χειρισμό του «ανοιχτού» προκαθορισμένου ρόλου που θα προβλέπεται από 
το παιχνίδι. 

• Με τη δυνατότητα επέμβασης στο σύστημα, μέσα από την οποία θα μπορεί ο εκ-
παιδευτικός (α) να εισάγει νέες ασκήσεις / δραστηριότητες ακολουθώντας συγκε-
κριμένες παραμέτρους, (β) να επεξεργάζεται τις διαθέσιμες ασκήσεις / δραστηριό-
τητες, (γ) να επιλέγει συγκεκριμένες ασκήσεις για συγκεκριμένους μαθητές μέσα 
από μία διαθέσιμη συλλογή δραστηριοτήτων. 

• Την  περιορισμένη χρήση σκορ με κριτήριο την αξιοποίηση ως προς τη συχνότητα 
και την εμβάθυνση στη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων. Θα δοθεί έμφαση σε 
τεχνικές ενίσχυσης του εσωτερικού κινήτρου (intrinsic motivation) του παίκτη. Για 
παράδειγμα, αν ο παίκτης χρησιμοποιήσει κάποιο προτεινόμενο εργαλείο του παι-
χνιδιού,  θα του δίνεται  η δυνατότητα να μπει για άλλη μια φορά στη σοφίτα ή να 
ψάξει στο μπαούλο και να πάρει κάτι που θα του είναι χρήσιμο για την αναζήτηση 
του θησαυρού, να δει ένα σύντομο βίντεο ή μια παλιά φωτογραφία που θα του δώ-
σει επιπλέον στοιχεία για την αναζήτηση, ή να  λάβει  σημείωμα από κάποιον από 
τους παραπάνω προκαθορισμένους ρόλους. 

• Την  ενσωμάτωση εργαλείου που να δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να παρακο-
λουθεί τη διαδρομή του στο παιχνίδι. Με οπτικοποιημένο τρόπο, π.χ. ένα χάρτη 
θησαυρού ή ένα πλάνο εξέλιξης της πορείας του παίκτη με σύμβολα, ο παίκτης θα 
μπορεί να ενημερώνεται για τη διαδρομή που του απομένει μέχρι τον τελικό του 
στόχο. Ο χάρτης μπορεί να συνοδεύεται από κάποιες οδηγίες ώστε να φτάσει συ-
ντομότερα στον τελικό του στόχο π.χ. την ανεύρεση του θησαυρού, τη συμμετοχή 
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σε διαγωνισμό, τη συγγραφή ενός άρθρου). 

Συμπεράσματα 

Οι διάφορες δοκιμασίες που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου, θα εντάσσονται 
στη συνολική πλοκή του παιχνιδιού και θα σχετίζονται με τον πιθανό ρόλο που θα έχει 
επιλέξει ο παίκτης. Για τον σκοπό αυτόν, θα σχεδιαστούν ορόσημα (milestones)  σε 
σημεία -κλειδιά του παιχνιδιού, τα οποία θα συνδέουν τις δοκιμασίες με την πλοκή της 
ιστορίας. Ταυτόχρονα, θα δοθεί προσοχή στους τρόπους αλληλεπίδρασης των χαρα-
κτήρων-ρόλων του παιχνιδιού τόσο α) στην εξέλιξη της πλοκής του παιχνιδιού όσο και 
β) κατά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών από τον παίκτη.   

Επιπλέον, σε όλες τις προτεινόμενες δοκιμασίες προτείνεται να υπάρχει το στοιχείο 
της τυχαιότητας. Ειδικότερα, τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι θα 
περιλαμβάνονται στη συλλογή κειμένων (Εργαλείο του παιχνιδιού: «Παλιό Σεντούκι») 
και θα έχουν επιλεγεί και κατηγοριοποιηθεί με κριτήριο τα προφίλ-πιθανούς ρόλους 
και την ηλικία-βαθμίδα εκπαίδευσης των μαθητών-παικτών. Η μηχανή του παιχνιδιού 
θα αναθέτει διαφορετικό κείμενο ανά ρόλο παίκτη, αλλά και διαφορετικά κείμενα στον 
ίδιο ρόλο και δραστηριότητα, έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία στο περιεχόμενο του παι-
χνιδιού και να αποφεύγεται η επανάληψη. Με τον τρόπο αυτό το παιχνίδι θα διατηρεί 
το ενδιαφέρον του. Ταυτόχρονα, με δυναμικό τρόπο θα παράγονται από τη μηχανή 
του παιχνιδιού κάποια στοιχεία των δραστηριοτήτων (συνώνυμα, αντώνυμα, ομόηχες 
λέξεις, «λάθη» κτλ.). 

Στόχος όλων των παραπάνω εργαλείων και δοκιμασιών θα είναι να υποστηριχθεί η 
διδασκαλία της Γλώσσας με καινοτόμο, παιγνιώδη τρόπο αλλά και να διατεθούν εργα-
λεία υποδομής για τη δημιουργία συμπληρωματικού υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
προκειμένου το Λεξιπαίγνιο να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Ο βιωματικός τρόπος μάθησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς 

Βορβή Ιωάννα 
Διδάκτορας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, ioaborb@gmail.com 

Γεωργιάδης Μιχαήλ 
Διδάκτορας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, mixalisg@otenet.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην παρουσίαση και την κριτική ανάλυση της εφαρ-
μογής επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς που θεματικά αφορούσε την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Σκοπό του εν λόγω προγράμματος αποτέλεσε η δια-
μόρφωση θετικής στάσης για αυτήν τη μορφή διδασκαλίας, μέσω της χρήσης του βιω-
ματικού στοιχείου στην επιμορφωτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η επιμορφωτική 
δράση διελάμβανε τις εξής διαστάσεις: α) καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών των 
συμμετεχόντων, β) σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος, γ) διαδικασία υλο-
ποίησης και, τέλος, δ) διαδικασία αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος. Σε 
όλες τις ως άνω διαστάσεις επιχειρήθηκε να ακολουθηθούν οι αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, κυρίως η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τις αρχές της διερευνητι-
κής – ανακαλυπτικής μάθησης και της συνεργασιακής οργάνωσης της ομάδας των επι-
μορφουμένων. Το πρόγραμμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονί-
κης, σχεδιάστηκε από τους δύο συγγραφείς – επιμορφωτές, έλαβε χώρα κατά το σχο-
λικό έτος 2015-2016 και σε αυτό συμμετείχαν εικοσιπέντε (25) φιλόλογοι από σχολεία 
της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιωματική προσέγγιση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία 

Εισαγωγή  

Η βιωματικότητα αποτελεί οργανικό στοιχείο της επιμορφωτικής πρακτικής στην εκ-
παίδευση ενηλίκων (Jarvis, 2003; Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). Η σύγχρονη Παι-
δαγωγική υποστηρίζει συμμετοχικές επιμορφωτικές μεθόδους και προσεγγίσεις που 
προσιδιάζουν στην εκπαίδευση ενηλίκων και προωθούν τη βιωματική μάθηση και την 
αξιοποίηση των εμπειριών και βιωμάτων τους. Η βιωματική Παιδαγωγική εστιάζει στο 
να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι τη διαδικασία με την οποία συντελείται η μάθηση, 
δίνοντας σημασία στη δική τους οπτική γωνία και παρέχοντάς τους ευκαιρίες δράσης, 
έτσι ώστε να αποκτήσουν εννοιολογικές γνώσεις και πρακτική εμπειρογνωμοσύνη. Ζη-
τούμενο είναι η ικανότητα διαχείρισης μαθησιακών και κοινωνικών καταστάσεων με 
αυτονομία, δημιουργικότητα και κριτική στάση (Ματσαγγούρας, 2012). Αναπόσπαστο 
στοιχείο της βιωματικής προσέγγισης είναι η ομαδική εργασία και η κριτική αναστο-
χαστική αποτίμηση (Κόκκος, 2005; Πολέμη & Τοδούλου, 2005). 
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Οι βιωματικές προσεγγίσεις ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή και τη συνεργασία των 
επιμορφουμένων και οδηγούν στη μάθηση μέσα από την πράξη, καθώς τους βοηθούν 
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αντιδρούν στην άμεση αλλά και διαμεσολα-
βημένη εμπειρία (Μαγουλιώτης, 2002). Οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν άμεσα και 
βιωματικά το αντικείμενο διδασκαλίας με κατάλληλες τεχνικές, όπως μικροδιδασκα-
λίες, προσομοιώσεις, επίλυση προβλήματος, μελέτες περίπτωσης, καταιγισμός ιδεών, 
βιωματικές ασκήσεις, τεχνικές λόγου, παιχνίδι ρόλων και δραματοποίηση (Wehbi, Ali 
& Enros, 2005; Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008; Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 
2008; Διατμηματική Επιτροπή, 2009). Με τον τρόπο αυτόν κατανοούν σε βάθος τα 
θέματα που μελετούν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν και οικοδομούν τη 
γνώση εξετάζοντας τις προσωπικές τους αντιδράσεις στα θέματα που μελετούν 
(O'Mara, 2007). Παράλληλα, συνδέουν τη βιωματική με την ακαδημαϊκή μάθηση και 
καθίστανται ικανοί να μεταφέρουν τη γνώση σε νέες καταστάσεις (Luckner & Nadler, 
1997; Wudinger, 2005). Επιπλέον, οι επιμορφωτικές εμπειρίες πλαισιώνονται από συ-
ναισθήματα δημιουργικής ευχαρίστησης, καθώς δημιουργείται δυναμικό και υποστη-
ρικτικό περιβάλλον που διευκολύνει την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη σχέσεων 
και ενισχύει τη μάθηση (Σταματόπουλος, 2006; Γεωργοβρεττάκου, Παναγιώτου & Βί-
ντου, 2016). 

Ενώ η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα έχει υιοθετήσει αυτήν την προσέγγιση ως 
κυρίαρχη επιλογή για την εκπαιδευτική πρακτική και τα υφιστάμενα Προγράμματα 
Σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο και ως ένα βαθμό 
στη λυκειακή βαθμίδα, έδωσαν έμφαση σε αυτή (ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, 1998; ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, 
2001; ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, 2002) και παράλληλα αυξήθηκαν σημαντικά οι οπαδοί, σε θεω-
ρητική βάση, της εν λόγω προσέγγισης και για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, ζητού-
μενο παραμένει η ενσωμάτωσή της ως στοιχείου του ασκούμενου εκπαιδευτικού έργου 
στη σχολική πραγματικότητα. 

Φαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη το δεδομένο της σχετικής έρευνας, σύμφωνα με το 
οποίο έχει τεκμηριωθεί η μεγάλη σημασία της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις 
επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν την εισαγωγή καινοτομικών στοιχείων 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα: 

«για να αποκομίσει πράγματι οφέλη το άτομο από τη συμμετοχή του σε δραστηριότη-
τες επιμόρφωσης, με την έννοια ότι όχι μόνον εμπλουτίζει το γνωστικό του οπλοστάσιο 
αλλά και αντλεί από αυτό, για να βελτιώνει την επαγγελματική του πρακτική είναι α-
παραίτητο να θέλει να μαθαίνει και να βιώνει με ευχαρίστηση τη μαθησιακή εμπειρία» 
(Παπαναούμ 2003). 

Οι προδιαγραφές της επιμορφωτικής παρέμβασης για την προώθηση της βιωμα-
τικής μάθησης στους εκπαιδευτικούς 

Η επιμορφωτική παρέμβαση που ανέλαβαν οι συγγραφείς ως επιμορφωτές, διάρκειας 
16 ωρών προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο σε 
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25μελή ομάδα επιμορφουμένων, ειδικότητας φιλολόγων, με τη μορφή βιωματικού επι-
μορφωτικού σεμιναρίου με θέμα την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η ομάδα των ε-
πιμορφουμένων αποτελούνταν από φιλολόγους, προερχόμενους από διαφορετικά σχο-
λεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Υπό αυτούς τους όρους, 
αν και δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί μια επιμορφωτική διαδικασία με ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικό οδηγό για μια 
πιο ολοκληρωμένη επιμορφωτική παρέμβαση. 

Στόχοι και επιμέρους επιδιώξεις 

Στόχους για την επιμορφωτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε από τους δύο επι-
μορφωτές αποτέλεσαν: 

α) η λειτουργική χρήση της γνώσης για το σχέδιο μαθήματος και την ομαδοσυνεργα-
τική μέθοδο διδασκαλίας, στο πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων 

β) η εμβάθυνση στις παιδαγωγικές αρχές που χαρακτηρίζουν τα επιμέρους στοιχεία της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως η διαμόρφωση και η διαχείριση των μαθητικών 
ομάδων και η αξιολόγηση της επίδοσης και συμπεριφοράς των μελών των ομάδων 

γ) η ανάπτυξη θετικής στάσης και δεξιοτήτων για την προώθηση συνεργασιακών μορ-
φών μάθησης 

δ) η βιωματική άσκηση στη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος και στην εφαρμογή των 
αρχών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και 

ε) ο αναστοχασμός των επιμορφουμένων για την επιμορφωτική διαδικασία. 

Περιεχόμενο - Ενότητες του επιμορφωτικού προγράμματος 

Οι 16 ώρες της συνολικής διάρκειας του επιμορφωτικού προγράμματος διαιρέθηκαν 
σε τέσσερα τετράωρα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε τέσσερις ημέρες και σε τέσσερις 
συναπτές εβδομάδες (μία ημέρα ανά εβδομάδα). Το 1ο τετράωρο αφιερώθηκε στη δια-
δικασία για τη διαμόρφωση ομάδας και είχε βιωματικό χαρακτήρα, ενώ το 2ο τετράωρο 
στην παρουσίαση των βασικών αρχών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και στην 
πρακτική εφαρμογή τους. Ακολούθως, το 3ο τετράωρο αφιερώθηκε στη διαδικασία για 
τη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος και διελάμβανε θεωρητική παρουσίαση και πρα-
κτικές ασκήσεις εφαρμογής. Τέλος, για το 4ο τετράωρο ορίσθηκε η πραγματοποίηση 
των Μικροδιδασκαλιών και η εφαρμογή σε μικροκλίμακα των διδακτικών προτάσεων 
που θα εκπονούσαν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Τέλος, προγραμματίσθηκε η 
πραγματοποίηση της αναστοχαστικής διεργασίας - συζήτησης επί του επιμορφωτικού 
προγράμματος. 

Μεθοδολογία επιμορφωτικής διαδικασίας και επιμορφωτικές τεχνικές 
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Από μεθοδολογική άποψη, το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελούσε ένα 
συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής προσέγγισης. Και στις δύο περιπτώσεις κυ-
ριάρχησε ο πρακτικός προσανατολισμός και επιχειρούνταν η διασφάλιση της συνά-
φειας με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τα δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 16 ώρες, σύμφωνα με το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διαλαμβά-
νονταν, καταρχάς, 1 ώρα διάλεξης για την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και 1 ώρα διάλεξης για την παρουσίαση του θεωρη-
τικού πλαισίου για το σχέδιο μαθήματος και τις μικροδιδασκαλίες. Οι υπόλοιπες 14 
ώρες κάλυπταν τις εργαστηριακές δραστηριότητες των επιμορφουμένων και της εικο-
νικής τάξης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέφθηκε η διεξαγωγή προσομοιωτικών δρα-
στηριοτήτων. 

Τέλος σε ό, τι αφορούσε τις εκπαιδευτικές τεχνικές προβλέφθηκε η χρήση των εξής 
στοιχείων: της εμπλουτισμένης εισήγησης, του διαλόγου και των ερωταποκρίσεων, της 
εργασίας σε ομάδες, της προσομοίωσης και της μελέτης περίπτωσης. 

Ανίχνευση αναγκών και διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κατατέθηκε στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και κοινοποιή-
θηκε σε όλα τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, συνοδευόμενο από αίτηση συμμε-
τοχής που απευθυνόταν στους φιλολόγους. Από τους αιτούντες κληρώθηκαν εικοσιπέ-
ντε (25), καθώς αυτός ο αριθμός τίθεται ως ανώτατο όριο για τη συμμετοχή επιμορ-
φουμένων σε σεμινάριο βιωματικού τύπου. Το ότι η συμμετοχή των επιμορφουμένων 
στο σεμινάριο είχε εθελούσιο χαρακτήρα αλλά και το γεγονός ότι αυτό πραγματοποι-
ούνταν εκτός διδακτικού ωραρίου, στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών, αποτε-
λούσαν ενδείξεις για την ύπαρξη μαθησιακών κινήτρων στους συμμετέχοντες επιμορ-
φούμενους. 

Ακολούθως, οι επιμορφωτές μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ήρθαν σε επαφή 
με τους κληρωθέντες επιμορφούμενους και ζήτησαν από αυτούς να καταθέσουν στοι-
χεία σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ακόμη, οι επιμορφούμενοι 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν σχετικά με τις γνώσεις 
και τις αντιλήψεις τους για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Τέλος, οι επιμορφού-
μενοι εξέφρασαν τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, σε ό, τι αφορά την ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία και τον χαρακτήρα της επιμόρφωσης σχετικά με αυτήν. 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος οι εκ-
παιδευτικοί βρίσκονταν στη φάση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κατά την οποία 
υπάρχει η διάθεση για εφαρμογή πειραματισμών και χρήση καινοτομικών στοιχείων. 
Εξάλλου, η ανάγκη που κυρίως εκφράστηκε αφορούσε την ύπαρξη πρακτικού – βιω-
ματικού στοιχείου στην επιμορφωτική παροχή, κάτι που λήφθηκε υπόψη και οδήγησε 
στον ανάλογο εμπλουτισμό του προγράμματος. 
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Η υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος 

Κατά το 1ο τετράωρο επιχειρήθηκε α) να αναδειχθεί η βιωματική αφετηρία των επι-
μορφουμένων και να γίνει εστίαση στον εμπειρικό και αξιακό κόσμο τους, αρχικά με 
τη χρήση ιδεοκαταιγίδας και στη συνέχεια με την προβολή κατάλληλων video και τη 
συζήτηση που ακολούθησε και β) να εφαρμοσθούν βιωματικά οι αρχές για τη διαμόρ-
φωση της ομάδας των επιμορφουμένων και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των μελών 
της μέσα από την εξωτερίκευση συναισθημάτων, κατά το πρότυπο της πρακτικής που 
ακολουθήθηκε στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφω-
σης, 2011). Η διαδικασία αυτή είχε ως εκκίνηση τη συνεργασία των επιμορφουμένων 
ανά δύο και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία τους στο πλαίσιο ευρύτε-
ρης δομημένης ομάδας των 4 ή 5 μελών (ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων και έργου). 
Πέρα από τη διαμόρφωση των συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των μελών μέσω της 
πορείας από τη μικρότερη στην ευρύτερη ομάδα, στις ήδη διαμορφωθείσες ομάδες α-
νατέθηκε συγκεκριμένο έργο και το καθήκον για την ολοκλήρωσή του, προκειμένου 
να εμβαθυνθούν οι μεταξύ τους δεσμοί. Οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας τους στη ολομέλεια των επιμορφουμένων. 

Προς το τέλος του τετραώρου αφιερώθηκε χρόνος για αναστοχασμό και συζήτηση 
πάνω στη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Οι επιμορφούμενοι δήλωσαν ότι ενισχύ-
θηκε η τάση της ενσυναίσθησης και ότι παρόμοια διαδικασία θα ήταν δυνατόν και χρή-
σιμο να εφαρμοσθεί σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης. 

Το 2ο τετράωρο αφιερώθηκε στην παρουσίαση των θεωρητικών προδιαγραφών της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και των όρων της πρακτικής τους εφαρμογής. Πιο 
συγκεκριμένα, κυρίως με διάλεξη και ερωταποκρίσεις καλύφθηκαν τα θέματα που α-
φορούν α) τη σκοπιμότητα και χρησιμότητα της εργασίας σε ομάδες β) την αποσαφή-
νιση του ρόλου μαθητών και εκπαιδευτικών γ) τη διαμόρφωση και σύνθεση των ομά-
δων δ) τους τύπους και τις τεχνικές των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων ε) την 
ένταξη και σύνδεσή τους με την εφαρμογή ενός σχεδίου φιλολογικού μαθήματος στ) 
την κατανομή έργου στις ομάδες και την παρουσίαση της διαδικασίας διαμόρφωσης 
και διαχείρισης του Φύλλου Εργασίας ζ) τους τρόπους υποστήριξης του έργου των ο-
μάδων από τους εκπαιδευτικούς η) τους τρόπους αξιολόγησης και ανατροφοδότησης 
της μαθητικής συμπεριφοράς και επίδοσης, όπως η παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό 
μέσω Φύλλου Παρατήρησης, η αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση μαθητών και θ) 
τις ομαδοσυνεργατικές εργασίες φιλολογικών μαθημάτων στα διδακτικά εγχειρίδια. 

Τα θέματα των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και οφελών για τους αδύνατους και 
καλούς μαθητές, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών εφαρμογής έ-
τυχαν επεξεργασίας από τους ίδιους τους επιμορφούμενους, οι οποίοι εργάσθηκαν σε 
ομάδες και στους οποίους δόθηκε ανατροφοδότηση από τους επιμορφωτές με βάση τη 
σχετική βιβλιογραφία. 

Τέλος, ιδιαίτερη δραστηριότητα αφιερώθηκε για τη διαμόρφωση συμβολαίου 

759/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/TEXNES.html
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/TEXNES.html


μαθητικής συμπεριφοράς κατά τη συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες. Οι επιμορφούμε-
νοι επεξεργάσθηκαν και παρουσίασαν στην ολομέλεια της «τάξης», εργαζόμενοι επί-
σης ομαδικά, όρους για τη συμπεριφορά των μελών των ομάδων με την υποστήριξη 
των επιμορφωτών. Μέσα από την παρουσίαση στην ολομέλεια της «τάξης» προέκυψε 
ένα σώμα όρων οι οποίοι συνέθεταν το συμβόλαιο συμπεριφοράς. Σε αυτό το σώμα 
συμπεριλήφθηκαν και οι «αδιαπραγμάτευτοι» όροι που έθεσαν οι επιμορφωτές - εκ-
παιδευτικοί. 

Το 3ο τετράωρο αφιερώθηκε στη διαμόρφωση σχεδίου μαθήματος που θα περιείχε το 
στοιχείο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αυτό το μέρος διελάμβανε, τόσο τη θε-
ωρητική παρουσίαση όσο και τη βιωματική εφαρμογή μέσα από ασκήσεις. Σε ό, τι 
αφορά τη θεωρητική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μια σύντομη εισαγωγή, σχετική 
με τα συστατικά στοιχεία του σχεδίου μαθήματος, και μάλιστα στην πιο διευρυμένη 
μορφή, αυτήν του σεναρίου διδασκαλίας: διατύπωση σκοπού και ειδικών στόχων στο 
επίπεδο των γνώσεων και στο επίπεδο των στάσεων, το θεωρητικό παιδαγωγικό πλαί-
σιο, η αναλυτική περιγραφή του, τα Φύλλα Εργασίας για τις ομάδες μαθητών, η αξιο-
λόγηση των μαθητών και η αξιολόγηση του σχεδίου μαθήματος. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εφαρμογή προσομοίωσης, κατά την οποία οι επιμορ-
φούμενοι σε ρόλο μαθητή σε σχολική τάξη συμμετείχαν στην υλοποίηση σχεδίου δι-
δασκαλίας φιλολογικού μαθήματος. Κατ’ ουσίαν, αφού παρουσιάστηκαν από τους ε-
πιμορφωτές ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος φιλολογικών μαθημάτων, οι επιμορ-
φούμενοι, εργαζόμενοι σε ομάδες, κλήθηκαν να υλοποιήσουν προσομοιωτικά τις δρα-
στηριότητες του Φύλλου Εργασίας και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της επεξερ-
γασίας τους στη ολομέλεια της «μαθητικής» τάξης. Επρόκειτο στην πραγματικότητα 
για μια μορφή Μικροδιδασκαλίας που πραγματοποίησαν από την πλευρά τους οι επι-
μορφωτές με τους επιμορφούμενους στη θέση των μαθητών. 

Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αφιερώθηκε στη διαδικασία διατύπωσης σκοπών και 
στόχων και, σε αναφορά προς ό, τι προηγήθηκε, παρουσιάστηκαν οι οδηγίες για την 
πραγματοποίηση μικροδιδασκαλιών από τους επιμορφούμενους. Μέσα σε ένα ημίωρο 
οι επιμορφούμενοι, εργαζόμενοι σε ομάδες, κλήθηκαν να επεξεργασθούν και να δια-
μορφώσουν ένα σχέδιο μαθήματος για μια διδακτική ενότητα φιλολογικού μαθήματος 
της επιλογής τους και να το παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες, τα μέλη των οποίων 
υπέβαλαν κριτικές ερωτήσεις ή σχολίαζαν την παρουσίαση. Ο ρόλος των επιμορφωτών 
στην παρουσίαση ήταν συντονιστικός και η παρέμβασή τους είχε υποστηρικτικό χαρα-
κτήρα. Το τετράωρο έκλεισε με αναστοχαστική διαδικασία και σχετική συζήτηση στην 
οποία συμμετείχαν οι επιμορφούμενοι. 

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3ου και 4ου τετραώρου, ζητήθηκε από τους επιμορφού-
μενους να λειτουργήσουν ατομικά ο καθένας ως εκπαιδευτικοί και να εκπονήσουν ένα 
σχέδιο διδασκαλίας. Το σχέδιο αυτό διδασκαλίας που εμπεριείχε, εννοείται, το στοιχείο 
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, οι επιμορφούμενοι, καθένας χωριστά, το παρου-
σίασαν στην υπόλοιπη ομάδα επιμορφουμένων που λειτούργησε εικονικά ως ομάδα 
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μαθητών. Στους εισηγητές υποβλήθηκαν ερωτήσεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις και έγι-
ναν σχολιασμοί. 

Το 4ο τετράωρο έκλεισε με τη διαδικασία αναστοχασμού για το σεμινάριο και ακολού-
θως διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο για την αξιολόγησή του από το σύνολο των επιμορ-
φουμένων. 

Αξιολόγηση επιμορφωτικής διαδικασίας - Συμπεράσματα 

Οι απαντήσεις των επιμορφουμένων σε ερωτηματολόγιο κυμάνθηκαν μεταξύ των δύο 
ανώτερων βαθμών της πεντάβαθμης κλίμακας Likert με σαφή υπεροχή του ανώτατου 
βαθμού ικανοποίησης. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 
εκτιμήθηκε ως ενδιαφέρον και χρήσιμο, ότι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
για τις επιμορφωτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και για το έργο των επιμορφω-
τών ήταν υψηλός. Επίσης, αξιολογήθηκε θετικά η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ιδιαίτερη ικανοποίηση ως προς τη διαμόρφωση θετι-
κού επιμορφωτικού κλίματος και τη χρησιμότητα του υλικού που δόθηκε. 

Επιπρόσθετα, με τις απαντήσεις τους στις ανοιχτές ερωτήσεις και κατά τον κριτικό 
αναστοχασμό, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η επιμορφωτική διαδικασία, οι εκπαιδευτι-
κοί δήλωσαν ότι οι προσδοκίες τους εκπληρώθηκαν πλήρως και, επιπλέον, ότι η επι-
μόρφωση συνετέλεσε στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών τους, 
ενώ δήλωσαν ότι εκτιμούν πως η υιοθέτηση και εφαρμογή του προτεινόμενων διδακτι-
κών προσεγγίσεων συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό τόσο των μεθόδων πρόσκτη-
σης γνώσης όσο και της ταυτότητας και του ρόλου των εκπαιδευτικών. 

Αρνητικά σχόλια δεν υπήρξαν και οι επιμορφούμενοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να 
συνεχισθούν τέτοιου τύπου επιμορφωτικές δράσεις με αντικείμενο τις σύγχρονες διδα-
κτικές προσεγγίσεις και τεχνικές. 

Η επιμορφωτική παρέμβαση που αποτέλεσε τον παράγοντα στον οποίο οφείλεται η 
διαμόρφωση αυτής της στάσης στηρίχτηκε στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλί-
κων σε ό, τι αφορά α) τη διαδικασία επιλογής του επιμορφωτικού προγράμματος από 
τους επιμορφούμενους β) τον σχεδιασμό από τους επιμορφωτές με βάση την κατα-
γραφή των επιμορφωτικών αναγκών γ) την υλοποίηση του προγράμματος κατά την 
οποία επιτεύχθηκε η ενεργητική συμμετοχή στην πορεία της μάθησης, η ένταξη νέων 
μαθησιακών εμπειριών στον βιωματικό κόσμο των επιμορφουμένων και η επεξεργασία 
της εμπειρίας μέσα το πλαίσιο του βιωμένου κόσμου που αυτοί διαθέτουν, μέσω της 
αναστοχαστικής προσπάθειας (Κόκκος, 1999; Jarvis 2003; Παρασκευά & Παπαγιάννη, 
2008). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκφραση ικανοποίησης για την επιμορφωτική διαδικασία 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην 
εισαγωγή καινοτομικών στοιχείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για την 

761/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



ολοκλήρωση, όμως, των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εισαγωγή καινοτομι-
κών στοιχείων απαιτείται η λειτουργία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαί-
σιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξής τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της σχολικής 
μονάδας και την αυτόνομη λειτουργία της. Γι’ αυτό η εστίαση της επιμορφωτικής πα-
ροχής πρέπει να γίνει στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, ώστε να αποτελέσει οργανικό 
στοιχείο των εκπαιδευτικών πρακτικών, το οποίο θα εντάσσεται στον ετήσιο προγραμ-
ματισμό του συλλόγου διδασκόντων. 
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Περίληψη 

Στο κείμενο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης που έγινε προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των μαθητών και των μαθητριών για τις χώρες που 
συμμετέχουν στη δράση eTwinning και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την χώρα 
ενός πιθανού εταιρικού σχολείου σε έργο συνεργασίας. Συλλέχτηκαν δεδομένα από 
ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των δεδομένων ανάδειξε στερεότυπα τα οποία κυριαρ-
χούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων. 

Λέξεις-Κλειδιά: eTwinning, προτιμήσεις, αντιλήψεις 

Πλαίσιο της Διερεύνησης 

Αν και οι σημερινοί μαθητές είναι εκτεθειμένοι σε ερεθίσματα παγκόσμιας εμβέλειας 
συνεχίζουν να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα διάφορα κράτη και τις εθνότητες. 
Συχνά οι στερεοτυπικές αντιλήψεις αυτές αποτελούν το εργαλείο της ‘απόδειξης’ της 
ανωτερότητας μιας ομάδας σε σχέση με μια άλλη ή άλλες (Tajfel & Turner, 1979). 
Έχουν καταγραφεί σημαντικές διαφορές ανά χώρα σε ότι αφορά το αποτέλεσμα της 
έκθεσης αυτής στο τομέα της διαπολιτισμικής περιέργειας, στον τομέα που αφορά το 
Διαδίκτυο, στον τομέα της συμμετοχής σε θέματα παγκόσμιας εμβέλειας και στα ταξί-
δια σε άλλες χώρες. Οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται αφορούν και στην αίσθησης 
μιας απειλής από τον ‘άλλο’ αλλά και στην προοπτικής της ευημερίας και της δικαιο-
σύνης. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι σε όλες τις χώρες, πλην της Σαουδικής Α-
ραβίας, αντιλαμβάνονται ότι η παγκόσμια επικοινωνία προωθεί την ευημερία. Η αί-
σθηση της απειλής σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη μείωση της διαπολιτισμικής 
περιέργειας και την μείωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μα-
θητές στην Κίνα και τις ΗΠΑ, εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι στο ότι η παγκόσμια 
επικοινωνία θα βοηθήσει στην επικράτηση παγκόσμιας δικαιοσύνης (Johnston & 
Hanamitsu, 2015). Καθώς οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες θα κινηθούν και κοινω-
νικά και εργασιακά σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον απαιτείται το σχολείο να 
τους εφοδιάσει, κυρίως μέσω συνεργασιών με άλλα σχολεία, με δεξιότητες που θα τους 
κάνουν ικανούς να ανταπεξέρχονται στην επαφή με άλλους στην Ευρώπη αλλά και σε 
Παγκόσμια κλίμακα (Global competency). Αυτές οι ικανότητες συντίθεται γύρω από 
πέντε άξονες : (1) κατανόηση της παγκόσμιας ιστορίας και των διεθνών υποθέσεων, 
(2) επάρκεια σε μια ‘ισχυρή’ ξένη γλώσσα, (3) αντίληψη των διαπολιτισμικών διαφο-
ρών (4) ανοιχτή στάση απέναντι στους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, και (5) 
ανταγωνιστικές δεξιότητες για την εκτέλεση σε διεθνή κλίμακα (Lambert, 1993). Συ-
νεπώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει, αφού πρώτα έχει αποτυπώσει τις αντιλήψεις των 
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μαθητών για τα άλλα κράτη και τις διαμορφωμένες, θετικές ή αρνητικές, στερεοτυπικές 
εικόνες του ‘άλλου’. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι ακόμα και στην 
πανεπιστημιακή φάση των σπουδών τους, καταγράφεται να μην έχουν σε μεγάλο 
βαθμό γνώση για ζητήματα παγκόσμιας κλίμακας. Ενδεικτικά σε έρευνα (Wang, 2013) 
μόνο των ένα τέταρτο των φοιτητών δηλώνει ότι έχει γνώση άλλων πολιτισμών εκτός 
του δικούς τους και ότι είναι ενήμερος πάνω σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 
Στην ενωμένη Ευρώπη οι συνεργασίες των σχολείων φέρνουν σε επαφή εκπαιδευόμε-
νους από διάφορες χώρες με, λιγότερο ή περισσότερο, διαφορετικούς πολιτισμούς. Το 
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση ενός νέου ρατσισμού, ο οποίος βασίζεται 
στην κουλτούρα (Lee & Rice, 2007) επιβάλλουν τη διάγνωση των αντιλήψεων για αυτά 
τα θέματα. Καθώς οι μαθητές αισθάνονται άλλους πολιτισμούς πιο κοντά τους και άλ-
λους πιο μακριά τους, έχει ενδιαφέρον να αποτυπωθεί ποιοι είναι αυτοί οι πολιτισμοί 
γιατί θα γνωρίζουμε με ποια ομάδα θα μπορούν ευκολότερα να συνεργαστούν και να 
σχηματίζουν κοινωνικά δίκτυα (Wark & Galliher, 2007).Επιπρόσθετα οι μαθητές μελ-
λοντικά πιθανά να κινηθούν σε επίπεδο πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε εκ-
παιδευτικά ιδρύματα εκτός της χώρας τους. Καθώς έχει καταγραφεί ότι η επιλογή αυ-
τών των ιδρυμάτων γίνεται με κριτήρια την λιγότερο ή περισσότερο θετική ή αρνητική 
στερεοτυπική εικόνα για το ίδιο το ίδρυμα, για την πόλη και για τη χώρα (Herrero et 
al., 2015), είναι επίσης χρήσιμο να έλθει ο μαθητής από νωρίτερα αντιμέτωπος με τα 
στερεότυπά του. Στη διαδικασία της σύμπραξης σχολείων σε ένα ευρωπαϊκό έργο 
(Erasmus+, etwinning κλπ) είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευ-
ομένων για τις συνεργαζόμενες χώρες ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός των στερεο-
τύπων από τους εκπαιδευτικούς (Giordan & de Vecchi, 1987). Οι αντιλήψεις των μα-
θητών μπορούν να είναι η τροχοπέδη ή το εφαλτήριο της εμπλοκής τους μια που αυτές 
εξυπηρετούν το θεμελιώδη σκοπό τη διαφύλαξης της ασφάλειας και ευημερίας τους 
(Wojciszke, 2005). Δηλαδή, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τους μαθητές 
σχετίζονται με χαρακτηριστικά της άλλης ομάδας που ενδέχεται να τους επηρεάσουν. 
Αξιολογούν αφενός αν η άλλη ομάδα έχει πρόθεση να δράσει βλαπτικά ή ωφέλιμα 
δηλαδή αν αποτελεί απειλή ή ασφαλής επαφή και αφετέρου αν έχει τη ικανότητα να 
προσφέρει στη συνεργασία (Fiske et al., 2002). Η παρατιθέμενη διερεύνηση έχει σκοπό 
να αποτυπώσει τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές/τριες για τις 
άλλες χώρες που συμμετέχουν στη Δράση eTwinning. 

Δείγμα - Μεθοδολογία 

Στη διερεύνηση, συμμετείχαν είκοσι ένα (21) κορίτσια και δεκαπέντε (15) αγόρια B’ 
τάξης Γυμνασίου. Η διαδικασία εξελίχθηκε ως εξής : Πρώτα οι μαθητές και οι μαθή-
τριες παρακολούθησαν μια παρουσίαση του eTwinning και είδαν μερικά βίντεο από 
συνεργασίες σχολείων. Ταυτόχρονα τους είχε μοιραστεί σε φωτοτυπία o χάρτης της 
Ευρώπης, στον οποίο σημειώνονται και κατονομάζονται οι χώρες που συμμετέχουν 
στη Δράση. Αυτό έγινε προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στη διαχείριση γεωγρα-
φικών γνώσεων και να καλύψουν, όσο το δυνατόν ζητήματα γεωγραφικού αναλφαβη-
τισμού (Κατσίκης, 2002). Μάλιστα ο χάρτης συζητήθηκε πριν την έναρξη της παρου-
σίασης της Δράσης και ζητήθηκε από τους μαθητές να ονομάσουν χώρες ή να 
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ονομάσουν τις χώρες που συνορεύουν για παράδειγμα με την Αυστρία ή να ονομάσουν 
ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως μετά δόθηκαν 
ερωτηματολόγια στους μαθητές/τριες, δόθηκε χρόνος να συμπληρωθούν και συλλέ-
χθηκαν επιτόπου. Τους τονίσθηκε ο σκοπός της διερευνητικής δραστηριότητας και ε-
πειδή το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο τους ζητήθηκε να το συμπληρώσουν μόνοι 
τους και με σοβαρότητα. Όποιος δεν ήθελε μπορούσε να μην συμμετάσχει. Το ερωτη-
ματολόγιο περιείχε μια κλειστή ερώτηση για το φύλο του παιδιού. Κατόπιν μια ερώ-
τηση για το ποια χώρα θεωρούν την πιο αναπτυγμένη στην ΕΕ όπου επιτρεπόταν να 
γράψουν μια μόνο χώρα και κατόπιν υπήρχε η ερώτηση για το ποια χώρα θεωρούν ότι 
είναι η λιγότερο αναπτυγμένη. Κατόπιν υπήρχε η ερώτηση με ποιά χώρα της ΕΕ θα 
προτιμούσαν να συνεργαστούν και για ποιους λόγους. Στους λόγους μπορούσαν να 
γράψουν περισσότερους από έναν. Τέλος υπήρχε η ερώτηση με ποιά χώρα της ΕΕ δεν 
θα ήθελαν να συνεργαστούν και για ποιους λόγους. Εκεί μπορούσαν επίσης να γρά-
ψουν περισσότερους από έναν. 

Παρουσίαση των ευρημάτων 

Αναπτυγμένες και μη χώρες στην ΕΕ 

Από τα 21 κορίτσια τα δεκαοκτώ (18) θεωρούν ότι η Γερμανία είναι η πιο αναπτυγμένη 
χώρα στην ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο (02) θεωρών ότι είναι η Γαλλία. Ένα κορίτσι 
επιλέγει χώρα εκτός ΕΕ και εκτός Ευρώπης (Βραζιλία). Από τα 15 αγόρια τα 11 θεω-
ρούν ότι η Γερμανία είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα στην ευρωπαϊκή Ένωση και τρία 
(03) θεωρούν ότι είναι η Αγγλία και ένα ονομάζει τη Ρωσία, αν και η χώρα είναι εκτός 
Ε.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 
ΚΟΡΙ-
ΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18 11 85,7% 73,3% 
ΑΓΓΛΙΑ 0 3 0,0% 20,0% 
ΓΑΛΛΙΑ 2 0 9,5% 0,0% 
ΕΚΤΟΣ ΕΕ 1 1 4,8% 6,7% 
 ΣΥΝΟΛΟ 21 15 100% 100% 

Πίνακας 1: Ποιες είναι οι πιο αναπτυγμένες χώρες στην Ε.Ε 

Ως τη λιγότερη αναπτυγμένη χώρα τα 15 κορίτσια θεωρούν την Ελλάδα, μια την Ρου-
μανία άλλη μία την Βουλγαρία και τέσσερις (04) επιλέγουν την Αλβανία, αν και δεν 
αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο λάθος αυτό πιθανόν να συνέβαλε και το 
γεγονός ότι στην παρουσίαση η Αλβανία κατονομάστηκε ως χώρα που συμμετέχει στη 
Δράση eTwinning. Ως τη λιγότερη αναπτυγμένη χώρα από τα αγόρια τα 9 επιλέγουν 
την Ελλάδα, πέντε την Βουλγαρία και ένας την Ιορδανία, χώρα εκτός ΕΕ και εκτός 
Ευρώπης.  
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ΜΗ ΑΝΑΠ/ΓΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 15 9 71,4% 60,0% 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 5 4,8% 33,3% 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 0 4,8% 0,0% 
ΕΚΤΟΣ ΕΕ 4 1 19,0% 6,7% 
 ΣΥΝΟΛΟ 21 15 100% 100% 

Πίνακας 2: Ποιες είναι οι πιο λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στην Ε.Ε 

Επιθυμητές και Μη Χώρες της ΕΕ για Σχολική Σύμπραξη  

Στην ερώτηση «με ποιά χώρα της ΕΕ θα προτιμούσαν να συνεργαστούν και για ποιους 
λόγους», οι απαντήσεις διαμορφώνουν έναν χάρτη της ΕΕ πολύ μικρότερο από τον 
πραγματικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διερεύνηση έγινε πριν το ονομαζόμενο 
Brexit. Τα αριθμητικά δεδομένα παρατίθενται στον Πίνακα 3. 

ΧΩΡΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΑΓΓΛΙΑ 3 1 14,3% 6,7% 
ΓΑΛΛΙΑ 3 1 14,3% 6,7% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4 2 19,0% 13,3% 
ΙΣΠΑΝΙΑ 4 5 19,0% 33,3% 
ΙΤΑΛΙΑ 4 2 19,0% 13,3% 
ΚΥΠΡΟΣ 0 3 0,0% 20,0% 
ΤΣΕΧΙΑ 1 0 4,8% 0,0% 
ΕΚΤΟΣ ΕΕ 1 1 4,8% 6,7% 
ΤΙΠΟΤΑ 1 0 4,8% 0,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 21 15 100% 100% 

Πίνακας 3: Προτιμήσεις συνεργασιών με σχολεία της ΕΕ. 

Αναλυτικά, όσον αφορά τα κορίτσια, τρία (03) από αυτά επιθυμούν τη συνεργασία με 
την Αγγλία, και δικαιολογούν την επιλογή τους λόγω των αξιοθέατων και των μνη-
μείων της : Κ10 «έχει πολλά αξιοθέατα», Κ11 «έχει πολλά μνημεία» , Κ13 « έχει ωραία 
μνημεία» ενώ δύο από αυτές προβάλλουν την ανάγκη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 
και της προτίμησής της : Κ10 «γιατί μου αρέσουν τα αγγλικά», Κ11 «θέλω να μάθω 
Αγγλικά». Τρία επίσης κορίτσια επιλέγουν τη Γαλλία ως χώρα για συνεργασία και δι-
καιολογούν την προτίμηση είτε γιατί ξέρουν ότι έχει αξιοθέατα ή είναι ενδιαφέρουσα: 
Κ8 «απλά μου αρέσει» Κ19 «να δω τον πύργο Άιφελ», είτε γιατί έχουν ως κίνητρο τη 
γνώση της γλώσσας : Κ4 «να μάθω γαλλικά» και η ίδια επίσης δηλώνει ότι θέλει συ-
νεργασία λόγω φίλων : Κ4 «έχω φίλους στη Γαλλία». Τέσσερις μαθήτριες προτιμούν 
τη Γερμανία ως επιθυμητή συνεργάτιδα χώρα και δικαιολογούν αυτή την προτίμηση 
λόγω κουλτούρας και πολιτισμού : Κ2 «να γνωρίσω την κουλτούρα» Κ3 «να γνωρίσω 
τα έθιμα» Κ9 «να γνωρίσω τον πολιτισμό», λόγω ανάγκης εξάσκησης της γλώσσας: 
Κ2 «να εξασκήσω τη γλώσσα». Ένα κορίτσι προβάλλει και την ύπαρξη συγγενών στη 
Γερμανία Κ7 «έχω συγγενείς εκεί». Επίσης τέσσερις μαθήτριες εκφράζουν την προτί-
μησή τους για την Ισπανία εδραιώνοντας την προτίμηση αυτή αρκετά αόριστα αλλά με 
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σχέση με την ομορφιά της : Κ1 «είναι ενδιαφέρουσα χώρα» Κ16 «μου αρέσει» Κ18 
«μου αρέσουν τα χρώματα της σημαίας» Κ20 «είναι ωραία». Μια μαθήτρια δηλώνει 
ότι ενδιαφέρεται για τη γλώσσα : Κ16 «μου αρέσει να μάθω τη γλώσσα» ενώ δύο ότι 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν φίλους από τη χώρα αυτή : Κ1 «να κάνω καινούργιους 
φίλους» : Κ20 «να γνωρίσω παιδιά». Ακόμα τέσσερις μαθήτριες εκφράζουν την προ-
τίμησή τους για την Ιταλία εδραιώνοντας την προτίμηση αυτή σε σχέση με την ομορφιά 
της και τα αξιοθέατα της : Κ5 «είναι όμορφη χώρα» Κ17 «θέλω να πάω έχει αξιοθέ-
ατα». Μια μαθήτρια την επιλέγει γιατί την έχει επισκεφτεί : Κ12 «είναι ωραία, έχω 
ξαναπάει». Δύο μαθήτριες επιθυμούν τη συνεργασία γιατί θα ήθελαν να κάνουν νέους 
φίλους Κ6 : «να κάνω καινούργιους φίλους Κ17 «να γνωρίσω καινούργιους φίλους». 
Ένα κορίτσι δηλώνει ότι επιθυμεί συνεργασία με την Τσεχία για την ομορφιά της και 
την επιθυμία της να την επισκεφθεί : Κ15 «είναι πανέμορφη κι θέλω να πάω». Τέλος 
ένα κορίτσι δηλώνει ότι επιθυμεί συνεργασία με την Βραζιλία, χώρα όμως που δεν 
ανήκει ούτε στην Ευρώπη ενώ ένα άλλο δεν δηλώνει κάποια επιθυμία. 

Οι προτιμήσεις των αγοριών εκκινούν επίσης από την Αγγλία, όπου ένα αγόρι (01) 
επιθυμεί τη συνεργασία με τη χώρα αυτή, και δικαιολογεί την επιλογή του λόγω του 
αγγλικού ποδοσφαίρου : Α12 «μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο». Ένα ακόμη αγόρι 
επιλέγει τη Γαλλία λόγω γνωστού μνημείου του Παρισιού : Α10 «μου αρέσει ο πύργος 
του Άιφελ». Δύο μαθητές προτιμούν τη Γερμανία ως επιθυμητή συνεργάτιδα χώρα και 
δικαιολογούν αυτή την προτίμηση είτε λόγω της ύπαρξης αξιοθέατων και ιστορίας : 
Α13 «έχει πολλά αξιοθέατα» Α13 «έχει μεγάλη ιστορία» είτε της ύπαρξης συγγενών 
στη χώρα αυτή : Α13 «έχω συγγενείς στη Γερμανία». Πέντε μαθητές εκφράζουν την 
προτίμησή τους για την Ισπανία. Ο ένας δικαιολογεί την επιλογή του με την ύπαρξη 
αξιοθέατων στη χώρα αυτή : Α2 « έχει πολλά αξιοθέατα» ενώ οι άλλοι τέσσερις ενδια-
φέρονται για τη χώρα αυτή λόγω του ποδοσφαίρου εδραιώνοντας την προτίμηση αυτή 
αρκετά αόριστα αλλά με σχέση με την ομορφιά της : Α4 «είναι εκεί η αγαπημένη μου 
ομάδα» Α6 «θέλω να δω ομάδες» Α9 «έχει καλό ποδόσφαιρο» Α11 «να δω αγώνες 
ισπανικού πρωταθλήματος». Δύο μαθητές εκφράζουν την προτίμησή τους για την Ιτα-
λία εδραιώνοντας ο ένας αρκετά αόριστα την προτίμηση αυτή σε σχέση με την ομορφιά 
της : Α5 «έχει ωραία μέρη» και στη φήμη της ευκολίας της γλώσσας της Α15 «έχουν 
εύκολη γλώσσα». Τρεις μαθητές δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν συνεργασία με την Κύ-
προ. Οι λόγοι που προβάλλονται αφορούν τον πολιτισμό της : Α3 «έχει όμορφο πολι-
τισμό», στη γνώση της γλώσσας της Α3 «μου αρέσει η γλώσσα» Α8 «ξέρω τη 
γλώσσα». Ένας μαθητής προτιμά την Κύπρο απλά γιατί θέλει να την επισκεφθεί Α15 
«δεν έχω πάει». Ένας μαθητής δηλώνει μια χώρα εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα τη Ρωσία 
γιατί : Α7 «έχει όμορφη γλώσσα». 

Οι απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών για το ποια χώρα δεν τους είναι επιθυ-
μητή για να συμπράξουν σε σχολική δράση, διαμορφώνουν έναν άλλο χάρτη όπως φαί-
νεται στον Πίνακα 4. 
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  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΑΓΓΛΙΑ 2 1 9,5% 6,7% 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3 1 14,3% 6,7% 
ΓΑΛΛΙΑ 2 0 9,5% 0,0% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4 1 19,0% 6,7% 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 0 4,8% 0,0% 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2 0 9,5% 0,0% 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1 3 4,8% 20,0% 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 0 4,8% 0,0% 
ΙΤΑΛΙΑ 0 1 0,0% 6,7% 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0 1 0,0% 6,7% 
ΣΟΥΗΔΙΑ 0 1 0,0% 6,7% 
ΕΚΤΟΣ ΕΕ 4 5 19,0% 33,3% 
ΤΙΠΟΤΑ 1 1 4,8% 6,7% 

Πίνακας 2: μη επιθυμητές χώρες για συνεργασία. 

Δύο μαθήτριες δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την Αγγλία και δη-
λώνουν ότι αυτό οφείλεται στην κακή τους σχέση με την αγγλική γλώσσα: Κ15 «δεν 
θέλω τα αγγλικά, έχουν σπαστική προφορά» Κ18 «σιχαίνομαι τα αγγλικά». Τρεις μα-
θήτριες δηλώνουν ότι δεν θα ήθελαν να συνεργαστεί το σχολείο τους με άλλο από την 
Βουλγαρία δικαιολογώντας την άποψη αυτή στην φτώχεια που θεωρούν ότι υπάρχει 
στη χώρα αυτή ή στην ποιότητα του φαγητού και της εγκληματικότητας : Κ7 «άσχημα 
φαγητά» Κ9 «υπάρχει φτώχεια» Κ20 «εκεί κλέβουν». Άλλες τρεις μαθήτριες δηλώνουν 
ότι δεν θα ήθελαν να συνεργαστεί το σχολείο με σχολείο από την Γαλλία προβάλλοντας 
απόψεις που σχετίζονται με το πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χώρα : Κ1 «είναι συ-
νηθισμένη χώρα», στην ποιότητα του φαγητού Κ7 «εκεί τρώνε ωμό κρέας», στην 
γλώσσα : Κ9 «δεν μου αρέσει η γλώσσα» και στην συμπεριφορά των Γάλλων : Κ20 
«δεν είναι φιλικοί». Τέσσερις μαθήτριες δηλώνουν ότι απορρίπτουν τη Γερμανία ως 
χώρα συνεργασίας καταθέτοντας αρνητικές απόψεις για τους πολίτες της χώρας : Κ4 
«μισώ τους γερμανούς» Κ8 «δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι», στην γλώσσα : Κ4, Κ16 
«δεν μου αρέσει η γλώσσα». Τέλος γίνεται αρνητική αναφορά στον πολιτισμό της χώ-
ρας : Κ13 «δεν μου αρέσει ο πολιτισμός» Κ16 «δεν μου αρέσουν έθιμα εκεί». Να ση-
μειωθεί και οι τέσσερις αυτές μαθήτριες θεωρούν τη Γερμανία ως την πιο αναπτυγμένη 
χώρα στην ΕΕ. Μια μαθήτρια απορρίπτει την Ιρλανδία λόγω καιρικών συνθηκών και 
δύο ακόμα τη Λιθουανία για τους ίδιους λόγους Κ11, Κ2, Κ5 «κάνει κρύο». Μια επίσης 
την Ουκρανία γιατί «έχει πόλεμο» και «δεν έχει πολιτισμό» Κ10. Την έλλειψη στοι-
χείων πολιτισμού καταλογίζει και μια άλλη μαθήτρια στην Πορτογαλία Κ19 «δεν έχουν 
μνημεία». Επίσης τρεις μαθήτριες αναφέρονται σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και 
οι δύο από αυτές να ανήκουν και σε άλλη ήπειρο. Η μία μαθήτρια απορρίπτει την Τουρ-
κία «λόγω γλώσσας» αλλά και «λόγω εθίμων» Κ3, οι άλλες δύο την Κίνα και την Ια-
πωνία γιατί έχουν «άσχημα φαγητά» Κ12,Κ17.  

Ένας μαθητής απορρίπτει την Αγγλία λόγω γλώσσας Α7 «έχουν άσχημη προφορά», 
ενώ ένας άλλος απορρίπτει την Βουλγαρία λόγω ποιότητας φαγητού : Α1 «έχει πολλά 
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άσχημα φαγητά». Ένας ακόμη απορρίπτει τη Γερμανία λόγω νοοτροπίας χωρίς να εξη-
γεί κράτους ή κατοίκων Α12 «δεν μου αρέσει η νοοτροπία» και ένας την Ιταλία αλλά 
δεν εξηγεί και επικαλείται προσωπικούς λόγους Α13 «προσωπικοί λόγοι». Ένας ακόμη 
απορρίπτει τη Ρουμανία αλλά δεν εξηγεί τους λόγους, ενώ ένας άλλος απορρίπτει τη 
Σουηδία για λόγους κλίματος Α4 «κάνει κρύο». Τρεις μαθητές δεν επιθυμούν συνερ-
γασία με την Ουκρανία γιατί «έχει πόλεμο» Α2, Α9, Α11.Αξιοσημείωτο είναι έξη μα-
θητές αστοχούν στις απαντήσεις καθώς ο ένας απορρίπτει την ίδια την Ελλάδα ως χώρα 
συνεργασίας λόγω οικονομικής κρίσης Α10 ενώ τρεις Α3, Α5,Α8 απορρίπτουν την Αλ-
βανία που δεν είναι μέλος της ΕΕ για διάφορους λόγους «χάλια πολιτισμός» «κακοί 
άνθρωποι» «δεν έχει αξιοθέατα» «έχουμε πολεμήσει με αυτούς». Ένας ακόμη δεν επι-
θυμεί συνεργασία με τη Ρωσία για κλιματολογικούς λόγους Α15 «κάνει κρύο» και ο 
τελευταίος το Πακιστάν λόγω φαγητού Α6 «όχι κατάλληλα φαγητά». 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση για το ποια χώρα θεωρούν αναπτυγμένη, συνάγεται 
πολύ εύκολα το συμπέρασμα ότι στο μαθητικό πληθυσμό του σχολείου είναι εγκατε-
στημένος ισχυρός ο πολιτιστικός προσανατολισμός στο στερεότυπο της βορειοευρω-
παϊκής βιομηχανικής ζώνης, που ταξινομεί ως κατώτερη την ανάπτυξη και σε συνέχεια 
την κουλτούρα του Νότου και της Ανατολής (Φραγκουδάκη, 2000). Η αντίληψη για τη 
χώρα τους την Ελλάδα, δεν είναι θετική όσον αφορά στο πόσο αναπτυγμένη είναι. 
Προφανώς είναι επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση και ταυτίζουν την έννοια α-
νάπτυξη με την οικονομία. Ως μη αναπτυγμένες χώρες ονομάζουν επίσης άλλες χώρες 
των Βαλκανίων που ανήκουν στην ΕΕ, ενώ απουσιάζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης. Η αναφορά μόνο σε Βαλκανικές χώρες μπορεί να ερμηνευτεί από τη επαφή με 
Βούλγαρους ή Ρουμάνους μαθητές στα σχολεία που είναι παιδιά οικονομικών μετανα-
στών, άρα έχουν βιώσει τη γνώση ότι κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν οικονομικά προ-
βλήματα.  

Από τις απαντήσεις για το ποια χώρα προτιμούν για συνεργασία, συνάγεται ότι ο κύριος 
προσανατολισμός τους είναι οι Βορειοδυτικές χώρες και οι κάποιες μεσογειακές. Η 
Ισπανία (25%), η Γερμανία (16,7%), η Ιταλία (16,7%) , η Αγγλία (11,1%), Γαλλία 
(11,1%) και η Κύπρος (8,3%). Για τα αγόρια καθοριστικός παράγοντας των επιλογών 
τους φαίνεται να είναι το ποδόσφαιρο. Μέσω αυτού επιλέγουν τις χώρες που τις γνω-
ρίζουν καλύτερα. Σημαντική διαφορά από τα κορίτσια αποτελεί η μη επιδίωξη γνωρι-
μιών. Αντίθετα αρκετά κορίτσια δηλώνουν ότι επιθυμούν να δημιουργήσουν γνωριμίες 
και φιλίες. Πρόκειται για μια τάση που έχει καταγραφεί και από τους Volman et al. 
(2005) που διαπιστώνουν ότι τα κορίτσια επιθυμούν περισσότερο να χρησιμοποιήσουν 
τους υπολογιστές ως κοινωνικό εργαλείο επικοινωνίας. Επίσης τα αξιοθέατα αποτε-
λούν καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των επιλογών τους ενώ στα αγόρια εμ-
φανίζεται σε μικρότερο βαθμό.  

Όσον αφορά στις χώρες που δεν θα ήταν στις επιλογές τους και στις προτιμήσεις, επι-
σημαίνεται ότι καταγράφονται πολλές αναφορές σε χώρες και εκτός ΕΕ (Αλβανία, Ρω-
σία) αλλά και εκτός Ευρώπης (Ιαπωνία, Κινά, Πακιστάν). Το ποσοστό αυτών των 
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λανθασμένων απαντήσεων υπερβαίνει το ένα τέταρτο των απαντήσεων. Οι άλλες χώ-
ρες που απορρίπτονται κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά και εντός αυτών των επιλογών 
υπάρχουν και οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής όπως 
επίσης και μεσογειακές και Βαλκανικές. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές 
ανάμεσα στους λόγους που προβάλλουν τα κορίτσια και σ’ αυτούς που προβάλλουν τα 
αγόρια. 
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Προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (etwinning). 
Αντιλήψεις των μαθητών μέσα σε γραπτά κείμενα 

Σουβατζόγλου Βασίλειος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 - Π.Ε.03, Master in Education, basou@sch.gr 

Περίληψη 

Στο κείμενο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης που έγινε προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις μαθητών και των μαθητριών, για τις ευρωπαϊκές συ-
νεργασίες μεταξύ σχολείων eTwinning. Η αποτύπωση των αντιλήψεων αυτών επετεύ-
χθη με ανάλυση λόγου σε κείμενα εκθέσεων που έγραψαν οι μαθητές με θέμα την εκ-
δήλωση της επιθυμίας τους για συνεργασία με άλλο Ευρωπαϊκό σχολείο. Η ανάλυση 
λόγου έδειξε ότι εντοπίζουν την αξία της χώρας τους κυρίαρχα στο αρχαίο παρελθόν 
και έπειτα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον που το παρουσιάζουν αρκετά 
στερεοτυπικά. Σημαντικό είναι ότι δεν μεταφέρουν την εμπειρία τους από προηγού-
μενη υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στην επιχειρηματολογία τους εντός των 
κειμένων που παράγουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: eTwinning, προτιμήσεις, αντιλήψεις 

Σκοπός της διερεύνησης 

Ο σκοπός της έρευνας είναι αφενός να αποτυπωθούν οι προτιμήσεις και οι αντιλήψεις 
που έχουν οι μαθητές κι οι μαθήτριες για τη σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο της Δρά-
σης eTwinning και αφετέρου να διακριβωθεί η διάχυση της δράσης εντός της σχολικής 
μονάδας μετά την υλοποίηση μιας σειράς έργων etwinning. Έχει αξία να καταγρά-
φουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για το θέμα των συμπράξεων με άλλα σχο-
λεία της Ευρώπης καθώς έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε πληρέστερα τους στόχους 
του προγράμματος που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε, να αποφασίσουμε για το χειρι-
σμό των στερεοτύπων, δηλαδή την αντιμετώπιση και άμβλυνση ή αποφυγή και παρά-
καμψή τους (Giordan & de Vecchi, 1987), και ανάλογα να σχεδιάσουμε παρεμβατικές 
δράσεις. Αν δεχτούμε την αντίληψη κατά την οποία ο εκπαιδευτικός ξεκινά από τις 
αντιλήψεις των μαθητών τις αποδέχεται ως πραγματικότητα και επιδιώκει μέσω πα-
ρεμβάσεων να τον οδηγήσει σε νέες αντιλήψεις για το πλαίσιο που τον περιβάλλει, θα 
πρέπει να γίνει επικέντρωση σε παρεμβατικές δράσεις εντός της σύμπραξης που να 
σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεοτύπων. Εννοείται ότι οι παρεμβάσεις δεν επι-
βάλλονται στους μαθητές αλλά επιδιώκουν να τους δημιουργήσουν αμφιβολίες και να 
τους οδηγήσουν σε μια ελεύθερη προσωπική νέα θεώρηση του πλαισίου. 

Επιπλέον, η γνώση των προτιμήσεων των μαθητών και η γνώμη τους για τις συνεργα-
ζόμενες χώρες όπως και λόγοι που τις ενδιαφέρουν ή τις απορρίπτουν, μπορεί να απο-
τελέσει εργαλείο για την ερμηνεία της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων της σύμπρα-
ξης. Για παράδειγμα μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία της δέσμευσης ή μη κάποιων 
μαθητών στο πρόγραμμα (Flutter & Rudduck, 2004). Οι αρχικές απόψεις και αντιλή-
ψεις των μαθητών και μαθητριών είναι από τους παράγοντες που καθορίζουν τα 
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κίνητρά τους (Wigfield, 2000) .και ταυτόχρονα αποτελούν την πηγή αισθημάτων προς 
το έργο και συναισθημάτων (Seifert, 2004) κατά την εκτέλεσή του καθώς κατά την 
υλοποίηση ενδεχόμενα να εισέλθουν σε μια κατάσταση εσωτερικών συγκρούσεων, εξ 
αιτίας των αρχικών αντιλήψεων, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι έτοιμοι να δε-
χτούν (Wierstra et al., 1999). Η γνώση των αρχικών αντιλήψεων των μαθητών μπορεί 
να οδηγήσει στη λήψη υποστηρικτικών μέτρων στην αντιμετώπιση αυτών των συ-
γκρουσιακών καταστάσεων και να οδηγήσει σε επιτυχημένη διαπολιτισμική προσέγ-
γιση με ταυτόχρονη αυξημένη εφαρμογή της γνώσης (Savaa & Danciua, 2015). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι έχει διαπιστωθεί ότι στην επιτυχημένη διαπολιτισμική επικοι-
νωνία συμβάλλουν και οι υποστηρικτικές τεχνολογικές δομές του έργου αλλά και οι 
δεξιότητες που ήδη κατέχουν οι μαθητές (Virkus & Uukkivi, 2015). Στη διερεύνηση 
αυτή δεν έχει εξετασθεί καθόλου ο τρόπος υλοποίησης αλλά είναι γνωστό στους μαθη-
τές/τριες, ότι θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eTwinning, ήδη γνω-
στή σ’ αυτούς.  

H υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασιών σχολείων, αποτελεί για πολ-
λούς εκπαιδευτικούς το εργαλείο και το περιβάλλον ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτή-
σουν (Agence Erasmus+, 2015, p.11) : Αυτοπεποίθηση, Γνώση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, Γνώση του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους, Γνώση της 
φυσικής κουλτούρας, Ισχυροί δεσμοί με μαθητές από σχολεία εταίρους, Ανάπτυξη ψη-
φιακών δεξιοτήτων, Ανάπτυξη δεξιοτήτων ξένων γλωσσών, Ανάπτυξη της ομαδικής 
εργασίας, Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, Τα ενδιαφέροντα σε άλλες χώρες και 
τους πολιτισμούς τους, Κίνητρα σε όλα τα μαθήματα και τις μελέτες, Κίνητρα για τη 
μελέτη ξένων γλωσσών, Ανεκτικότητα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Το εύρος της 
διάχυσης όμως εντός του σχολείου των καινοτόμων δράσεων έχει διαπιστωθεί να είναι 
πιθανότατα μικρό (Cohen & Ball, 2006) όταν, όπως στην περίπτωση εφαρμογής των 
προγραμμάτων etwinning, η διαδικασία της καινοτομικής δράσης ξεκινά από κάτω 
προς τα επάνω δηλαδή από τον καθηγητή προς το σχολείο (Inbar, 1996) και όταν δεν 
έχει δημιουργηθεί στο σχολείο κουλτούρα αλλαγής και καινοτομίας (Fullan, 2002). 
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα των δράσεων επηρεάζονται σε ορισμένο βαθμό από 
τις επαφές με άλλους χώρες και πολιτισμούς, τις παραδοσιακές πεποιθήσεις και τις εν-
δογενείς προσπάθειες καινοτομίας (Kazamias & Massialas, 1965). 

Δείγμα - μεθοδολογία 

Στη δεύτερη φάση, αυτή της ανάλυσης λόγου κειμένων των μαθητών/τριών, χρησιμο-
ποιήθηκαν κείμενα εννέα (09) κοριτσιών και δεκαπέντε (15) αγοριών, τα οποία γρά-
φτηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας της Γ’ τάξης γυ-
μνασίου. Το θέμα της έκθεσης που ανατέθηκε να γράψουν οι εκπαιδευόμενοι ήταν «Το 
σχολείο σας επιθυμεί να συνεργαστεί με σχολεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γράψτε 
μια επιστολή, στην οποία θα παρουσιάσετε τη χώρα και το σχολείο σας και εξηγείτε 
τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συνεργασία μαζί τους». Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες είχαν συμμετάσχει και στην πρώτη και στη δευτέρα Γυμνασίου σε δράσεις 
eTwinning. Μετά την ανάλυση που έγινε στα κείμενα, και μετά από πολλές ημέρες, 
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υπήρξε συζήτηση πάνω στο θέμα και καταγράφηκαν και προφορικές απόψεις των μα-
θητών/τριών. 

Παρουσίαση των ευρημάτων 

Η ανάλυση περιεχομένου στα κείμενα των μαθητών είχε κατεύθυνση να διακριβωθούν 
επιρροές, κατάθεση βιωμάτων ή και νέες ιδέες και αντιλήψεις. Το θέμα θεωρήθηκε ότι 
κινείται σε τρεις τομείς α) την παρουσίαση της χώρας β) την παρουσίαση του σχολείου 
και γ) λόγους που ζητείται η συνεργασία. 

Παρουσίαση της χώρας 

Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες : α) γενικός προσ-
διορισμός β) τοπία γ) ιστορία και πολιτισμός δ) αρχαιότητα ε) άνθρωποι 

α) γενικός προσδιορισμός 
Ορισμένοι μαθητές/τριες προκειμένου να παρουσιάσουν σε ένα ξένο μαθητή τη χώρα 
τους χρησιμοποιούν έντονους επιθετικούς προσδιορισμούς : Κ1 «Πανέμορφη χώρα», 
Κ2 «απαράμιλλη ομορφιά» Κ4 «Πανέμορφη χώρα» Κ5 «μικρή χώρα με μεγάλο πολι-
τισμό» Κ9 «ομορφότερες στον κόσμο» α4 «πανέμορφη χώρα» Α6 «όμορφο μέρος» 
Α10 «μια από τις ομορφότερες χώρες»  

β) τοπία 
Ορισμένοι μαθητές/τριες στη παρουσίαση του τόπου τους προβάλλουν την ομορφιά 
του τοπίου, την ύπαρξη νησιών και παραλιών, την πανίδα και την χλωρίδα, το ωραίο 
μεσογειακό κλίμα και τις καλλιέργειες : Κ2 «παραλίες με σπάνια ζώα», Κ3 «τοπία και 
φαγητό» Κ5 «νησάκια με υπέροχες θάλασσες» Κ6 «όμορφα τοπία και φαγητά» Κ7 
«μεσογειακό κλίμα» Α1 «απέραντα τοπία» Α2 «ωραία μέρη και ωραίο καιρό», Α4 
«πλούσια πανίδα και χλωρίδα», Α6 «παραλίες και δάση», Α7 «πολλά νησιά με παρα-
λίες», Α8 «ωραίο κλίμα», Α11 «μεσογειακό κλίμα, εξαιρετικός καιρός», Α12 «νησιά 
με όμορφες παραλίες», Α13 «μεσογειακό κλίμα, καλλιέργειες», Α14 «νησιά με κατα-
γάλανες παραλίες». 

γ) ιστορία και πολιτισμός 
Η ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδος είναι ένα ακόμη θεματικό πεδίο στο οποίο 
κινούνται οι παρουσιάσεις των μαθητών/τριών. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως χώρα με 
μεγάλη ιστορία και εννοείται η αρχαία, που διαθέτει πολλά μνημεία, που έχει θέσει τα 
θεμέλια του πολιτισμού και έχει προσφέρει στην Ευρώπη. Σε όλα αυτά το πλαίσιο είναι 
της αρχαιότητας : Κ1 «έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη της ανθρωπότητας», Κ3 «μνη-
μεία ανεκτίμητα», Κ4 «πλούσια ιστορία και γλώσσα» Κ7 «κορυφαίοι φιλόσοφοι» Κ9 
«τεράστια ιστορία» Α1 «4000 χρόνια ελληνικού ιδεώδους» α3 «φημισμένη για τον πο-
λιτισμό της», Α5 «έχει προσφέρει στην Ευρώπη» Α8 «εξαιρετική ιστορία», Α9 «χιλιά-
δες χρόνια πολιτισμού», Α11 «αρχαίος πολιτισμός», Α14 «μεγάλο ποσοστό πολιτισμού 
και πνευματικότητας», Α15 «μεγάλη ιστορία και πολιτισμό». Μόνο μια μαθήτρια κάνει 
αναφορά στην αξία της προβολής της νεώτερης ιστορίας και μάλιστα της τοπικής : Κ8 
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«έχουμε νεώτερη ιστορία, τοπική» 

δ) αρχαιότητα 
Πολλοί μαθητές/τριες στην παρουσίαση της χώρας τους προτάσσουν το αρχαίο παρελ-
θόν, εννοώντας την αρχαιότητα της κλασσικής περιόδου. Φιλόσοφοι, μνημεία, μουσεία 
αποτελούν συστατικά της παρουσίασης τους : Κ1 «τεράστια πολιτισμική κληρονομία», 
Κ2 «τόνους μνημεία αρχαίας εποχής», Κ3 «αρχαίος πολιτισμός», Κ4 «αρχαίοι μεγάλοι 
άνδρες», Κ5 «πολλά μνημεία αρχαία και μουσεία», Κ7 «πολλά μνημεία αρχαία», Κ9 
«πολλά μουσεία για τους αρχαίους», Α1 «πολλά μνημεία αρχαία», Α8 «πολλά μνημεία 
αρχαία», Α10 «αμέτρητα μουσεία και αρχαία μνημεία», α11 «ακρόπολη», α14 «αρχαία 
κείμενα και γλυπτά». 

ε) άνθρωποι 
Στην παρουσίαση της χώρας κάποιοι μαθητές/τριες περιλαμβάνουν και τους ανθρώ-
πους οι αποτελούν στοιχείο της θετικής εικόνας της χώρας. Είναι άνθρωποι φιλικοί, 
φιλόξενοι, ζεστοί και με καλή συμπεριφορά : Κ6 «άνθρωποι φιλικοί», Α4 «άνθρωποι 
ζεστοί», Α10 «φιλόξενος λαός», Α11 «άνθρωποι φιλικοί», Α14 «καλή συμπεριφορά». 

Παρουσίαση του σχολείου 

Το σχολείο περιγράφεται κυρίως ως προς τα κτηριολογικά του στοιχεία, δηλαδή πό-
σους ορόφους έχει, αν είναι όμορφο, παλιό, τι εργαστήρια έχει κλπ. Κ9 «απλό σχολείο» 
Κ7 «μεγάλο κτηριο» Α7 «βρίσκεται στα προάστια με αίθουσες για τα βασικά» Α14 
«διώροφο (και ακολουθεί ειρωνική αναφορά στο συνηθισμένο χρώμα του κτιρίου)» 
Α9 «όμορφο εμφανισιακά» α4 «ωραίο σχολείο» Α6 «σχετικά παλιό» Α8 «από τα με-
γαλύτερα της πόλης». Τα περισσότερα αγόρια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός 
ότι το σχολείο έχει επαρκείς υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων και το δηλώνουν με 
υπερηφάνεια : Α2 «έχουμε γυμναστήριο» Α3, Α8 «τα μεγαλύτερα γήπεδα της πόλης» 
Α10 «διώροφο με γήπεδα» Α11 , Α12 «γήπεδα και γυμναστήριο». Επίσης δύο αγόρια 
αναφέρονται στα γκράφιτι που υπάρχουν στο σχολείο Α4»έχουμε ωραία γκράφιτι» Α9 
«υπάρχουν γκράφιτι που τονίζουν την ομορφιά του».  

Υπάρχουν λίγες αναφορές στις σχέσεις που δημιουργεί το κτήριο μεταξύ των ανθρώ-
πων : Κ6 «υπάρχουν παγκάκια να καθόμαστε για να μιλάμε Α5 «συνηθισμένο κτίριο, 
αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχουμε μεγάλη επικοινωνία μεταξύ μας» Κ6 «υπάρχουν 
χώροι για την εξυπηρέτηση των γονέων».  

Δυο μαθήτριες κάνουν ξεκάθαρη αναφορά στην Ευρωπαϊκή εμπειρία του σχολείου Κ2 
«έχουμε συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες» Κ7 «είχαμε ευκαιρίες να συνερ-
γαστούμε με την Ευρώπη» , ενώ άλλοι μαθητές και μαθήτριες αναφέρονται σε διαγω-
νισμούς ή εκδηλώσεις που δεν αποσαφηνίζονται: Κ3 « το σχολείο έχει συμμετάσχει σε 
διαγωνισμούς» Κ9 «έχουμε δραστηριότητες» Α12 Α8 Α10 «κάνουμε διάφορες εκδη-
λώσεις». Καταγράφεται μια μοναδική αναφορά στην παρουσίαση του σχολείου στο 
χώρο του διαδικτύου Α5 «το σχολείο έχει καταπληκτικό blog» 
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Ορισμένα αγόρια και κορίτσια κάνουν αναφορά στο έμψυχο περιβάλλον του σχολείου 
και στην ποιότητά του : Κ1 «έχει καλούς καθηγητές …επιμελείς, χαμογελαστοί μαθη-
τές» Κ2 «έχει καλούς καθηγητές και καλά παιδιά» κ3 «φιλικοί καθηγητές …επιμελείς 
μαθητές» Κ7 Α4 «έχει καλούς καθηγητές» Α5 «καθηγητές με μεράκι …μαθητές που 
συνεργάζονται» Α6 «καθηγητές που συνεργάζονται» α9 καθηγητές με καλή διάθεση… 
μαθητές με θέληση» Α11 «υπάρχει συνεργασία μαθητών –καθηγητών» Α15 «καλές 
σχέσεις με καθηγητές, κοινή προσπάθεια» 

Λόγοι για τους οποίους επιζητείται η συνεργασία 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προβάλλουν διάφορους λόγους για τους οποίους προκρί-
νουν μια συνεργασία. Τέσσερις μαθήτριες αναφέρονται στην αποκόμιση γνώσεων αλ-
ληλεπιδραστικά γενικά για τον πολιτισμό: Κ2 «να μάθουμε καινούργια πράγματα» Κ3 
«να μάθουμε για τον πολιτισμό των χωρών μας» Κ5 «να μάθουμε για τον πολιτισμό 
των χωρών μας» Κ6 «ν’ ανταλλάξουμε στοιχεία από τον πολιτισμό μας» ενώ μια το 
εξειδικεύει στην πόλη : Κ8 «να σας δείξουμε την πόλη μας και να μάθουμε για την 
πόλη σας». 

Κ2 Κ3 Α4 Α5 « να ανταλλάξουμε μαθητές» Κ8 Α8 Α10 Α11 «να οργανώσουμε μια 
εκδρομή» Α6 «να έχουμε επαφή από κοντά» Α7 «να δούμε από κοντά τα αξιοθέατα 
σας». Στην επιθυμία μετακίνησης τα αγόρια συντάσσονται εναργέστερα από τα κορί-
τσια. 

Επίσης τα αγόρια διατυπώνουν πιο έντονα την επιθυμία για επίτευξη σχέσεων με τα 
παιδιά από το συνεργαζόμενο σχολείο : Α5 «θα αναπτυχθούν αμοιβαία αισθήματα, δυ-
νατές φιλίες, σεβασμός» Α11 «να γνωρίσουμε νέα παιδιά… νέες εμπειρίες» Α12 «να 
σας γνωρίσω» Α13 «να κάνουμε αξέχαστες σχέσεις" Α6 «να έχουμε επαφή». 

Μόνο ένας μαθητής κάνει άμεση αναφορά στην ευρωπαϊκή συνεργασία και διάσταση: 
Α15 «έχουμε πολλά να πάρουμε από εσάς» «έχει σημασία η συνεργασία σχολείων στην 
Ευρώπη» και μια μαθήτρια στην αξιοποίηση της κοινής βάσης του πολιτισμού στην 
Ευρώπης : Κ1 «έχουμε πολλά κοινά σημεία». 

Συμπεράσματα - συζήτηση 

Στο κομμάτι της διερεύνησης κατά την οποία επιχειρείται ανάλυση του γραπτού λόγου 
των μαθητών/τριων σε σχέση με την παρουσίαση της χώρας, είναι ορατό ότι στις απα-
ντήσεις των μαθητών/τριών διαφαίνεται ότι ο βασικός πυλώνας στήριξης της υπερη-
φάνειας με την οποία παρουσιάζουν τη χώρα τους βασίζεται στην ‘ανυπέρβλητη’ αξία 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η απαίτηση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πολιτισμό 
στοιχειοθετείται αποκλειστικά στην αξία της συνεισφορά της αρχαίας ελληνικής σκέ-
ψης σ’ αυτόν. Επίσης δεν είναι ορατό κανένα εκσυγχρονιστικό μήνυμα υπέρ της επι-
στημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης όπως αυτές ορίζονται στο δυτικό πλαίσιο σκέ-
ψης (Ασκούνη, 1997,σ.488-489). Η αναφορά στη νεώτερη ιστορία είναι ελάχιστη ενώ 
η αναφορά στο σύγχρονο ελληνικό και στο λαϊκό πολιτισμό είναι ανύπαρκτη. Ο 
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τελευταίος δεν αποτελεί και σχετική θεματολογία στα διδακτικά εγχειρίδια των ξένων 
γλωσσών, που προτιμούν να δίνουν μια πιο σύγχρονη μοντέρνα εικόνα της χώρας 
(Γιαννακού, 2008) και μπορεί να είναι και διαφορετικός από τον σχολικό (Φραγκου-
δάκη, 2001). 

Ένας άλλος πυλώνας στον οποίο βασίζουν την με παρρησία παρουσίαση της χώρας 
είναι το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η ομορφιά του τοπίου, η ποιότητα του 
φαγητού και το καλό κλίμα, παρουσιάζονται με όρους τουριστικής προβολής ενώ οι 
κάτοικοι περιγράφονται με το προφίλ του φιλόξενου και φιλικού έλληνα. Το προφίλ 
αυτό αν και στερεοτυπικό δεν πρέπει να εκληφθεί ως υποχρεωτικά αρνητική γενίκευση, 
μια που δεν πρόκειται για προκατάληψη (Devine, 1989) αλλά και γιατί η εικόνα αυτή 
μπορεί να αποτελεί θετικό πρότυπο για τους μαθητές/τριες.  

Όσον αφορά τις αναφορές που σχηματίζουν το προφίλ του σχολείου αυτές κατηγοριο-
ποιούνται στις αναφορές που περιγράφουν εξωτερικά και εσωτερικά το κτίριο αποδί-
δοντας με χαρακτηρισμούς αντιφατικούς μεταξύ τους, στις αναφορές που αφορούν στις 
σχέσεις μαθητών-μαθητών και μαθητών καθηγητών, όπως επίσης και στην εμπειρία 
του σχολείου. Η τελευταία κατηγορία είναι και η πιο προβληματική καθώς αναμενόταν 
να αναφερθούν στην προηγούμενη εμπειρία τους σε προγράμματα eTwinning. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία των κειμένων η σχέση προς τον μαθητή που 
αναμένεται να είναι ο παραλήπτης, εδράζεται όχι με όρους μιας ένας προς ένας επαφής 
και συνάντησης αλλά η σχέση εκφράζεται με όρους ομάδας (εμείς και εσείς, εμείς και 
εσύ). 

Στο ουσιαστικό κομμάτι που οι μαθητές/τριες πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι για τους 
οποίους επιθυμούν μια συνεργασία, οι πρώτες αναφορές είναι σχετικά γενικόλογες και 
κινούνται στο άξονα της πολιτισμικής προσέγγισης και ανταλλαγής. Κατόπιν όμως συ-
γκεκριμενοποιούνται και προβάλλεται έντονα η επιθυμία μέσω του προγράμματος να 
οργανωθεί επίσκεψη στην χώρα του συνεργαζόμενου σχολείου ή και στο ίδιο το σχο-
λείο. Η επιθυμία μετακίνησης εκφράζεται ρητά από τα αγόρια και λιγότερο από τα 
κορίτσια. Ακόμη τα αγόρια εκφράζουν πιο ανοικτά την επιθυμία τους να συνάψουν 
φιλίες ή γνωριμίες με παιδιά από το άλλο σχολείο. Πάντως οι μαθητές και οι μαθήτριες 
στο σύνολο τους διάκεινται ευνοϊκά στην ιδέα της συνεργασίας σχολείων και της αλ-
ληλεπίδρασης με μαθητές με διαφορετικό ευρωπαϊκό εθνικό, πολιτιστικό και γλωσσικό 
υπόβαθρο (Savvides, 2008). 

Από την ανάλυση των κειμένων δεν προέκυψαν ασφαλή για την κατοχή από τους μα-
θητές δεξιοτήτων από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασιών σχο-
λείων (Agence Erasmus+, 2015, p.11). Γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνεται, 
όπως επίσης και γνώση του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους. Η 
αυτοπεποίθηση μπορεί να διαγνωστεί αλλά όχι σε υψηλό βαθμό ενώ η γνώση της ξένης 
γλώσσας αν και δεν φαίνεται, δεν τίθεται ως πρόβλημα. Η δεξιότητα της εργασίας σε 
ομάδες, δεν διαγνώνεται πλην μιας μαθήτριας που το αναφέρει σαφέστατα. Η ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων και το ενδιαφέρον για άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους, 
αναμενόταν να καταγραφεί μεγαλύτερο. Απαιτείται διερεύνηση κατά πόσο οι μαθητές 
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και οι μαθήτριες διαχωρίζουν, ακόμη και μετά την εφαρμογή διαθεματικών δράσεων, 
τα μαθήματα του σχολείου, θεωρώντας το καθένα κάτι ξεκομμένο από τα άλλα και με 
την αντίληψη αυτή δεν μεταφέρουν την εμπειρία τους από το ένα στο άλλο. Άλλη πι-
θανή ερμηνεία είναι ότι γράφουν την έκθεση κατά συγκεκριμένο τρόπο, που υπαγο-
ρεύεται και από τα εξωσχολικά βοηθήματα, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αρέ-
σει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση γίνεται φανερή η ανάγκη συνεργασιών μέσα στο 
σχολείο και η υιοθέτηση μιας κουλτούρας που αξιοποιεί την εμπειρία των παιδιών. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα θέλησε να διερευνήσει τις αντιλήψεις μαθητών/τριών Γυμνασίου 
σχετικά με τις προτιμήσεις τους σε ενδεχόμενη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο το 
δικό τους και ενός άλλου από την ΕΕ Μπορούν όμως να αποτελέσουν αφετηρία προ-
βληματισμού και σχεδιασμού μιας μεγαλύτερης έρευνας που θα περιλαμβάνει ένα με-
γαλύτερο δείγμα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας (αστικές, ημιαστικές κλπ). Όσον 
αφορά την ανάλυση λόγου στα κείμενα, υπάρχει δυσκολία στη διατύπωση ερμηνειών 
πολλών από τα γραφόμενα των μαθητών/τριών. Η δυσκολία αυτή θα μπορούσε να ξε-
περαστεί πιθανά με μια διαδικασία ομαδικής συνέντευξης. 
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Περίληψη 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθ-
μια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση (http://www.gsae.edu.gr), και παρέχουν επίσημη 
αλλά αδιαβάθμητη κατάρτιση. Κύριο έργο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά 
εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστο-
ποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν 
ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των ειδι-
κοτήτων αποτυπώνεται στους αντίστοιχους ανά ειδικότητα Οδηγούς Σπουδών. Στόχος 
της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη ένταξης της νέας ειδικότητας «Τεχνικός 
Γεωργικής Μηχανικής» στα ΙΕΚ, και ο σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών της 
με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μαθησιακά αποτελέ-
σματα, τεχνικός γεωργικής μηχανικής 

Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας (ΥΠΠΕΘ, 2016), η Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 
συστήματος της Ελλάδας και η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί 
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μία από τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της σημερινής Κυβέρνησης. 
Η προτεραιότητα που δίνεται στην ΕΕΚ πηγάζει από το διττό της ρόλο, τον επαγγελ-
ματικό και τον κοινωνικό. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της ΕΕΚ 
και της Μαθητείας, στηρίζεται στην ανάλυση της Ελληνικής πραγματικότητας και επι-
χειρεί έναν δυναμικό προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών της οικονομίας και της 
κοινωνίας με στόχο τη βελτίωση και όχι την αναπαραγωγή της παρούσας κατάστασης. 
Για την εφαρμογή του Στρατηγικού πλαισίου έχουν οριστεί δέκα Στρατηγικές Κατευ-
θύνσεις, που η κάθε μία συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο σχήμα (ΥΠΠΕΘ, 2016).  

 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ (ΦΕΚ 490/ 20-
02-2017) τα Προγράμματα Σπουδών της ΕΕΚ θα πρέπει μεταξύ άλλων να στοχεύουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων σε αυ-
θεντικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, στην απόκτηση προσόντων σύμφωνα με το Ε-
θνικό Πλαίσιο Προσόντων, στην προσέγγιση και αξιολόγηση της απαραίτητης γνώσης 
μέσα από ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης 
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και ανάπτυξης σε όλους τους εκπαιδευομένους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους (ενδιαφέροντα, κλίσεις, 

εμπειρίες, ετοιμότητα, μαθησιακό προφίλ, πολιτισμικό υπόβαθρο, ειδικές ανάγκες 
ή/και αναπηρίες κ.λπ.), στη δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυ-
νατότητα της διά βίου μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτοκατευθυνόμενη μά-
θηση, επίλυση προβλημάτων κ.τ.ό.), στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων και επίλυσης προβλημάτων στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, στην α-
νάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) των εκπαιδευομένων για την εφαρ-
μογή τους στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, πέραν των απαραίτητων για το 
σχετικό επάγγελμα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κ.ά.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τα Προγράμματα Σπουδών της ΕΕΚ περιλαμβάνουν 
σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τo Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση, μαθησιακά αποτελέσματα είναι 
όσα γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει, με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, ένας εκπαιδευόμενος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μίας συγκεκρι-
μένης, μακράς ή βραχείας, μαθησιακής διαδικασίας (ΕΟΠΠΕΠ, 2015). 

Έτσι, τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάθη-
σης, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής της, και αναφέρονται σε γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες που ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να κατέχει, να κατανοεί και είναι 
ικανός να εφαρμόσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, σε 
ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο Εθνικό Επίπεδο Προσόντων. 

Επίσης, στο πλαίσιο της πρόνοιας για αλληλοσυμπληρωματικότητα και εναλλακτικές 
διαδρομές μάθησης, τα Προγράμματα Σπουδών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
τη δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων σε συναφείς ειδικότητες και να διευκολύνουν την 
κινητικότητα μεταξύ συναφών ειδικοτήτων. Επιπλέον, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η 
ευθυγράμμιση των προγραμμάτων συναφών ειδικοτήτων μεταξύ των συστημάτων ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-
σης. 

Ακόμη, στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης της ΕΕΚ θα πρέπει να αναθεωρη-
θούν/επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες ειδικότητες με γνώμονα το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων, και να δημιουργηθούν νέες, στο βαθμό που αυτό θα κριθεί απαραίτητο, 
στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης και επανασχεδιασμού της ΕΕΚ. Προς αυτόν 
το σκοπό πρέπει να ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων οι ευρύτεροι σκοποί που έχουν τεθεί 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, οι οποίοι αναπόφευκτα σχετίζονται με τη στρατηγική κα-
τεύθυνση του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας καθώς και η ολιστική 
προσέγγιση των ειδικοτήτων, με στόχο να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αναθεώρησης, επικαιροποίησης και ανάπτυξης είτε νέων ειδικοτήτων είτε 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, προκύπτει η ανάγκη για: α) την ανάπτυξη νέων 

783/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Προγραμμάτων Σπουδών, β) την αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ως 
βάση για την ανάπτυξη των νέων και γ) την περιορισμένη αναδιαμόρφωση υφιστάμε-
νων προγραμμάτων. Υπεύθυνη για την αξιολόγηση των Π.Σ. της Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης είναι η ΓΓΔΒΜ.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι προοπτικές Δεξιοτήτων Παγκοσμίως του 
ΟΟΣΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA 2018. 

 

Αναγκαιότητα ένταξης της ειδικότητας «Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής» στα 
ΙΕΚ 

Τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται μια μικρή αλλά υπαρκτή τάση προς τον πρωτογενή 
τομέα στη χώρα μας, κυρίως προς τη γεωργία (Κασίμης & Ζωγραφάκης, 2014). Ο γε-
ωργικός τομέας αποτελεί έναν εν δυνάμει αναπτυξιακό κλάδο της χώρας μας. Η ειδι-
κότητα «Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής» εντάσσεται στον Τομέα της Μηχανολογίας 
και αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποι-
ηθούν στο σχεδιασμό και στην κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων και 
συστημάτων, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου της γε-
ωργίας. Η ειδικότητα δεν υφίσταται στη Δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαί-
δευση/κατάρτιση, οπότε κρίνεται αναγκαία η ένταξή της.  
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Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Σε ότι 
αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υφίσταται το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πό-
ρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
το οποίο απαρτίζεται από τέσσερις τομείς, και είναι μοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Το 
Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς αποτελεί 
το κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από τις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα, με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αει-
φόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος, την διαχείριση 
των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων, τις γεωργικές κατασκευές , 
το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γε-
νικότερα (http://afp.aua.gr/?page_id=13). 

Το επαγγελματικό προφίλ της ειδικότητας «Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής» 

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής θα πρέπει να γνωρίζει από τη Διά-
γνωση Βλαβών Γεωργικών μηχανών: 

- Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων των γεωργικών μηχα-
νών.  

- Τις βασικές αρχές διαδικασίας διάγνωσης και τα συστήματα αυτοδιάγνωσης μηχα-
νών.  

- Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του και τα κριτήρια επιλογής αυτού.  

Επίσης, ο πιστοποιημένος Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής θα πρέπει να είναι ικανός 
από τη Διάγνωση Βλαβών Γεωργικών μηχανών να:  

- Συσχετίζει τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των γεωργικών μηχανών.  

- Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.  

- Κατανοεί τη διαδικασία ενεργοποίησης της αυτοδιάγνωσης των μηχανών.  

- Χειρίζεται ορθολογικά και να επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά τον ειδικό εξοπλι-
σμό της ειδικότητάς του.  

- Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα των μηχανών.  

- Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ψυκτικές 
μηχανές.  
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- Κατασκευάζει θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  

- Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.  

- Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων του.  

- Κατασκευάζει μονάδες συντήρησης γεωργικών προϊόντων.  

Σε ότι αφορά στα επαγγελματικά του καθήκοντα, ο πιστοποιημένος Τεχνικός Γεωργι-
κής Μηχανικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, με κατάλληλο χρο-
νοδιάγραμμα και με υπευθυνότητα, τεχνικές εργασίες επί των γεωργικών μηχανών, ε-
φαρμόζοντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονο-
μία χρόνου και πόρων, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση 
ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος.  

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, 
μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές ερ-
γασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Εί-
ναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.  

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να προ-
σαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.  

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:  

- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται με την επισκευή και συντήρηση 
γεωργικών μηχανών.  

- Επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών μηχανών.  

- Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. 

- Αντιπροσωπείες πώλησης εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). 

- Εταιρείες κατασκευής θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων. 

- Αντιπροσωπείες πώλησης γεωργικών μηχανών και ελκυστήρων, ψυκτικών μηχανών 
και θαλάμων, αντλητικών συστημάτων. 
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Το Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Γεωργικής Μηχανικής» 

Η σύνταξη ενός Προγράμματος Σπουδών συνδέεται με επιστημονικά έγκυρα και παι-
δαγωγικά κατάλληλα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο πλαίσιο που επι-
κρατεί, την εκπαιδευτική πολιτική και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος 
καθώς και την εφαρμοσιμότητα τους (Ζωγόπουλος & Μαραγκάκη, 2014). Το Πρό-
γραμμα Σπουδών (Programme of Study), δεν ταυτίζεται με τον όρο curriculum 
(Jonnaert, et.al., 2007). Ειδικότερα, σύμφωνα και με τον «επίσημο» ορισμό του 
CEDEFOP (2010b), το curriculum είναι «ένα κανονιστικό κείμενο ( ή σύνολο κειμένων) 
που θέτει το πλαίσιο για τον σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών. Ανάλογα με τη χώρα, τον 
τύπο της εκπαίδευσης και κατάρτισης και τον φορέα, τα curricula είναι δυνατόν να προσ-
διορίζουν, μεταξύ άλλων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, 
τη χωροθέτηση και τη χρονική διάρκεια της μάθησης, τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό». Ο συγκεκριμένος ορισμός, οριοθετεί 
το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο θα συμπεριληφθούν οι προδιαγραφές ανάπτυξης των προ-
γραμμάτων κατάρτισης. Το curriculum θέτει το ευρύτερο πλαίσιο για την απόκτηση 
μαθησιακών εμπειριών και είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διεργασίας που καταλή-
γει σε ένα συναινετικό αποτέλεσμα, το οποίο παίρνει τη μορφή επίσημων κανονιστικών 
κειμένων.  

Από την άλλη πλευρά, ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης είναι ένα «έγγραφο 
προγραμματισμού μαθησιακών εμπειριών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Α-
ναπτύσσεται στη βάση του curriculum και λαμβάνει υπ’ όψιν τις μαθησιακές ανάγκες 
των εκπαιδευομένων» (CEDEFOP, 2010b).  

Συνεπώς, το curriculum είναι από τη φύση του ένας πιο ευρύς, οδικός χάρτης σχεδια-
σμού μαθησιακών εμπειριών, που περιλαμβάνει στοχοθεσία, περιεχόμενο, μεθοδολο-
γία εκπαίδευσης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικό υλικό και προφίλ εκπαιδευτών. Ανά-
λογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, την ομάδα των εκπαιδευομένων και τη 
δομή εκπαίδευσης/κατάρτισης εξειδικεύονται, καθορίζονται και αποκρυσταλλώνονται 
στη μορφή συγκεκριμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

Οι κύριες τάσεις που καταγράφονται (CEDEFOP, 2009) στην ανάπτυξη των προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσα από τη φιλοσοφία των μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

Το πρόγραμμα ως «πλαίσιο»: Τα αναλυτικά προγράμματα εκλαμβάνονται ως πλαίσια 
συμμετοχής των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση και κατάρτιση και συμπεριλαμβά-
νουν την κοινωνία ως ολότητα. 

Ολιστική οπτική στα μαθησιακά αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιμε-
τωπίζονται με μια «ολιστική οπτική», αντικατοπτρίζοντας πολλαπλές εκφάνσεις του 
βίου (επαγγελματικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές).  
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Ευελιξία εφαρμογής: Επιδιώκεται η επίτευξη ευελιξίας στην εφαρμογή, είτε μέσω της 
σπονδυλωτής διάρθρωσης των προγραμμάτων είτε μέσω της αυτονομίας που παρέχε-
ται στους εκπαιδευτές και στους φορείς υλοποίησης είτε, μέσα από τη διασφάλιση πολ-
λαπλών διαδρομών απόκτησης των προσόντων.  

Ισότιμη σημασία στις εισροές: Η δόμηση των προγραμμάτων μέσα από τη λογική των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων συνοδεύεται εξίσου από τη διατύπωση προδιαγραφών 
που αφορούν στο περιεχόμενο σπουδών, τη μεθοδολογία κατάρτισης, την έκδοση Ο-
δηγών για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. 

Ανάπτυξη core curricula: Αφορούν κυρίως στην τυπική εκπαίδευση και εστιάζουν σε 
βασικές ικανότητες που διατρέχουν οριζόντια το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ανάπτυξη Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: Πολλά σπονδυλωτά ή μη προγράμ-
ματα σπουδών δομούνται βάσει ενοτήτων (units) μαθησιακών αποτελεσμάτων τα ο-
ποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα και κα-
θορίζουν το περιεχόμενο σπουδών, τις ενότητες και την ακολουθία των μαθημάτων, το 
ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.  

Ενδεικτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη 
ειδικότητα 

Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες  

Βασικές γενικές γνώσεις που κρίνονται ως απαραίτητες για την ειδικότητα είναι: 

Από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να κατακτήσει: 

• Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκό-
ντων του καθώς και στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επι-
χείρησης.  

• Το Νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος.  
• Τα υλικά που προβλέπονται για ανακύκλωση. Να εφαρμόζουν και να τηρούν 

την προβλεπόμενη διαδικασία ανακύκλωσης.  
• Τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στις εργα-

σίες κατασκευής έργων γεωργίας και κτηνοτροφίας.  
• Τα μέτρα πυροπροστασίας, καθώς και την ορθή χρήση πυροσβεστήρες κόνεος.  
• Τους κυριότερους ρυπαντές, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τον περιορι-

σμό της ρύπανσης.  
• Την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήματος.  
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Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες  

Ο Απόφοιτος της Ειδικότητας, πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστε να είναι 
σε θέση να γνωρίζει: 

Από τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  

•  Τις βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλεκτρικού ρεύματος.  
•  Τα όργανα μέτρησης των μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος.  
•  Τα είδη και τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.  
•  Τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.  
•  Τα είδη αισθητήρων και ενεργοποιητών και τις βασικές αρχές λειτουργίας 

τους.  
•  Τα είδη των και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.  
•  Τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις γεωργικές μηχα-

νές, ελκυστήρες και εγκαταστάσεις.  

Από το ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

• Τις αρχές σχεδίασης (όψεις, τομές, είδη γραμμών κλπ). 
• Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα σχεδίασης συστημάτων και λειτουργικών δια-

γραμμάτων μιας γεωργικής μηχανής. 

Από την ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

• Τα είδη των καταπονήσεων και κοπής υλικού. 
• Τις κατεργασίες αφαίρεσης υλικού.  
• Τα είδη συγκολλήσεων. 
• Τα βασικά στοιχεία της μετρολογίας. 

Από το ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

• Όλα τα συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ισχύος του αυτοκινήτου, τα μέρη 
και τις αρχές λειτουργίας τους.  

•  Όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές για τη μείωση της ρύπανσης από τη λειτουρ-
γία του κινητήρα μιας γεωργικής μηχανής.  

•  Τη Νομοθεσία και τα όρια που επιβάλλονται για τη ρύπανση που προκαλεί η 
λειτουργία των μηχανών.  

• Τις αρχές της θερμοδυναμικής και της μετάδοσης θερμότητας σε μια μηχανή 
εσωτερικής καύσεως. 

Από τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
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• Τις βασικές γνώσεις για τα στοιχεία των μηχανών (ήλοι, κοχλίες, οδοντωτοί 
τροχοί, σύνδεσμοι, έδρανα, ιμάντες, αλυσίδες κλπ). 

• Να αναγνωρίζει και αναλύει βασικά στοιχεία μηχανών για την σύνδεση αντι-
κειμένων, όπως και απλές μηχανολογικές κατασκευές περιστροφικής κίνησης 
και να προσδιορίζει κρίσιμες θέσεις λειτουργίας και φθοράς μηχανισμών. 

• Να αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με την αναγνώριση και λειτουργία 
μηχανισμών των γεωργικών μηχανημάτων και μηχανισμών κοπής φυτικών υ-
λικών. 

Από τη ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της μεταφοράς θερμότητας και μάζας. 
• Να παρουσιάζει πολυάριθμα παραδείγματα εφαρμογών της μηχανικής στον 

πραγματικό κόσμο και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που η μεταφορά θερμό-
τητας και μεταφορά μάζας χρησιμοποιείται σε πρακτικές εφαρμογές της μηχα-
νικής με έμφαση σε εφαρμογές μηχανικής βιο‐συστημάτων (π.χ. θερμοκήπια, 
χώρους στέγασης ζώων). 

• Να αναπτύξει ένα διαισθητικό τρόπο κατανόησης της μεταφοράς θερμότητας 
και μάζας, δίνοντας έμφαση στη φυσική και στα φυσικά επιχειρήματα που τη 
χαρακτηρίζουν. 

Από τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΑΝΤΛΙΕΣ 

• Να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους σε προβλήματα υδροστατικής. 
• Να μελετά την ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς.  
• Να διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο υδραυλικής για τον σχεδιασμό υδραυλι-

κών – εγγειοβελτιωτικών έργων, αρδευτικών και στραγγιστικών συστημάτων 
και υδρολογίας και ροής ρευστών (συμπιεστών και ασυμπίεστων). 

Από τους ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ 

• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα γεωργικά μηχανήματα , τα μέρη τους και 
την λειτουργία τους. 

• Να είναι σε θέση να ρυθμίζει και να αξιοποιεί τα γεωργικά μηχανήματα για να 
καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες των καλλιεργειών. 

• Να είναι σε θέση να επιβλέπει τη συντήρηση και τις επισκευές τους. 
• Να είναι σε θέση να υπολογίζει το κόστος χρήσης των γεωργικών μηχανημά-

των, υπολογίζοντας σταθερές και μεταβλητές δαπάνες, όπως επίσης και να υ-
πολογίζει την ισχύ για αγορά νέων γεωργικών ελκυστήρων. 

  Από τις ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

• Να κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο των θερμικών και ψυκτικών μη-
χανών – αντλιών θερμότητας και εγκαταστάσεων.  
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• Να κατέχει μεταξύ άλλων εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της μετασυλλεκτι-
κής και μετασυγκομιστικής τεχνολογίας διαχείρισης ψυκτικών / ψυχόμενων 
και αεριζόμενων αποθηκών νωπών οπωρολαχανικών καθώς και δημητριακών 
καρπών. Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη βιολογία του συ-
γκομισμένου προϊόντος όσο και με τη διαχείριση αυτού κατά τη συντήρησή 
του.  

• Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες τάσεις της πρόψυξης, ψύξης, ελεγχό-
μενης/τροποποιημένης ατμόσφαιρας και των ψυκτικών μεταφορών, καθως και 
στη γνώση στοιχείων αερισμού και κλιματισμού. 

Από τις ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ 

• Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στο πεδίο των στροβιλομηχανών (ανεμι-
στήρων, αντλιών κ.ά), στα κατασκευαστικά τους στοιχεία καθώς και τη θερμο-
δυναμική τους ανάλυση. 

•  Γνώση της αδιάστατης ανάλυσης (Dimensional analysis) και των σχέσεων ο-
μοιότητας (Similit ude). 

• Να αναγνωρίζει τους τύπους των αντλιών (θετικής μετατόπισης και δυναμικού 
τύπου), τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο λειτουργίας. Εξειδικευ-
μένες γνώσεις ρευστομηχανικής που σχετίζονται με τη λειτουργία των αντλιών.  

• Να εξοικειώνεται με τις χαρακτηριστικές καμπύλες των αντλιών και να εκπαι-
δεύεται στην επιλογή της κατάλληλης αντλίας, καθώς και της σωστής διάταξης 
του αντλητικού συστήματος. 

• Να επισκευάζει αντλίες και στροβιλομηχανές. 

Από τις ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο του σχεδιασμού και της οργά-
νωσης των κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. 

• Να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (π.χ. λειτουρ-
γικότητα και επικοινωνία χώρων, διανομή σιτηρεσίων, προστασία από δυσμε-
νείς κλιματικές συνθήκες, επιλογή εξοπλισμών, κλπ.). 

• Να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας αναφορικά 
με την λειτουργία των θερμοκηπίων. 

• Να κατανοεί τις ιδιότητες διαφορετικών δύσκαμπτων και εύκαμπτων υλικών 
κάλυψης θερμοκηπίων και να είναι σε θέση να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για 
κάθε καλλιέργεια και τύπο θερμοκηπίου και να τα συντηρεί με ανάλογο τρόπο. 

• Να κατανοεί τη συμπεριφορά και χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών κατα-
σκευής θερμοκηπίων (ξύλου, αλουμινίου και χάλυβα) και να επιλέγει με βάση 
συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν λειτουργικότητα, κόστος, συμβατότητα με 
υλικά κάλυψης κ.ά.. 
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• Να κατανοεί και να εφαρμόζει τα κριτήρια σχεδιασμού θερμοκηπίων για επι-
λογή τύπου θερμοκηπίου, γεωμετρικών χαρακτηριστικών, δομικών χαρακτηρι-
στικών και υλικών κάλυψης, θεμελίωση, στράγγιση, χωροθέτηση, λαμβάνο-
ντας υπόψη επιπτώσεις στο μικροκλίμα, λειτουργικότητα, κόστος, ανεμοπιέ-
σεις και άλλες δράσεις. 

• Να κατανοεί τα φυσικά φαινόμενα που έχουν σχέση με το μικροκλίμα του θερ-
μοκηπίου. 

• Να κατακτήσει τη γνώση των βασικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα 
θερμοκήπια. 

Από το ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

• Να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο του ελέγχου και της ρύθμισης 
του τεχνητού περιβάλλοντος, των χώρων στέγασης των αγροτικών ζώων, των 
αεριζόμενων αποθηκών και των ψυκτικών θαλάμων. 

• Να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (π.χ. ισοζύγια 
ενέργειας και μάζας, υπολογισμοί των απαιτούμενων παροχών αερισμού ρύθ-
μισης του τεχνητού περιβάλλοντος, συνέργεια συστημάτων αερισμού – θέρ-
μανσης – δροσισμού, εκλογής ανεμιστήρων και απαιτούμενου εξοπλισμού για 
τη ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας στους χώρους στέγασης των αγροτικών 
ζώων, των αεριζόμενων αποθηκών και των ψυκτικών θαλάμων. 

Από τις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Να είναι σε θέση να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και το δυναμικό εκμετάλ-
λευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

• Να μπορεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τις διάφορες τεχνολογίες ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας με πολυάριθμα παραδείγματα και ανάλυση συστημά-
των. 

• Να είναι σε θέση να υλοποιεί προκαταρκτικό σχεδιασμό (διαστασιολόγηση συ-
στημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), ιδιαίτερα σε γεωργικές εφαρμογές. 

  Από τη ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Απόκτηση γνώσεων στον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό: 

• Ειδικοί μηχανολογικοί εξοπλισμοί συγκομιδής και μετασυγκομιστικών χειρι-
σμών.  

• Ειδικές τεχνικές συντήρησης αγροτικών προϊόντων.  
• Μηχανήματα και εξοπλισμοί μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης γεωργικών 

προϊόντων.  
• Μηχανολογικός εξοπλισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (συστήματα τρο-

φοδοσίας και υδροδοσίας, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, εξοπλισμοί αρμεκτη-
ρίων, εξοπλισμοί απομάκρυνσης και χειρισμού κόπρου). 
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• Ειδικοί μηχανολογικοί εξοπλισμοί χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτρο-
φείων, θερμοκηπίων, και λοιπών αγροτικών κτηρίων. 

• Μηχανήματα διαχείρισης και διαμόρφωσης πάρκων και γηπέδων. 
• Μηχανήματα διαχείρισης και συγκομιδής δενδρωδών καλλιεργειών. 
• Μηχανήματα διαχείρισης και συγκομιδής της αμπέλου. 
• Μηχανήματα εγκατάστασης, διαχείρισης και συγκομιδής κηπευτικών καλλιερ-

γειών. 
• Καινοτομίες στα μηχανήματα συγκομιδής αροτριαίων καλλιεργειών. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Ελλάδας και η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί μία από τις προ-
τεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προτεραιότητα που δίνεται στην ΕΕΚ πη-
γάζει από το διττό της ρόλο, τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό. Η εισαγωγή και 
ένταξη στην ΕΕΚ νέων ειδικοτήτων που να συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας, είναι επιβεβλημένη. Μια από αυτές τις ειδικότητες είναι και ο «Τεχνικός Γε-
ωργικής Μηχανικής». Tα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και της τάξης μαθητείας υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π, ενώ τα Προγράμματα Σπουδών 
της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς 
την εφαρμογή τους από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ (η 
οποία τα αναθέτει σε ΙΕΚ και αυτά με τη σειρά τους σε ομάδες εργασίες έμπειρων 
εκπαιδευτών) και πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ βάσει των προγραμματικών συμ-
φωνιών του ΕΟΠΠΕΠ με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή/και τις επιστημονικές ε-
νώσεις, εφόσον υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π. Απαιτείται η διαμόρφωση 
ενός ευέλικτου δυναμικού οδηγού σπουδών με βάση τη λογική των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων, και η κατάρτιση του αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος. 
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 Αξιολόγηση της μεταγνώσης μαθητών Στ’ τάξης στα Μαθηματικά 

Βισσαρίου Αικατερίνη, Δεσλή Δέσποινα 
aikaterinivissariou7@gmail.com, ddesli@eled.auth.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για τη μεταγνώση στα 
μαθηματικά,  είχε ως στόχο την εφαρμογή ενός εργαλείου αποτίμησης της μεταγνώσης 
στην επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά από μαθητές ΣΤ’ τάξης. Η ανάπτυξη του 
εργαλείου με τη μορφή ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε 30 παιδιά Στ’ τάξης, 
που δεν είχαν δεχθεί μεταγνωστική διδασκαλία στα μαθηματικά, βασίστηκε στο θεω-
ρητικό μοντέλο του Flavell (1979) και επέκτεινε τη χρήση του καταλόγου αυτό-ανα-
φοράς Jr MAI (Sperling, Howard, Miller & Murphy, 2002), καλύπτοντας ζητήματα 
μεταγνωστικής γνώσης και ρύθμισης της γνωστικής λειτουργίας στα μαθηματικά. Η 
ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών ανέδειξε την υπεροχή των ικανοτήτων μετα-
γνωστικής γνώσης σε σχέση με τις ικανότητες που αφορούν τη μεταγνωστική ρύθμιση. 
Εκπαιδευτικές προεκτάσεις για τη μεταγνώση τόσο στη μάθηση των μαθηματικών όσο 
και στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος συζητούνται. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μεταγνώση, μαθηματικά, επίλυση προβλήματος 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η μεταγνώση και η ανάπτυξή της θεωρείται υψίστης σημασίας 
στην εκπαίδευση γενικότερα και στη διδασκαλία των Μαθηματικών ειδικότερα. Η έν-
νοια της μεταγνώσης αρχικά εισήχθη από τον Flavell (1976) ο οποίος την περιέγραψε 
ως την επίγνωση του ατόμου για τις γνωστικές του διαδικασίες και τα προϊόντα ή οτι-
δήποτε σχετίζεται με αυτά. Μολονότι έκτοτε έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες 
για τον σαφέστερο ορισμό της, η βαθιά επίδραση του Flavell κυριαρχεί και είναι πλέον 
κοινά αποδεκτό ότι η μεταγνώση είναι «η γνώση, η ενημερότητα και η βαθύτερη κα-
τανόηση του ατόμου για τις γνωστικές του διαδικασίες και τα προϊόντα αυτών» 
(Desoete, 2008, σελ. 190) και η «σκέψη για τη σκέψη» (Livingston, 2003).  

Ο Flavell (1979) πρότεινε ένα μεταγνωστικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η μετα-
γνώση περιλαμβάνει τη μεταγνωστική γνώση (Metacognitive Knowledge) και τη ρύθ-
μιση της γνωστικής λειτουργίας (Regulation of Cognition), στοιχεία αλληλένδετα με-
ταξύ τους. Η μεταγνωστική γνώση αφορά στη δηλωτική και διαδικαστική γνώση και 
είναι «η γνώση ή οι πεποιθήσεις σχετικά με τους παράγοντες ή τις μεταβλητές που 
ενεργούν και αλληλεπιδρούν έτσι ώστε να επηρεάζουν την πορεία και το αποτέλεσμα 
των γνωστικών εγχειρημάτων» (Flavell, 1999, σελ. 4). Με άλλα λόγια, η μεταγνωστική 
γνώση περιλαμβάνει τη σαφή και συνειδητή γνώση του ατόμου για τις γνωστικές του 
ικανότητες, τα έργα που αντιμετωπίζει και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί. Η ρύθ-
μιση της γνωστικής λειτουργίας αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμο-
ποιεί αποτελεσματικά τη μεταγνωστική γνώση, προκειμένου να επιτυγχάνει τους 
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γνωστικούς του στόχους. Συνεπάγεται μια σειρά από μεταγνωστικές ενέργειες, που 
βοηθούν το άτομο να ρυθμίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει τη μάθηση και τη 
σκέψη του, στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας μεταξύ τους σχέσης.  

Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί 
η σύνδεση της μεταγνώσης τόσο με τη γενική επίδοση όσο και με τη μαθηματική επί-
δοση των παιδιών (Desoete, 2009; Magno, 2009; Kuzle, 2018). Με τη μεταγνώση οι 
μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ευέλικτα τις γνώσεις τους, είναι σε θέση να κα-
τανοούν τον έλεγχο που ασκούν στη σκέψη τους, να επιλέγουν, να συνδυάζουν και να 
τροποποιούν στρατηγικές κατά την αντιμετώπιση ενός μαθησιακού έργου στα μαθη-
ματικά. Ακόμη, μεταφέρουν με επιτυχία τις γνώσεις και τις στρατηγικές που απαιτού-
νται από μία μαθησιακή κατάσταση σε μία άλλη, κατανοούν έννοιες, εφαρμόζουν κα-
τάλληλα τις γνώσεις τους για την επίτευξη ενός στόχου, αποσαφηνίζουν τον/τους 
στόχο/στόχους ενός προβλήματος και παρακολουθούν την πρόοδό τους καθώς προχω-
ρούν προς τη λύση του. Ωστόσο, η σύγχρονη σχολική πρακτική συχνά παρεμποδίζει 
την ανάπτυξη της μεταγνώσης, καθώς η διδασκαλία των μαθηματικών βασίζεται σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό στην εκτέλεση υπολογισμών και η επίλυση προβλήματος δεν 
ξεφεύγει από την εφαρμογή μιας -συνήθως γνωστής για τα παιδιά- μεθόδου επίλυσης.  

Για την αξιολόγηση της μεταγνώσης έχουν εξεταστεί ποικίλες μέθοδοι με τη χρήση 
διαφόρων εργαλείων, άλλοτε πριν από και μετά την επίλυση ενός προβλήματος ή την 
αντιμετώπιση ενός μαθησιακού έργου (off-line methods) και άλλοτε κατά τη διάρκεια 
της επίλυσης ενός προβλήματος (on-line methods). Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία 
παρατηρείται ότι πιο συχνά εφαρμόζονται οι μετρήσεις αυτό-αναφοράς, που συγκατα-
λέγονται στις off-line μεθόδους (Gascoine, Higgins & Wall, 2017; Ozturk, 2017). Ω-
στόσο, είναι σημαντική η αναγνώριση ότι η εξέταση διαφορετικών πτυχών της μετα-
γνώσης απαιτεί και τη χρήση διαφορετικών εργαλείων ή μεθόδων (Desoete, 2008). 

Η αξιολόγηση του μεταγνωστικού επιπέδου των μαθητών θεωρείται απαραίτητη 
(Ozturk, 2017) προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η κατάλληλη παρέμβαση 
και διδασκαλία προς όφελος των μαθητών. Με δεδομένο ότι στις περισσότερες έρευνες 
η μεταγνώση αξιολογείται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες 
(Schneider & Artelt, 2010), η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης 
έρευνας, στοχεύει στη διαγνωστική αξιολόγηση της μεταγνωστικής ικανότητας μαθη-
τών δημοτικού σχολείου στα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, το κύριο ερευνητικό ε-
ρώτημα της παρούσας εργασίας αφορά στην αποτίμηση του βαθμού μεταγνωστικής 
γνώσης και ρύθμισης της γνωστικής λειτουργίας των παιδιών Στ’ τάξης όταν αντιμε-
τωπίζουν ένα μαθηματικό έργο.   

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 παιδιά (16 αγόρια, 14 κορίτσια) Στ’ τάξης 
από δημόσιο δημοτικό σχολείο σε νησί του Ιονίου, με μέση ηλικία τα 11 χρόνια και 8 
μήνες (τυπική απόκλιση: 4 μήνες). Το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 
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συμμετεχόντων και οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ποίκιλαν καλύπτοντας μεγάλο εύ-
ρος. Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με τυχαία βολική δειγματολη-
ψία και δεν είχε προηγηθεί μεταγνωστική διδασκαλία. 

Σχεδιασμός της έρευνας – Εργαλείο. Προκειμένου να εξεταστεί η μεταγνωστική ικανό-
τητα των συμμετεχόντων, διαμορφώθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου ένα σύνολο 
δηλώσεων που αφορούσε σε μεταγνωστικές συμπεριφορές που εμφανίζουν οι μαθητές 
κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών καθώς και στα διάφορα στάδια επίλυσης προ-
βλήματος. Η διαμόρφωση των δηλώσεων βασίστηκε στον κατάλογο αυτό-αναφοράς 
Jr. MAI (έκδοση Β) των Sperling, Howard, Miller και Murphy (2002), αφού λήφθηκαν 
υπόψη και άλλα συναφή εργαλεία (π.χ., H.I.S.P.). Το συγκεκριμένο εργαλείο επιλέ-
χθηκε γιατί αφενός θεωρείται ερευνητικά έγκυρο και χρήσιμο για διάγνωση και παρέμ-
βαση στη σχολική τάξη και αφετέρου είναι εύκολη η χορήγηση και η βαθμολόγησή 
του και είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων 
(Gascoine et al., 2017). Έγιναν οι απαραίτητες λεκτικές τροποποιήσεις στην πρωτό-
τυπη έκδοση του εργαλείου για την καλύτερη διατύπωση (π.χ., μετάφραση, επιλογή 
καταλληλότερων όρων και φράσεων) και, κατ’ επέκταση, κατανόηση κάποιων δηλώ-
σεών του.  

Στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 14 δηλώσεις, οι οποίες ισά-
ριθμα αναφέρονταν στη μεταγνωστική γνώση (δηλώσεις 1, 2, 3, 6, 8, 9 και 14) και στη 
ρύθμιση της γνωστικής λειτουργίας (δηλώσεις 4, 5, 7, 10, 11, 12 και 13), στη βάση του 
μεταγνωστικού μοντέλου του Flavell (1979). Η σειρά παρουσίασης των δηλώσεων ή-
ταν σταθερή για όλους τους συμμετέχοντες. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων βασί-
ζονταν σε μία πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=ποτέ, 2=σπάνια, 3=μερικές φορές, 
4=συχνά, 5=πάντα). Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μία πεντά-
βαθμη κλίμακα, κατ’ αντιστοιχία προς τις παραπάνω λεκτικές διαβαθμίσεις. 

Διαδικασία. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε από την εκπαιδευτικό στο πλαίσιο του 
μαθήματος των μαθηματικών, ως δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Αρ-
χικά οι συμμετέχοντες καθοδηγήθηκαν στο να διαβάσουν προσεκτικά τις δηλώσεις και 
να προβούν σε ερωτήσεις, στην περίπτωση που δεν κατανοούν κάποια/κάποιες από 
αυτές. Τους δόθηκε, επίσης, η οδηγία να βασιστούν στην προηγούμενη εμπειρία τους 
με τα μαθηματικά και την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν ανώνυμα και σε ατομικό επίπεδο το ερωτηματολόγιο. Η μέση χρονική 
διάρκεια συμπλήρωσης ήταν 25 λεπτά της ώρας. 

Αποτελέσματα 

Προκειμένου να εξεταστεί αν οι απαντήσεις των παιδιών στις δηλώσεις που αφορούν 
στη μεταγνωστική γνώση διαφοροποιούνται από τις απαντήσεις τους στις δηλώσεις 
που αφορούν στη μεταγνωστική ρύθμιση, πραγματοποιήθηκε t-test για συσχετισμένες 
ομάδες. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=6,469, 
df=29, p<.01). Συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά απαντούν περισσότερο θετικά στις 
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δηλώσεις μεταγνωστικής γνώσης (μ.ο=3,13, τ.α.=3,411) σε σχέση με τις δηλώσεις με-
ταγνωστικής ρύθμισης (μ.ο=2,66, τ.α.=3,792).  

Αναφορικά με τη μεταγνωστική γνώση, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένας στους 
τέσσερις μαθητές (26,7%) δήλωσε ότι γνωρίζει πάντα τι περιμένει ο δάσκαλος από 
αυτόν να μάθει στα μαθηματικά (δήλωση 2). Επίσης, περίπου οι μισοί μαθητές (46,7%) 
δήλωσαν ότι μαθαίνουν περισσότερο όταν τους ενδιαφέρει το θέμα (δήλωση 9). Αντί-
θετα, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (73,3%) δεν φαίνεται να σχεδιάζει ποτέ 
εικόνες ή διαγράμματα που θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν τα μαθηματικά (δή-
λωση 3), ενώ οι υπόλοιποι (26,7%) το κάνουν σπάνια. Ούτε ένας μαθητής δεν δήλωσε 
ότι προβαίνει σε αυτήν τη μεταγνωστική ενέργεια. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέ-
σους όρους των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δηλώσεις για τη μεταγνωστική 
γνώση. 

Δηλώσεις για τη 

Μεταγνωστική γνώση 

 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Από-
κλιση 

Σύνολο  

1. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ τρόπους μελέ-
της που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί για 
μένα νωρίτερα στα Μαθηματικά. 

 

3,67 

 

1,175 

 

 

 

 

 

 

 

3,13 

2. Γνωρίζω τι περιμένει ο δάσκαλος/η δα-
σκάλα από μένα να μάθει στα Μαθηματικά. 

3,87 ,834 

3. Σχεδιάζω εικόνες ή διαγράμματα για να με 
βοηθούν να καταλαβαίνω τα Μαθηματικά ενώ 
μαθαίνω. 

 

1,27 

 

,458 
6. Σκέφτομαι τι πρέπει να ξέρω πριν αρχίσω να 
ασχολούμαι με κάποιο πρόβλημα. 

3,20 1,014 

8. Εστιάζω την προσοχή μου στις σημαντικές 
πληροφορίες σε ένα πρόβλημα. 

3,53 ,915 

9. Μαθαίνω τα Μαθηματικά καλύτερα όταν με 
ενδιαφέρει το θέμα. 

4,20 ,941 

14. Αποφασίζω τι χρειάζεται να κάνω πριν ξε-
κινήσω την επίλυση ενός προβλήματος. 

2,20 ,676 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των παιδιών στις δη-
λώσεις για τη μεταγνωστική γνώση 

Η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δηλώσεις που εκφράζουν τις ε-
νέργειές τους αναφορικά με τη μεταγνωστική ρύθμιση έδειξε πως η συντριπτική πλειο-
ψηφία των μαθητών (80%) δήλωσε ότι, όταν τελειώνουν τις εργασίες των μαθηματικών 
που έκαναν στο σχολείο, ποτέ δεν αναρωτιούνται ή αναρωτιούνται σπάνια για το αν 
έμαθαν αυτό που ήθελαν να μάθουν (δήλωση 4). Επίσης, κατά δήλωσή τους, ποτέ 
(73,3%) δεν ρωτούν τον εαυτό τους πώς τα πηγαίνουν κάθε φορά που μαθαίνουν κάτι 
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καινούριο (δήλωση 7), ενώ οι υπόλοιποι (26,7%) προβαίνουν σπάνια σε αυτή τη μετα-
γνωστική ενέργεια. Ωστόσο, αρκετοί μαθητές απαντούν πως πάντα και συχνά χρησι-
μοποιούν τις γνώσεις που κατέχουν καλά στα Μαθηματικά (40% και 33,3%, αντί-
στοιχα) για να βελτιώσουν άλλα αδύνατά τους σημεία σε αυτά (δήλωση 10). Οι μέσοι 
όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δηλώσεις για τη μεταγνωστική ρύθμιση 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Δηλώσεις για τη 

Μεταγνωστική ρύθμιση 

 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Από-
κλιση 

Σύνολο  

4. Όταν τελειώνω τις εργασίες των Μαθηματι-
κών που έκανα στο σχολείο, ρωτώ τον εαυτό 
μου εάν έμαθα αυτό που ήθελα να μάθω. 

 

1,53 

 

,834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,66 

5. Σκέφτομαι πρώτα διάφορους τρόπους για να 
επιλύσω ένα πρόβλημα κι έπειτα επιλέγω τον 
καλύτερο. 

 

3,33 

 

1,175 
7. Ρωτώ τον εαυτό μου πώς τα πηγαίνω κάθε 
φορά που μαθαίνω κάτι καινούριο στα Μαθη-
ματικά. 

 

1,27 

 

,458 
10. Στα Μαθηματικά χρησιμοποιώ τις γνώσεις 
που κατέχω καλά για να βελτιώσω τα αδύνατά 
μου σημεία. 

 

4,07 

 

,961 
11. Χρησιμοποιώ διαφορετικές στρατηγικές ε-
πίλυσης ανάλογα με τον τύπο του προβλήμα-
τος. 

2,60 ,910 

12. Ελέγχω για να σιγουρευτώ ότι θα λύσω ένα 
πρόβλημα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαί-
σια. 

3,20 1,265 

13. Αφού λύσω ένα πρόβλημα, ρωτώ τον εαυτό 
μου μήπως υπήρχε ένας ευκολότερος τρόπος να 
εργαστώ. 

 

2,67 

 

,816 
Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των παιδιών στις δη-

λώσεις για τη μεταγνωστική ρύθμιση 

Τέλος, υψηλή θετική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στις απαντήσεις των παιδιών στις 
δηλώσεις για τη μεταγνωστική γνώση και αυτές με τη μεταγνωστική ρύθμιση 
(Pearson’s r=.699, p<.01): όσα παιδιά απαντούσαν θετικά στη μία ομάδα δηλώσεων 
έτειναν να απαντούν θετικά και στην άλλη.  
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε δύο βασικά στοιχεία της μεταγνώσης, τη μεταγνω-
στική γνώση και τη ρύθμιση της γνωστικής λειτουργίας, που εκδήλωσαν μαθητές ΣΤ’ 
τάξης Δημοτικού σχολείου στα μαθηματικά γενικότερα και στην επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων ειδικότερα. Το γενικότερο εύρημα ύστερα από την ανάλυση των απα-
ντήσεων των παιδιών είναι η έλλειψη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων αυτό-παρακο-
λούθησης και αυτοελέγχου.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μεταγνωστική γνώση, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότε-
ροι μαθητές δεν σχεδιάζουν ποτέ εικόνες ή διαγράμματα κατά την ενασχόλησή τους με 
ένα μαθησιακό έργο, ευρετική πολύ χρήσιμη στην κατανόηση και επίλυση προβλήμα-
τος ειδικότερα και στην αντιμετώπιση μαθησιακών έργων στα μαθηματικά γενικότερα. 
Σχετικά με τη ρύθμιση της γνωστικής λειτουργίας, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η διαπί-
στωση ότι τα περισσότερα παιδιά δεν στοχάζονται αναφορικά με το αν έμαθαν αυτό 
που επεδίωκαν να μάθουν κι ότι κανένα παιδί δεν διερωτάται για την πρόοδο της μα-
θησιακής του πορείας.  

Μάλιστα, η άνιση εκδήλωση της μεταγνώσης στις δηλώσεις μεταγνωστικής γνώσης 
και τις δηλώσεις ρύθμισης της γνωστικής λειτουργίας, με την υπεροχή της πρώτης, μας 
οδηγεί σε προβληματισμό αναφορικά με τη βαρύτητα που οφείλουν να δίνουν εκπαι-
δευτικοί και ερευνητές στη διδασκαλία δεξιοτήτων μεταγνωστικής ρύθμισης, καθώς 
και την αναγκαιότητα μεταγνωστικών παρεμβάσεων στη διδασκαλία των μαθηματικών 
εν γένει, δεδομένου μάλιστα ότι η αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της μαθη-
ματικής επίτευξης έχει αποδειχθεί (Desoete, Roeyers & De Clercq, 2003; Mevarech, 
Tabuk & Sinai, 2006). Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα μεταγνωστικών ικανοτήτων, 
που επιτυγχάνονται με μεταγνωστική διδασκαλία είτε στη μεταγνωστική γνώση είτε 
στη μεταγνωστική ρύθμιση, είτε σε συνδυασμό και των δύο πτυχών της μεταγνώσης, 
σημειώνουν καλύτερη επίδοση στα μαθηματικά γενικότερα και στην επίλυση μαθημα-
τικού προβλήματος ειδικότερα (Mevarech & Amrany, 2008; Mevarech & Fridkin, 
2006). Οι μαθητές που λειτουργούν μεταγνωστικά ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έ-
λεγχο της σκέψης τους και, ως εκ τούτου, αποκτούν επίγνωση των δικών τους διαδικα-
σιών μάθησης βελτιώνοντας τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (Zimmerman, 2008). 

Ακόμη, αναδεικνύεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο βασικών στοιχείων της μετα-
γνώσης, της μεταγνωστικής γνώσης και της ρύθμισης της γνωστικής λειτουργίας. Για 
την επιτυχή αντιμετώπιση οποιουδήποτε σύνθετου έργου επίλυσης προβλήματος είναι 
αναγκαία μια ποικιλία μεταγνωστικών διαδικασιών, γιατί η επίλυση προβλήματος α-
ποτελεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικών και μεταγνωστικών λειτουργιών 
(Wilson & Clarke, 2004). Για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει επίγνωση των αδύναμών 
του σημείων σε ένα συγκεκριμένο έργο, προβαίνει πιο προσεκτικά σε μεταγνωστικές 
ενέργειες ρύθμισης, παρακολούθησης και ελέγχου. Παρόμοια, η επιλογή και ο τρόπος 
χρήσης γνωστικών στρατηγικών που μπορεί να απαιτεί η επίλυση ενός μαθηματικού 

800/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



προβλήματος, υποδηλώνει τον στοχασμό του λύτη πάνω στην υπάρχουσα μαθηματική 
γνώση, γεγονός που αποτελεί μεταγνωστική συμπεριφορά.  

Αυτή η αλληλεξάρτηση  μεταξύ των δύο βασικών στοιχείων της μεταγνώσης συνάδει 
με ευρήματα προηγούμενων ερευνών, κυρίως ως προς την καταλληλότητα του εν λόγω 
εργαλείου στη διερεύνηση της μεταγνώσης μαθητών δημοτικού σχολείου (Panaoura, 
Philippou & Christou, 2004; Sperling et al., 2002). Ωστόσο, δεδομένου ότι στην πα-
ρούσα εργασία, επιχειρήθηκε η αποτίμηση της μεταγνώσης σε μικρό δείγμα μαθητών 
και σε ορισμένες μονάχα πτυχές της, περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία, με μεγαλύτερα 
δείγματα και σε πιο ευρεία γκάμα μεταγνωστικών ικανοτήτων, προκειμένου να προ-
βούν εκπαιδευτικοί και ερευνητές σε προτάσεις για περισσότερο ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική διδασκαλία, με στόχο, πάντα, την ανάπτυξη της μεταγνώσης στην ε-
πίλυση προβλήματος. 
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Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του Εκπαιδευτι-
κού: Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας 

Μαυρογένη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Α, emavrog6@gmail.com  

Περίληψη 

Κάθε εκπαιδευτικός, έχει μία αντίληψη για το επάγγελμά του και διακρίνεται από ορι-
σμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σχετίζονται με το σύστημα αξιών που τον α-
ντιπροσωπεύουν, το γνωσιακό του δυναμικό, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, τις ικα-
νότητές του, τα ψυχικά του χαρίσματα, καθώς και τα συναισθήματά του. Όλα αυτά τα 
γνωρίσματα απαρτίζουν την επαγγελματική του ταυτότητα, η οποία τον κάνει να ξεχω-
ρίζει από τους συναδέλφους του. Ο Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει 
τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας, σχε-
τικά με τις διαστάσεις και τα γνωρίσματα που διαμορφώνουν την επαγγελματική τους 
ταυτότητα. Για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέχτηκε η ποσοτική προσέγγιση προκει-
μένου να διερευνηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις εκπαιδευτικών. Το 
δείγμα της έρευνας αποτελείται από 116 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας. Η έρευνα διεξήχθη με δομημένο ερωτημα-
τολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία 
και την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής ταυτότητας και αναγνω-
ρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τα οφέλη που αυτή έχει για τους ίδιους και για τη σχολική 
τους μονάδα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Κάθε σχολικός οργανισμός, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης κοινωνίας για καλύτερη αποτελεσματικότητα και ποιοτικότερη μάθηση, είναι απα-
ραίτητο να διαθέτει εκπαιδευτικούς με πλούσιες δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα. 
Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (2000), «Ο εκπαιδευτικός είναι ίσως ο κυριότερος 
παράγοντας για την εξασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση» 
(σελ.17). Ο Day (2003), πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο 
των σχολείων. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να ερευνήσουμε την εικόνα που έχουν 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό τους, καθώς και το πώς βλέπουν τον εαυτό τους 
ως δάσκαλο και επαγγελματία. Ο Cattley (2007), υποστηρίζει ότι, η επαγγελματική 
ταυτότητα σχετίζεται με την ιδέα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό τους κατά 
την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Οι Cooper & Olson (1996, όπ. αναφ. στο 
Φωτοπούλου, 2013), υποστήριξαν ότι η επαγγελματική ταυτότητα είναι μια έννοια με 
πολλές εκφράσεις, όπου πολλοί παράγοντες, ιστορικοί, κοινωνιολογικοί, ψυχολογικοί 
και πολιτισμικοί, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αντίληψης του εκπαιδευτικού για 
τον ίδιο του τον εαυτό ως εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τους Beijaard et al., (2004), η 
ταυτότητα του ατόμου σχετίζεται με την έννοια του «εαυτού» και τη διαδικασία που ο 
εαυτός βελτιώνεται, καθώς συναλλάσσεται με το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική, 
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γιατί επηρεάζει το πώς βλέπει ο εργαζόμενος την εργασία του, το νόημα και την αξία 
που της αποδίδει, καθώς και την επαγγελματική του ανάπτυξη (Φρυδάκη, 2015). 

Η Επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού 

Εννοιολογική προσέγγιση του όρου 

Η ταυτότητα του ατόμου είναι ένα υποκειμενικό στοιχείο που προσδιορίζει τη σχέση 
των ατόμων με τις δομές της κοινωνίας. Το κάθε άτομο ενδιαφέρεται να έχει ρόλους 
και καθήκοντα στα πλαίσια της κοινωνικής του δραστηριότητας. Συνδέεται με την έν-
νοια του εαυτού και μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μέσα από την 
επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία της επι-
κοινωνίας, τα άτομο μαθαίνει να επωμίζεται τους ρόλους των συνανθρώπων του και 
να παρατηρεί τη δράση του (Beijaard et al., 2004). Η επαγγελματική ταυτότητα είναι 
μία έννοια πολυσύνθετη, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Έχει πολλές 
διαστάσεις και τις αποδίδονται διάφορες ερμηνείες και ορισμοί (Beijaard et al., 2004). 
Η δυσκολία ορισμού της ταυτότητας έχει σαν αποτέλεσμα και τη δυσκολία στον προσ-
διορισμό της έννοιας της επαγγελματικής ταυτότητας. Οι περισσότερες έρευνες κατα-
λήγουν στο ότι πρόκειται για τη δυναμική σύνθεση της προσωπικής με την επαγγελμα-
τική διάσταση της προσωπικότητας (Beijaard et al., 2004).  

Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού συνδέεται με ένα σύνολο πληροφο-
ριών, που αφορούν το άτομο και το επάγγελμα που ασκεί. Είναι ένα σύνολο χαρακτη-
ριστικών γνωρισμάτων, που αποδίδονται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού είτε από το 
κοινωνικό περιβάλλον είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Sachs, 2001). Ο 
Epstein (1978), σημειώνει ότι κατά τη διαμόρφωσή της ο εκπαιδευτικός επιζητά να 
αναπτύξει και να διαμορφώσει, με βάση τις εμπειρίες του, μία συνεκτική εικόνα του 
εαυτού του. Σχετίζεται με την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και το επάγγελμά του, 
με τους ρόλους που έχει κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου και συνδέεται 
με τις προτεραιότητες, που θέτει στον χώρο εργασίας αλλά και στη ζωή του, οι οποίες 
διαμορφώνονται μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες αλλά και το προσωπικό του υπό-
βαθρο (Γκολφινοπούλου, 2009).  

Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

Κατά τον Bromme (όπ. αναφ. στο Beijaard et al., 2004), η επαγγελματική ταυτότητα 
των εκπαιδευτικών προκύπτει από τον τρόπο, που βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους ως 
επιστήμονα, ως παιδαγωγό και ως προς το διδακτικό προφίλ τους. Δηλαδή, με το τι 
γνώσεις, προσόντα και ικανότητες πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί καθημερινά 
ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αξίες που 
διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα (Goode, 1960). Σύμφωνα με 
τον Γκίνη (2009), η επαγγελματική ταυτότητα του ατόμου σχετίζεται με την περιγραφή 
των επαγγελματικών του προσόντων, που μπορεί να είναι οι σπουδές, η επαγγελματική 
εμπειρία ή και οι διάφορες ποινές που μπορεί να του έχουν επιβληθεί.  
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Ο Korthagen (2004), βλέπει την επαγγελματική ταυτότητα ως την κυρίαρχη διάσταση 
στην εύρεση της ουσίας του καλού δασκάλου. Στο «μοντέλο του κρεμμυδιού» παρου-
σιάζει έξι επίπεδα για να ορίσει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου: 
τα εξωτερικά επίπεδα (εργασιακό περιβάλλον και συμπεριφορά) επιδέχονται αλλαγές. 
Τα ενδότερα επίπεδα (οι ικανότητες του εκπαιδευτικού, η ταυτότητά του, τα πιστεύω 
του και η αποστολή του) σχετίζονται περισσότερο με τον εαυτό του και πολύ δύσκολα 
επιδέχονται αλλαγές. Τα εξωτερικά στρώµατα, δηλαδή το περιβάλλον και η συµπερι-
φορά του εκπαιδευτικού µπορούν να παρατηρηθούν άµεσα από τρίτους, ενώ τα εσω-
τερικά είναι λιγότερα προσβάσιµα. Επίσης, τα εξωτερικά στρώµατα επηρεάζουν τα 
εσωτερικά. Σίγουρα, στη δημιουργία της επαγγελματικής ταυτότητας επιδρά το σύνολο 
των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του δασκάλου, όπως οι στάσεις, οι αξίες, 
οι σκέψεις, οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις του, που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 
(Γκρίτζιος, 2006) ενώ, φαίνεται ότι, υπάρχουν τρία βασικά γνωρίσματα της επαγγελ-
ματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών: το μάθημα που διδάσκουν, η σχέση τους με 
τους μαθητές και η αντίληψη του ρόλου τους (Sikes, 1992). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

 Σκοπός – Ερευνητικά ερωτήματα 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σαν σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας, σχετικά με τις διαστάσεις και τα γνω-
ρίσματα που διαμορφώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα. Τα ερευνητικά ερω-
τήματα, τα οποία και διερευνώνται στη συγκεκριμένη έρευνα είναι τα ακόλουθα: 
1. Με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως επαγγελματίες; 
2. Ποια η σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 

τους ταυτότητας; 
3. Ποιες είναι οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της; 

Η ερευνητική μέθοδος 

Ως ερευνητική μέθοδος ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση προκειμένου να διερευ-
νηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις εκπαιδευτικών με τη βοήθεια στατιστι-
κών μεθόδων και αριθμητικών δεδομένων, να ελαχιστοποιηθεί η υποκειμενικότητα 
των αποτελεσμάτων και να παρουσιαστούν αριθμητικά τα αποτελέσματα των αναλύ-
σεων. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται, αναλύονται με τη χρήση της στατιστικής και εν 
συνεχεία τα αποτελέσματα περιγράφονται, συγκρίνονται και συνδέονται. Αρκετές φο-
ρές υπάρχει και γενίκευση αποτελεσμάτων (Bell, 1997). 

Δείγμα της έρευνας 

Για τον καθορισμό του δείγματος, της ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η δειγμα-
τοληψία σκοπιμότητας, προκειμένου η ερευνήτρια να περιορίσει το κόστος και τον 
χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Για τον λόγο αυτό η ερευνήτρια περιόρισε το δείγμα 
της στους εκπαιδευτικούς της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Ν. Ευβοίας. Το 
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δείγμα της έρευνας αποτελείται από 116 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, 38 από τους 
οποίους είναι άνδρες (32,8%) και 78 είναι γυναίκες (67,2%). 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Οι 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστές και η επεξεργασία των απαντήσεων 
καθώς και η διεξαγωγή των συμπερασμάτων έγινε με το στατιστικό λογισμικό SPSS 
και κάποιες φορές με τη χρήση του Υπολογιστικού Φύλλου Microsoft Excel V7. Ο 
έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας πραγματοποιήθηκε με τον δεί-
κτη Cronbach’s Alpha. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο γενικός δείκτης εσωτερικής 
συνοχής υπολογίστηκε σε 0,867, που είναι μια ένδειξη υψηλής αξιοπιστίας του ερωτη-
ματολογίου. Στον υπολογισμό του συνεκτιμήθηκαν 27 ερωτήσεις/μεταβλητές για τις 
οποίες οι απαντήσεις είναι σε κλίμακα Likert. 

Αποτελέσματα 

Αναγκαιότητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης της επαγγελματικής ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών 

 Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη από την ανάπτυξης της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας 

Η πρώτη υπο-κλίμακα διερευνά απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη της ανάπτυ-
ξης της επαγγελματικής ταυτότητας για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Από την κα-
τανομή, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι σε όλες τις ερωτήσεις της υποκλίμακας πε-
ρισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απάντησαν πολύ ή πάρα 
πολύ, δίνοντας μια γενική εικόνα συμφωνίας για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ε-
παγγελματικής ταυτότητας. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

Καταγράφεται μια έντονα θετική τάση (79,3% απάντησαν πολύ ή πάρα πολύ) στις α-
πόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δήλωση «Η ανάπτυξη της επαγγελματικής 
ταυτότητας των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη». Επίσης, δυο στους τρεις συμμετέ-
χοντες (66,4%) διατίθενται θετικά ως προς τη δήλωση «Η ανάπτυξη της επαγγελματι-
κής ταυτότητας των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της διδασκαλίας 
τους». Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμαίνονται οι απαντήσεις για την ερώτηση / δήλωση 
«Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να προσ-
διορίσουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητές τους», δείχνοντας μια θετική τάση 
(64,7%). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μια θετική τάση ως προς τις 
απόψεις τους γύρω από τη δήλωση «Οι εκπαιδευτικοί, που αναπτύσσουν την επαγγελ-
ματική τους ταυτότητα, αποκτούν αυτονομία, κατά την άσκηση του διδακτικού τους 
έργου», με 60,3% των απαντήσεων να είναι πολύ ή πάρα πολύ. Την ίδια θετική τάση 
αποτυπώνουν οι απαντήσεις στην ερώτηση «Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυ-
τότητας βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν», με 65,6% 
θετικές απαντήσεις. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και κατά 
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πόσο «Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών συνδέεται ά-
μεσα με την επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα», 61,2% απάντησαν πολύ ή 
πάρα πολύ καταγράφοντας μια επίσης θετική τάση. Μια θετική, αλλά πιο μετριασμένη 
τάση (50,8% θετικές απαντήσεις) καταγράφεται από τις απαντήσεις σε σχέση με την 
ερώτηση «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας 
των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την καλύτερη διαχείριση της τάξης». Μελετη-
τές έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας 
του εκπαιδευτικού με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που εμφανίζονται στην 
τάξη. Σε σχέση με την ερώτηση / δήλωση «Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας 
προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς να δεχτούν τις εκπαιδευτικές αλλαγές», ένα ποσο-
στό 61,2% του δείγματος απάντησε πολύ ή πάρα πολύ, δίνοντας και για αυτήν την 
ερώτηση την εικόνα μιας θετικής τάσης στις απαντήσεις. Στην ίδια θετική κατεύθυνση 
κινούνται οι απαντήσεις για την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη 
της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών αυξάνει την επαγγελματική τους 
ικανοποίηση», 59,5% απάντησε θετικά. Αναφορικά με την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 
εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών συνδέε-
ται άμεσα με τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους», δυο στους τρεις συμμετέχοντες 
(67,2%) απάντησαν πολύ ή πάρα πολύ. Αναφορικά με την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 
εκτιμάτε ότι: Η διαμόρφωση μίας θετικής επαγγελματικής ταυτότητας οδηγεί τους εκ-
παιδευτικούς σε μία διαδικασία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης», το 
58,6% του δείγματος απάντησε πολύ ή πάρα πολύ, καταγράφοντας μια θετική τάση ότι 
αυτό ισχύει. Τέλος, στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της επαγ-
γελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών αυξάνει την αποδοχή και το κύρος τους», 
οι θετικές απαντήσεις ανέρχονται στο 60,3%.  

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη της ανάπτυξης της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας, ως προς τη σχολική μονάδα 

Η δεύτερη υπο-κλίμακα αποτυπώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη της 
ανάπτυξης της επαγγελματικής τους ταυτότητας για τη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με 
την πρώτη ερώτηση της υπο-κλίμακας, «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της 
επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια 
κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους», οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μια θετική τάση η ο-
ποία δεν είναι, όμως έντονη: Η επικρατούσα άποψη είναι μεν ότι αυτό μπορεί να συμβεί 
σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό (39,7%), οι απαντήσεις δε, αυτές δεν προέρχονται από 
την πλειοψηφία του δείγματος. Επίσης μια μέτρια απάντηση (αρκετά), έδωσαν οι εκ-
παιδευτικοί που αποτελούν το 34,5% του δείγματος και αρνητικά (καθόλου ή λίγο) 
απάντησε ένα ποσοστό 25,9% των εκπαιδευτικών. Αναφορικά με την ερώτηση «Σε 
ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτι-
κών συνδέεται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας», οι 
απαντήσεις δείχνουν μια θετική τάση των συμμετεχόντων, με 53,5% να συμφωνεί ότι 
αυτό συμβαίνει πολύ ή πάρα πολύ. Αναφορικά με την κουλτούρα που επικρατεί σε μια 
σχολική μονάδα, και την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Η ανάπτυξη της επαγ-
γελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών συμβάλλει στη βελτίωση της υφιστάμενης 
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κουλτούρας της σχολικής μονάδας», οι εκπαιδευτικοί αποτυπώνουν μια θετική τάση, 
αφού περισσότεροι από τους μισούς (51,7%) απάντησαν πολύ ή παρά πολύ.  

Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών  

Προσόντα και δεξιότητες που συνδέονται με την επαγγελματική ταυτότητα του εκ-
παιδευτικού 

Η πρώτη υπο-κλίμακα αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τα προσό-
ντα και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού και προτρέπει τους εκπαιδευτικούς του δείγ-
ματος να επιλέξουν το προσόν που θεωρούν ότι συνδέεται περισσότερο με την επαγ-
γελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα όπως φαίνονται στο γρά-
φημα 1 εμφανίζουν ότι το προσόν που επιλέχτηκε από τους περισσότερους εκπαιδευ-
τικούς είναι η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικού (71 άτομα, 62,3% 
των έγκυρων απαντήσεων). Ακολουθεί με ποσοστό 28,1% (32 συμμετέχοντες), οι γνώ-
σεις και δεξιότητες σε σχέση με το διδακτικό αντικείμενο. 

 

Γράφημα 1:Προσόντα και δεξιότητες του εκπαιδευτικού που σχετίζονται με την επαγ-
γελματική του ταυτότητα 

Ρόλος του εκπαιδευτικού και επαγγελματική ταυτότητα 

Η δεύτερη υπο-κλίμακα διερευνά τις απόψεις των συμμετεχόντων γύρω από τον ρόλο 
του εκπαιδευτικού, με επιλογή από συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως φαίνεται και στο 
αντίστοιχο γράφημα 2, η πρόταση που επιλέχτηκε από την πλειοψηφία των εκπαιδευ-
τικών είναι, «Η θέληση για διαρκή και συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη» (67 άτομα, 
59,3%). Ακολουθεί η άποψη σχετικά με το τι θεωρεί σημαντικό ο εκπαιδευτικός, στη 
δουλειά του (19 άτομα 16,8%).  
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Γράφημα 2:Ρόλος του εκπαιδευτικού και επαγγελματική ταυτότητα  

 Γράφημα 2. Ρόλος του εκπαιδευτικού και επαγγελματική ταυτότητα  

Η τρίτη υπο-κλίμακα, αναφέρεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από τα γνω-
ρίσματα του χαρακτήρα τους που σχετίζεται με την επαγγελματική τους ταυτότητα. Τα 
αποτελέσματα από τις απαντήσεις, όπως φαίνονται και στο αντίστοιχο γράφημα 3, εμ-
φανίζουν ότι η επικρατούσα απάντηση είναι «Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού», 
η οποία δόθηκε από 50 άτομα (44,2% από τις έγκυρες απαντήσεις). Ακολουθεί η απά-
ντηση «Η αυτογνωσία του εκπαιδευτικού», η οποία δόθηκε από 30 συμμετέχοντες 
(26,5% από τις έγκυρες απαντήσεις).  

 

Γράφημα 3:Γνωρίσματα χαρακτήρα του εκπαιδευτικού και επαγγελματική ταυτότητα  

Συμπεράσματα - προτάσεις 

 Τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως επαγγελμα-
τίες 

Κατά κύριο λόγο, οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τον ρόλο τους ως επαγγελματίες με τη 
θέληση και την προσπάθεια για διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη. Σχετικά με την 
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επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, ο Ξωχέλης (2006), ισχυρίζεται ότι αυτή δια-
μορφώνεται σε αλληλεπίδραση με το σχολικό περιβάλλον και ο εκπαιδευτικός διέρχε-
ται σταδιακά από διάφορους κύκλους. Αυτό υποστηρίζεται και από τον Ματσαγγούρα 
(2005), ο οποίο συνδέει τα στάδια εξέλιξης του εγώ, της προσωπικότητας και των γνώ-
σεων του εκπαιδευτικού με τα στάδια επαγγελματικής του εκπαίδευσης. Αρκετοί ερευ-
νητές (Helsby, 1995; Παπαναούμ, 2003; Powell, 2000), έχουν αναδείξει τον επαγγελ-
ματικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος μέσα από μία συστηματική προσπάθεια και 
μεθοδικότητα, προσπαθεί συνεχώς να αποκτήσει περισσότερα εφόδια και να εξελιχθεί, 
ώστε να προσφέρει καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. 

Σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας 

Γύρω από αυτό, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία 
στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Αυτό έχει αναδειχθεί και σε πλή-
θος άλλων ερευνών (Day, 2003; Hargreaves & Fullan, 1995; Langdon, 2011; Σουρτζή, 
2010; Φρυδάκη, 2015). 

Θετικές προεκτάσεις ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν μια έντονα θετική πεποίθηση ότι η ανά-
πτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της διδα-
σκαλίας τους (Hargreaves & Fullan, 1995), κάτι που έχει θεσμοθετηθεί και ως μέλημα 
της πολιτείας και μέρος των καθηκόντων των Σχολικών Συμβούλων. Επίσης, οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυ-
τότητας βοηθάει να προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τις δυνατότητές τους, κάτι που 
επισημαίνεται και από τη Σουρτζή, (2010), η οποία αναφέρει ότι η ανάπτυξη μια επαγ-
γελματικής ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει εφόδιο προς μια καλύτερη κατανόηση 
της θέσης και των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού, συνεπικουρώντας στη βελτίωση 
και την εξέλιξή του. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας επίσης εκδηλώ-
νουν την άποψή τους ότι οι εκπαιδευτικοί, που αναπτύσσουν την επαγγελματική τους 
ταυτότητα, αποκτούν αυτονομία, κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου. Σύμ-
φωνα με τον Hargreaves (1994α), ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού, που μπορεί 
να εκφραστεί μεταξύ άλλων μέσα από την αφοσίωση και το αίσθημα, είναι δυνατόν να 
συνεισφέρει στη βελτίωση του κύρους του, την κοινωνική του αναγνώριση και την 
αυτονομία του. Η εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού, η οποία διαφαίνεται να έχει 
για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας μια ιδιαίτερη σημασία, υποστηρίζεται μέσα από 
την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την 
εξέλιξη του οργανισμού, στον οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός (Ξωχέλης, 2006). Οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό ότι η ανά-
πτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική 
τους αποτελεσματικότητα (Langdon, 2011; Φρυδάκη, 2015) και την καλύτερη διαχεί-
ριση της τάξης. Επίσης θεωρούν ότι τους προετοιμάζει να δεχτούν τις εκπαιδευτικές 
αλλαγές. Αυτό συνάδει με την άποψη των Day et al., (2006) και Day (2003), οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την 
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επαγγελματική τους ταυτότητα συνδέεται τόσο με το διδακτικό τους έργο και την ανά-
πτυξή τους, όσο και με τον βαθμό στον οποίο αποδέχονται εκπαιδευτικές αλλαγές και 
ακολουθούν νέες μεθόδους και καινοτομίες στη διδακτική τους πορεία. Οι εκπαιδευτι-
κοί που έχουν αναπτύξει την επαγγελματική τους ταυτότητα μπορούν να δεχτούν πιο 
εύκολα εκπαιδευτικές αλλαγές (Knowles, 1992). Η έρευνα αποτυπώνει τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών, στην πλειοψηφία των οποίων διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη της επαγγελ-
ματικής τους ταυτότητας συσχετίζεται θετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση 
(Marable & Raimondi, 2007). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις καλές σχέσεις 
με τους μαθητές (Beijaard, 1995), μέσα από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή 
και την αναγνώριση του έργου του εκπαιδευτικού (Hargreaves 1994α). Βέβαια, τα επί-
πεδα εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της έρευνας, που προκύπτουν μέσα 
από τις επαγγελματικές ευκαιρίες που τους παρέχονται για επαγγελματική ανάπτυξη, 
καταγράφονται χαμηλά. Αυτό είναι μια απόρροια του εκπαιδευτικού συστήματος ανα-
φορικά κυρίως με την ανέλιξη των εκπαιδευτικών βαθμολογικά, και σε σχέση με τη 
δυνατότητα ανάληψης θέσεων ευθύνης, αλλά και με τη γενικότερη επαγγελματική α-
νάπτυξή τους. 

Οι εκπαιδευτικοί, της έρευνας μας, στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η ανάπτυξη μιας 
θετικής επαγγελματικής ταυτότητας συσχετίζεται θετικά με τη βελτίωση στην αυτοπε-
ποίθησής τους, όπως και με την έναρξη μίας διαδικασίας επιμόρφωσης και επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης. Η Σουρτζή (2010) και ο Bredeson (2002), συνδέουν την επαγγελμα-
τική ταυτότητα του εκπαιδευτικού με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Τα οφέλη που 
προκύπτουν για τη σχολική μονάδα μέσα από την ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυ-
τότητας των εκπαιδευτικών συνδέονται κυρίως με τη βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας της σχολικής μονάδας. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου οφείλεται εν μέρει 
στην διαμόρφωση από μέρους των εκπαιδευτικών μιας θετικής επαγγελματικής αυτό-
εικόνας η οποία μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διαμόρφωση ορθών και αποτελε-
σματικών εκπαιδευτικών πρακτικών για τη σχολική μονάδα (Φρυδάκη, 2015). Η ά-
ποψη ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας, μπορεί να συμβάλει στην καλ-
λιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών εμφανίζεται θετική μεν 
αλλά όχι ιδιαίτερα έντονη, κατατάσσοντας αυτό το όφελος για τη σχολική μονάδα σε 
μέτρια επίπεδα. Αντιθέτως, με μεγαλύτερη έμφαση διατυπώνεται, από περισσότερους 
από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα, η άποψη ότι η ανάπτυξη της επαγγελμα-
τικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών συμβάλλει στη βελτίωση της υφιστάμενης κουλ-
τούρας της σχολικής μονάδας. Αυτή η σχολική κουλτούρα βρίσκεται σε μια αμφίδρομη 
σχέση με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους ταυτότητα, 
επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτήν και σχετίζεται με τη συλλογική ταυτότητα των 
μελών του σχολείου (Ανθοπούλου, 1999). 

Διαστάσεις και χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας προσδίδουν μεγάλη σημασία στο χαρακτηριστικό της 
επαγγελματικής ταυτότητας που σχετίζεται με τη συνέπεια που έχουν κατά την τήρηση 
των καθηκόντων τους. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, παίρνουν προσωπική και 
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επαγγελματική ικανοποίηση μέσα από την αφοσίωσή τους προς το επάγγελμα (Γκίνης, 
2009; Day, 2004; Παπαναούμ, 2005). Επίσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό εί-
ναι η χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων, η οποία κάνει την εργασία τους α-
ποτελεσματικότερη. Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, 
κυρίως με τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια, ενώ σε μικρότερο βαθμό τη 
συνδέουν με τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε σχέση με το διδακτικό τους αντικείμενο. 
Πολλοί ερευνητές έχουν αναδείξει τη μεγάλη συσχέτιση επαγγελματικής ταυτότητας 
εκπαιδευτικού με τη διδακτική και παιδαγωγική του επάρκεια (Beijaard et al., 2004; 
Sikes, 1992). Η Παπαναούμ (2003), τονίζει επίσης τη σύνδεση επαγγελματικής ταυτό-
τητας και γνώσης του διδακτικού αντικειμένου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν 
ότι η θέληση για διαρκή και συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη είναι το κύριο στοιχείο που 
συνδέεται περισσότερο με την επαγγελματική ταυτότητα. Άποψη η οποία έχει αναδει-
χθεί και από άλλους ερευνητές (Ξωχέλης, 2006). 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία και την αναγκαιότητα 
της διαμόρφωσης μιας επαγγελματικής ταυτότητας, και εκφράζονται πολύ θετικά για 
τα οφέλη που αυτή έχει για τους ίδιους και για τη σχολική τους μονάδα. Η πολιτεία 
μέσα από επιμορφωτικές δράσεις και καινοτόμους θεσμούς, όπως του Μέντορα, πρέπει 
να συμβάλλει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη 
Το εικονογραφημένο βιβλίο και κατ’ επέκταση και τα κόμικς, θεωρούνται ως ένα πολύ 
σημαντικό μέσο αγωγής, το οποίο παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητας του παιδιού και στοχεύει στην πολυπολιτισμική ευαισθητοποίησή του. Η 
ενασχόληση των μαθητών με πολυτροπικά έργα λόγω και της παρέμβασης των ψηφια-
κών μέσων συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων γλωσσικού, οπτικού, 
ψηφιακού και κριτικού εγγραμματισμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φιλαναγνω-
σίας. Η οπτική γλώσσα σε αναλογία με το γραπτό λόγο επιτρέπει επίσης, την επικοι-
νωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών και συναισθημάτων με ιδιαίτερους τρόπους προ-
σφέροντας αναντικατάστατες εμπειρίες. Στην εν λόγω εργασία γίνεται μια προσπάθεια 
δημιουργίας κινήτρων προς τη διαδικασία της αυτομάθησης σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
μετατρέποντας το παραμύθι «Φένια, η αγαπημένη των ήχων» σε κόμικ μέσω της δια-
δικτυακής εφαρμογής του Pixton. Το παραμύθι αυτό –έχοντας διαπολιτισμικό χαρα-
κτήρα-συμβάλει στην απόκτηση ποικίλων γλωσσικών εμπειριών και στην καλλιέργεια 
θετικών στάσεων προς τον «άλλον», τον «διαφορετικό» που έχει τις δικές του ξεχωρι-
στές ικανότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά:διαπολιτισμική εκπαίδευση, κόμικς, Pixton, εκπαιδευτική διαδικασία 

Εισαγωγή 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την παιδαγωγική και 
κοινωνιολογική αντίληψη, η οποία ενώνει αντί να διαχωρίζει και συνθέτει αντί να διαι-
ρεί κοινωνίες σε πολύμορφες και πολύγλωσσες. 

Στο πλαίσιο αυτό δεν αμφισβητείται ότι το εικονογραφημένο βιβλίο και τα κόμικς έ-
χουν για τα παιδιά σπουδαίες λειτουργίες, αφού οι εικόνες σε συνδυασμό με το κείμενο 
πληροφορούν το παιδί τόσο για τον κόσμο (για το παρελθόν και την ιστορία του), όσο 
και για το παρόν, προσφέροντας στα παιδιά ποικίλες ωθήσεις και παροτρύνσεις για 
μάθηση και κοινωνικοποίηση (Σοφός, 2018). 

Τα κόμικς είναι μια από τις οπτικές μορφές–η ένατη τέχνη- που σε συνδυασμό με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών διαμορφώνουν τη καθημερινότητά μας και συνθέτουν 
τον σημερινό οπτικά προσδιορισμένο πολιτισμό μας. Επιπλέον δύνανται να αξιοποιη-
θούν ως αντικείμενο κριτικής μελέτης και πρακτικής εργασίας στην τάξη 
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(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011).  

Με αφορμή την ανάγνωση του παραμυθιού «Φένια η αγαπημένη των ήχων», οι μαθη-
τές/τριες της ΣΤ΄ τάξης μιας πολυθέσιας σχολικής μονάδας σε αστικό κέντρο προβλη-
ματίζονται πάνω σε ποικίλες μορφές ανισότητας και δημιουργίας στερεοτύπων. Έχει 
ως θεματικούς άξονες τη διαφορετικότητα και την τύφλωση. Η ηρωίδα, η Φένια είναι 
η αγαπημένη των ήχων και θα αποτελέσει την αφετηρία πολλών συζητήσεων και δρά-
σεων μέσω ΤΠΕ με στόχο την ενσυναίσθηση και την κατάκτηση πολλών γραμματι-
σμών. Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζεται το κόμικς ως ψηφιακό μέσο αφήγησης και 
απεικόνισης με την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός παραμυθιού και προτεινόμενο δια-
δικτυακό λογισμικό το Pixton. 

Τι είναι τα κόμικς 

Τα κόμικς (αγγλικά: comics), είναι μια μορφή οπτικής τέχνης που αποτελείται από δια-
δοχικές εικόνες που συνήθως συνδυάζονται με κείμενο, το οποίο ως εκφερόμενος λό-
γος τοποθετείται σε συννεφάκια κειμένου, ως περιγραφή σε λεζάντες, ως ηχητικό εφέ 
σε συννεφάκι με αιχμές, κ.λπ. Στο κόμικ υπάρχει αφηγηματική αλληλουχία μεταξύ των 
εικόνων (Wikipedia). Η ετυμολογία της λέξης μας παραπέμπει στο κωμικό στοιχείο 
που επικρατεί κατά πλειονότητα στη συνολική παραγωγή του είδους. Τα χαρακτηρίζει 
η παγκοσμιότητα. 

Οι ρίζες τους μπορούν να αναζητηθούν στο 15ο αιώνα ή ακόμα και στα Αιγυπτιακά ιε-
ρογλυφικά. Η σημερινή μορφή τους εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αι. Tα κόμικς 
γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. στην Αμερική και στην 
Ευρώπη και σιγά-σιγά καθιερώθηκαν ως σοβαρό είδος τέχνης (Wikipedia). Στην Ελ-
λάδα κυκλοφορούν για πρώτη φορά, το 1951 τα «Κλασικά Εικονογραφημένα». 

Βιβλιογραφικά καταλήγουμε σε χαρακτηριστικά των κόμικς που χαίρουν ευρείας απο-
δοχής από την ερευνητική κοινότητα, όπως αναφέρει και η Μίσιου (2010, στο Σοφός, 
2018): 

• Καθοριστική όψη των κόμικς είναι η ακολουθία περισσότερων των μία βινιε-
τών, που σχετίζονται και υφαίνονται σε νοηματικές μονάδες.  

• Η διαδοχή των βινιετών συμμετέχει καθοριστικά στην κατασκευή της ιστορίας.  
• Το κείμενο ενσωματώνεται στην ακολουθία των βινιετών, ο συνδυασμός εικό-

νων και κειμένου δεν είναι απαραίτητος, καθώς υπάρχουν κόμικς δίχως λόγια.  
• Οι εικόνες μπορούν να έχουν ποικίλες μορφές, αν και τουλάχιστον μερικές από 

αυτές χρειάζεται να είναι ζωγραφιστές.  

Όπως αναφέρει ο Σοφός (2007): «Η εικόνα συλλαμβάνεται άμεσα από τις αισθήσεις 
πριν ακόμα γίνει γνωστική επεξεργασία του περιεχομένου. Τα κόμικς διαμεσολαβούν 
με αυτόν τον τρόπο μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό που αναπαριστούν».  
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Χαρακτηριστικά των κόμικς 

Η τέχνη των κόμικς άργησε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, λόγω της πολιτικής κατάστα-
σης που βρισκόταν η χώρα μας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πρώτα αυθεντικά 
ελληνικά κόμικς δημιουργήθηκαν μετά τη δεκαετία του ’80 με πιο γνωστό τη «Βαβέλ», 
κόμικ με έντονο το πολιτικό στοιχείο και την πολιτική κριτική (Κυριακέα, 2018).  

Οι βασικές μέθοδοι απόδοσης των κόμικς, όπως αναφέρονται από την Μίσιου (2009) 
είναι: η ονοματοποιΐα (απόδοση των ήχων πάνω στα σκίτσα), τα φυσικά και ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά των ηρώων, η τυπογραφία, τα σύμβολα, το χρώμα, το καδράρισμα, η 
οπτική γωνία, το πλάνο. Ως προς τα δομικά τους χαρακτηριστικά έχουν αρχή, μέση και 
τέλος, αφήγηση μέσω εικόνων, διαθέτουν μικρά τετράγωνα σε λογική σειρά (καρέ ή 
βινιέτες) με αυλάκι ή διάκενο ανάμεσά τους, τα οποία περιλαμβάνουν την πλοκή της 
ιστορίας σε μία ή περισσότερες σελίδες. Εάν υπάρχουν λόγια παρουσιάζονται σε «μπα-
λόνια διαλόγου», το σχήμα και η μορφή των οποίων μας πληροφορούν για το ποιος 
ήρωας μιλάει, σκέπτεται, φωνάζει και πώς νιώθει. Οι λεζάντες-πλαίσια κειμένου- στο 
πάνω ή κάτω μέρος του κόμικς μας παρέχουν χωροχρονικές ενδείξεις κυρίως (Μίσιου, 
2009; Σοφός, 2018). 

Τέλος, στα στάδια παραγωγής ενός κόμικς περιλαμβάνεται η βασική ιδέα (επινόηση 
του σεναρίου) και η συγγραφή της σύνοψης. Ακολουθεί η δημιουργία ντεκουπάζ του 
σεναρίου και ο σχεδιασμός του μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Pixton στη με-
λέτη περίπτωσης που εξετάζουμε.  

Παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς -Πολυγραμματισμοί 

Ως πολυτροπικά κείμενα εντάχθηκαν στην παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, όπως 
επιτάσσουν οι σύγχρονες συνθήκες, απόρροια των αλλαγών στην εκπαίδευση. Διδά-
σκοντας με τη βοήθεια των κόμικς η εκπαίδευση αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση, ώ-
στε να καλλιεργήσει τον οπτικό γραμματισμό, (Pixton, n.d), επίσης, τον ψηφιακό και 
τον κριτικό εγγραμματισμό. Πολύ εύστοχα ο Παπαδάτος (2013), αναφέρει ότι «οι ό-
ψεις του κριτικού αναγνώστη συνδέονται άμεσα με τη σύγχρονη οικολογική κατάσταση, 
τη διαπολιτισμική πραγματικότητα και τη διάθεση των ανθρώπων, συνεπικουρούσης και 
της τεχνολογίας, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους» (Δρόσου, 2018).  

Συμβάλλουν ακόμη, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων γλωσσικού εγγραμματισμού, γεγο-
νός «εντυπωσιακό και συνάμα ουσιαστικό για την προώθηση της φιλαναγνωσίας» (Πα-
παδάτος, 2013) (κατανόηση του αφηγηματικού λόγου, καλλιέργεια δημιουργικής γρα-
φής μέσω της δημιουργίας κόμικς). Ειδικότερα τα κόμικς αναπτύσσονται σε μια 
γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή προκαλώντας τις αισθήσεις, μετατρέποντας το αφη-
ρημένο σε συγκεκριμένο και απογειώνοντας τη φαντασία των νέων (Βασιλικοπούλου 
& Ρετάλης, 2008 στο Οικονόμου, χ.χ). Σημαντικό είναι ότι ενσωματώνουν τις αρχές 
διδασκαλίας απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας (ελληνικής σε μια πολυπολιτι-
σμική τάξη): η έκθεση του μαθητή σε ένα πλούσιο, σημασιολογικό και πλήρως κατα-
νοητό περιβάλλον χρήσης της γλώσσας, η αναγκαιότητα της συμμετοχής 
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αποτελεσματικά και γνωστικά στην γλωσσική εμπειρία, η θετική επίδραση από τη 
γλωσσική εμπειρία, το «όφελος» των μαθητών από την πολυδιάστατη αναπαράσταση 
από την γλώσσα που βιώνουν και την γλώσσα που σκοπεύουν να παράγουν. Οι μαθητές 
μιας γλώσσας μπορούν να επωφεληθούν από την παρατήρηση των κυριότερων χαρα-
κτηριστικών της γλώσσας. Τελευταία αρχή σχετίζεται με την αναγκαιότητα των ευκαι-
ριών για να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την γλώσσα, ώστε να προσπαθήσουν να επι-
τύχουν επικοινωνιακά αποτελέσματα (Παπαδόπουλος, Μπούρας, 2018). 

Προσφέρουν ένα είδος συναισθηματικής ασφάλειας, γνωστικής ανάπτυξης, εμπνέουν 
τη δημιουργία ψηφιακών γλωσσικών και εικαστικών δραστηριοτήτων –διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης- και με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης οι μαθητές/τριες 
μοιράζονται πανανθρώπινες εμπειρίες (Δρόσου, 2018). 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο των κόμικς συσχετίζεται με τη θεωρία του εποικοδομισμού, ο 
οποίος προτείνει δραστηριότητες και αυθεντικότητα μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο, γεγονός 
που συνδέεται με την ενασχόληση των μαθητών κατά την δημιουργία κόμικς. (Οικο-
νόμου, χχ). 

Υπηρεσία Web2.0. Το διαδικτυακό εργαλείο Pixton 

To Pixton είναι ένα online εργαλείο δημιουργίας comics και η βασική του έκδοση δια-
τίθεται δωρεάν. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν εξαιρετικά εύκολα και 
γρήγορα τις δικές τους ιστορίες. Απαιτεί μόνο φαντασία και όρεξη. Όλα τα comics 
μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν στον υπολογιστή και να δημοσιευτούν σε 
κοινωνικά δίκτυα (Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, e-twinning, 2018). 

Για να χρησιμοποιήσουμε το Pixton χρειαζόμαστε μια εγγραφή στην πλατφόρμα της 
εφαρμογής. Στo συγκεκριμένo σχέδιο εργασίας θα δημιουργήσουμε λογαριασμό Fun. 
Μόλις συνδεθούμε (SingUp) μας προωθεί στον πίνακα ελέγχου, όπου εκεί μπορούμε 
να δούμε τα αποθηκευμένα μας κόμικς, την διαχείριση του προφίλ μας κ.α. Με την 
δημιουργία κόμικς εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας του κόμικς και είμαστε έτοιμοι 
για δράση. 

Σκοπός και στόχοι 

Μέσα από τη δράση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιό-
τητες, ικανότητες, στάσεις και αξίες. Πιο συγκεκριμένα: 

• Να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό είδος λόγου και καλλιτεχνικής έκφρα-
σης. 

• Να εξοικειωθούν με την τεχνική, τις συμβάσεις, τους κώδικες και τα είδη των 
κόμικς. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα έκφρασης εμπειριών, σκέψεων και συναισθημά-
των με τις συμβάσεις των κόμικς. 

• Να γνωρίσουν την υπηρεσία Web2.0 δημιουργίας κόμικς, το Pixton. 
• Να γράψουν σύντομες ιστορίες με τη μορφή κόμικς 
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• Νακατανοήσουν έννοιες, όπως διαφορετικότητα, ανεκτικότητα, ενσυναίσθηση 
• Να συνεργαστούν αρμονικά. 

Μεθοδολογία-Διδακτικές προσεγγίσεις-Εκπαιδευτικό υλικό/Κείμενα 

Από τη στοχοθεσία προκύπτει ότι η νέα γνώση θα κατακτηθεί μέσω της διερευνητικής-
ανακαλυπτικής και καθοδηγούμενης μάθησης, όπου κρίνεται απαραίτητο για την κα-
τανόηση των συμβάσεων των κόμικς και για τον μετασχηματισμό του παραμυθιού σε 
κόμικ. O Bruner θεωρεί τον άνθρωπο ως έναν «επεξεργαστή πληροφοριών» και τη μά-
θηση «ως μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκεινται σε επεξεργασία, 
μετασχηματισμό και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις» (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007). 
Επιλέγονται επίσης η συνεργατική μάθηση/Ομάδες εργασίας-Group/Team Work, η μέ-
θοδος project, η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση με αρωγό πολυμεσικές εφαρ-
μογές με παιδοκεντρική χρήση, οι οποίες αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως, ώστε οι μαθη-
τές/τριες να σχεδιάσουν το δικό τους κόμικ σύμφωνα και με την κοινωνικοπολιτισμική 
θεωρία του Vygotsky (Δαγδιλέλης & Παπαδόπουλος, 2008). 

Ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν: Το παραμύθι Φένια, η αγαπημένη των ή-
χων, τα Κόμικς του Νίκου Μαρουλάκη από τη σειρά Τετραπέρατοι Εφευρέτες-Φοβε-
ροί Θαλασσοπόροι (Κολόμβος, Ντα Βίντσι), Έλληνες Κλασικοί Εικονογραφημένοι 
(Ομήρου Οδύσσεια), τεύχη από την κλασική βιβλιοθήκη του Disney. 

Προφίλ της εργασίας-Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές-Χρονοδιάγραμμα 

Στην εργασία συμμετείχαν οι είκοσι (20) μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης ενός 12/θέσιου 
Σχολείου του νομού Κορινθίας (με τα κορίτσια να είναι περισσότερα από τα αγόρια), 
από τους οποίους το 1/3 είναι αλβανικής καταγωγής β΄ γενιάς. Φοιτούν επίσης νεοφερ-
θέντες μαθητές: ένας από την Αίγυπτο, ένας από την Ινδία και μια μαθήτρια από τη 
Γεωργία με μέτρια χρήση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, ενώ στο γρα-
πτό λόγο το επίπεδο είναι μέτριο προς χαμηλό. Το σχολείο διαθέτει σε κάθε τάξη υπο-
λογιστή και έξι (6) διαδραστικούς πίνακες. Κάθε τάξη έχει σχετικά μικρό αριθμό μα-
θητών. 

Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας (project) εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές της 
Γλώσσας της Αισθητικής Αγωγής, της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Σχο-
λικών & Πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης 
(διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση). Το σχέδιο εργασίας είναι επομένως από-
λυτα συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) 
και πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο της σχολικής χρονιάς 
2018-2019 (περίπου 10 δίωρα). 

Φάσεις του προγράμματος-Εφαρμογή 

Πρώτο δίωρο 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ορίζοντας ως κριτήριο 
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κάθε ομάδα να έχει και έναν από τους νεοφερθέντες μαθητές. Στη συνέχεια μοιράστη-
καν σε όλους τους μαθητές κόμικς και τους ζητήθηκε να τα ξεφυλλίσουν και να διαβά-
σουν όποιο ήθελαν εκφράζοντας και τις πρώτες αυθόρμητες εντυπώσεις. Είναι πολύ 
σημαντικό στο ξεκίνημα να χτιστούν γέφυρες ανάμεσα στο νέο κειμενικό είδος και 
στους ίδιους, ώστε να εξοικειωθούν και να έχουν επιθυμία να το διαβάσουν. Με τη 
μορφή συνέντευξης ένας μαθητής-δημοσιογράφος που επιλέχθηκε από κάθε ομάδα ρω-
τούσε με απλό και λιτό λόγο τις πρωτόλειες απόψεις των παιδιών, οι οποίες γράφτηκαν 
στον πίνακα. 
Στη συνέχεια οι μαθητές με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας εντόπισαν τις βασικές συμβά-
σεις των κόμικς, οι οποίεςκαταγράφηκαν στον πίνακα και κατηγοριοποιήθηκαν με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού.  

Δεύτερο δίωρο 
Οι ομάδες δημιούργησαν στο χαρτί τη δική της ιστορία η καθεμιά, την οποία προσπά-
θησαν να την μετατρέψουν σε κόμικ. Αναζήτησαν τον ήρωα, τον τόπο, το πρόβλημα, 
τη λύση, τους διαλόγους, τη εικονοποιημένη έκφραση των συναισθημάτων. Ο δάσκα-
λος καθοδηγεί με διακριτικό τρόπο, έτσι ώστε το κείμενο να πετυχαίνει πιο αποτελε-
σματικά τον επικοινωνιακό του στόχο, που είναι η δημιουργία ενός ή περισσότερων 
κειμένων για να φτιαχτούν με τη μορφή κόμικς. Κάθε ομάδα διαβάζει τη δική της ι-
στορία. Επισημαίνονται τυχόν ορθογραφικά λάθη, ασάφειες, ακατάλληλες διατυπώ-
σεις, αδυναμίες στη συνοχή του κειμένου, νοηματικά κενά και γίνονται προτάσεις για 
τη διόρθωσή της. 

Στη συνέχεια στο εργαστήριο Πληροφορικής παρουσιάστηκε στους μαθητές το λογι-
σμικό δημιουργίας comic Pixton. Με τη μέθοδο της επίδειξης δημιουργήθηκε ψηφιακά 
από τον εκπαιδευτικό ένα κόμικ από τις προτεινόμενες ιδέες των μαθητών από κάθε 
ομάδα. Στη συνέχεια κάθε ομάδα προσπάθησε να μετατρέψει σε κόμικ (Basic Mode), 
την ιστορία που είχε δημιουργήσει. 

Τρίτο δίωρο 
Με αφορμή την Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα 
των ΑμΕΑ αναγνώστηκε το παραμύθι Φένια η αγαπημένη των ήχων. Η ηρωίδα μας 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο με όλες τις αισθήσεις εκτός από την όραση. Τη διαφορετι-
κότητά της αυτή δεν την κατανοούν όλοι οι συμμαθητές της. Κάποιοι την πειράζουν 
και γελούν μαζί της.  
Ένας ορισμένος μαθητής από κάθε ομάδα αναδιηγήθηκε το παραμύθι και οι υπόλοιποι 
επισημαίνουν τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, ασάφειες έτσι ώστε να γίνει κατανόηση 
της γλώσσας στη επικοινωνιακή της διάσταση. 

Για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ζητήθηκε από τους μαθητές να παίξουν ένα 
παρόμοιο παιχνίδι με αυτό που ζήτησε η δασκάλα στο παραμύθι. Ανά δύο σε ρόλο 
τυφλού και συνοδού περιφέρθηκαν στον χώρο της τάξης και αντίστροφα. Ακολούθησε 
συζήτηση για το πώς ένιωσαν ως τυφλοί, αλλά και ως συνοδοί. Πραγματικά εξεπλάγη-
σαν. Ήταν κάτι που ξεπερνούσε ως τότε τη φαντασία τους, αλλά και που τους προβλη-
μάτισε. Αναπροσαρμογή στάσεων, αξιών, αλλά και πληθώρα σύμμεικτων 
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συναισθημάτων ήταν η αποτίμηση. 

Τέταρτο & Πέμπτο δίωρο 

Οι ομάδες εργάστηκαν συνεργατικά για την μετατροπή του αφηγηματικού λόγου του 
παραμυθιού σε κόμικς. Αρχικά φτιάχνουν τη χειροποίητη εκδοχή του κόμικ τηρουμέ-
νων των συμβάσεων: καρέ, σειρά του διαλόγου στα συννεφάκια, διαφορά ανάμεσα στις 
σκέψεις και το λόγο, διαφοροποίηση της έντασης της φωνής, εικονοποιημένη έκφραση 
των συναισθημάτων, χρήση των κεφαλαίων, επιλογή και χρήση των σημείων στίξης. 
Ύστερα από την παραγωγή εναλλακτικών τρόπων γραπτής διατύπωσης οι μαθητές ε-
πέλεγαν με ψηφοφορία το πλειοψηφισθέν. 

Στη συνέχεια επιχείρησαν τη δημιουργία του κόμικ στον υπολογιστή με το λογισμικό 
Pixton. Έγιναν με αυτόν τον τρόπο συγγραφείς ενός νέου έργου με απολαυστικό και 
δημιουργικό τρόπο. Τέλος οι μαθητές δημοσίευσαν το παραγόμενο με ψηφιακό τρόπο 
κόμικ και έμειναν κατενθουσιασμένοι. 

Συμπεράσματα-Επέκταση 

Ολοκληρώνοντας το σενάριο αυτό και επιχειρώντας μια αποτίμηση εκτιμούμε ότι η 
χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Pixton ήταν σωστή επιλογή από άποψη χρόνου και 
ευκολίας. Το τελικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό ως προς την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Οι τιθέμενοι στόχοι εκπληρώθηκαν και οι αρχικές 
προσδοκίες καλύφθηκαν. Η εργασία σε ομάδες ήταν αποτελεσματική και οι μαθη-
τές/τριες συνεργάστηκαν άψογα. Άξιο αναφοράς είναι το ότι οι εργασίες ολοκληρώθη-
καν μέσα στην τάξη και δεν ανατέθηκε περαιτέρω απασχόληση στο σπίτι. Εξασφαλί-
στηκε έτσι η συνεχής υποστήριξη και η άμεση καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προς 
τους/τις μαθητές/τριες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. 

Διάχυση του προγράμματος έγινε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, στη σχολική 
κοινότητα και στους γονείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Επιπλέον η εφαρ-
μογή του ανέδειξε την άποψη ότι τα πλούσια ερεθίσματα πραγματικά αιχμαλωτίζουν 
το ενδιαφέρον των παιδιών κι αυτό έχει μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες σε όλους 
τους τομείς ανάπτυξής τους.  

Ως προέκταση θα μπορούσαν οι μαθητές/τριες να μετατρέψουν σε κόμικς δικές τους 
προσωπικές ιστορίες ή κείμενα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος που 
άπτονται των ενδιαφερόντων τους, να τα δημοσιεύσουν, να δημιουργήσουν ένα απο-
θετήριο κόμικς ή ακόμα και να τα παρουσιάσουν ως μικρά δρώμενα. 

Επομένως τα κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν ως διδακτικό μέσο και να ασκήσουν 
θετική επίδραση στην ψυχική και πνευματική εξέλιξη των μαθητών/τριών μιας πολυ-
πολιτισμικής τάξης. Μέσα στην εκπαιδευτική πράξη λειτουργούν πολύ καλά και ως 
φορέας μηνύματος προκαλώντας τον προβληματισμό των μαθητών/τριών πάνω σε 
σύγχρονα κοινωνικά θέματα, που προβάλλονται μέσα από αυτά.  
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Διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών των Δημοτικών σχολείων Ηλείας 

Μπαντούνα Μαρία, Εκπαιδευτικός, Π.Ε.06, Μed, Msc, mabad4250@yahoo.gr 
Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός, Π.Ε.70, MSc, kzogopoulos@gmail.com 

Περίληψη 

Η ικανοποίηση που αποκομίζει ο εκπαιδευτικός από την εργασία του είναι ζήτημα κα-
θοριστικής σημασίας, αφού επηρεάζει τόσο τον ίδιο όσο και τη σχολική μονάδα και 
κατά συνέπεια τους αποδέκτες της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τους μαθητές. Η εργα-
σιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων ενδογε-
νών και εξωγενών με την εργασία τους. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύ-
νηση της σχέσης ανάμεσα σε παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς με την εργασία και 
στο επίπεδο της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Δημοτικών 
Σχολείων της Ηλείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ενδογενείς στην εργασία παρά-
γοντες είναι περισσότερο σημαντικοί από τους εξωγενείς ως προς την ικανοποίηση που 
αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εργασιακή Iκανοποίηση, Eκπαιδευτικοί, Δημοτικά, Eρωτηματολόγιο 

Εισαγωγή 

Η μελέτη της έννοιας της ικανοποίησης που αποκομίζει ο εργαζόμενος από την εργασία 
του σε κάθε επαγγελματικό χώρο, όπως και στο πεδίο της εκπαίδευσης, αποτελεί το πιο 
δημοφιλές και κυρίαρχο αντικείμενο σε έρευνες στην οργανωτική ψυχολογία (Jex & 
Britt, 2014˙ Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001 ˙ Κάντας, 1998) στο πέρασμα των 
ετών. Η ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος από την εργασία του σχετίζεται με 
την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά της (Δημητρόπουλος, 1998). Ευχαρι-
στημένοι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν και θα αποδώσουν καλυτέρα σε ένα οργανισμό 
(Warr & Clapperton, 2010). Η εργασία που εκτελεί κάθε εργαζόμενος μπορεί να προ-
σεγγισθεί ως όλο, αλλά μπορεί να προσεγγισθεί με βάση τις ποικίλες πτυχές και δια-
στάσεις που περιλαμβάνει. Συνεπώς, η ικανοποίηση που αντλεί ο εργαζόμενος από την 
εργασία του μπορεί να διακριθεί σε ενδογενή και εξωγενή. Η εσωγενής αναφέρεται στο 
περιεχόμενο και σε όψεις της εργασίας. Η εξωγενής αναφέρεται στο πλαίσιο της εργα-
σίας, στις συνθήκες, το ωράριο, την ασφάλεια και την αμοιβή (Κάντας, 1998). Ας ση-
μειωθεί, ότι κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις, μπορεί να συμβάλει σε διαφορετικό 
βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης. Στο ίδιο πλαίσιο οι 
Warr, Cook και Wall (1979), προσεγγίζουν την εργασιακή ικανοποίηση, ως το βαθμό 
ικανοποίησης που αισθάνεται ο εργαζόμενος με τα ενδογενή και εξωγενή από την ερ-
γασία του χαρακτηριστικά. 
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Εργασιακή ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός, εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου του, αποτελεί βασικό πυλώνα για την 
επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του 
αντανακλά εν τέλει στην επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος (Δημητρόπουλος, 
2004). Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το θετικό αίσθημα που αποκομίζουν οι εκπαι-
δευτικοί από την εργασία τους, σχετίζεται άμεσα με το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, την 
απόδοση των μαθητών τους αποτελώντας τον καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης για το 
μαθησιακό αποτέλεσμα (Ostroff, 1992) και κατά συνέπεια με το ρόλο τους να παρέ-
χουν εκπαίδευση ποιότητας στους μαθητές.  

Η εργασιακή ικανοποίηση του εκπαιδευτικού σχετίζεται με τη συναισθηματική σχέση 
που αναπτύσσει με τον διδακτικό του ρόλο και καθορίζεται από τις προσδοκίες, τις 
αναζητήσεις από το επάγγελμα του και από το τι πραγματικά του προσφέρει, όπως ο 
ίδιος το αντιλαμβάνεται (Lawler, 1973 οπ. αναφ. στο Zembylas & Papanastasiou, 
2004). Επίσης, σχετίζεται με την υποκίνησή τους (Bush & Middlewood, 2013), με αξίες 
και στάσεις αναφορικά με την εργασία τους (Baron, 1986) με συμπεριφορές των εκ-
παιδευτικών στη σχολική μονάδα, όπως το αίσθημα δέσμευσης και την εμπλοκή τους 
με την εργασία (Day, 2004). Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνδέεται 
άμεσα με την ποιότητα καθοδήγησης στη διδασκαλία, η οποία με τη σειρά της προσφέ-
ρει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα (Scheerens, 2008, οπ. αναφ. στο Griva, 
Panitsidou, & Chostelidou, 2012). Αξίζει να επισημανθεί η θετική σχέση ανάμεσα στην 
εργασιακή ικανοποίηση και τη γενική ικανοποίηση του ατόμου από τη ζωή με δεδο-
μένο ότι η εργασία αποτελεί σημείο αναφοράς και κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων 
(Rafferty & Griffin, 2009). 

Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης εκπαιδευτικών 

Πλήθος παραγόντων καταγράφονται και αναφέρονται ότι συμβάλουν στην ικανοποί-
ηση των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους. Οι Dinham και Scott (2000) κατηγο-
ριοποιούν γενικά τους παράγοντες που δημιουργούν αισθήματα ικανοποίησης ή δυσα-
ρέσκειας στους εκπαιδευτικούς σε τρεις ευρύτερους τομείς: α) παράγοντες που σχετί-
ζονται κυρίως με το περιεχόμενο της εργασίας τους, τη διδασκαλία, την πρόοδο των 
μαθητών, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών 
και τους προσφέρουν ικανοποίηση, β) παράγοντες εξωτερικούς με τη διδασκαλία που 
σχετίζονται με το ευρύτερο σύστημα και την κοινωνία, όπως οι εκπαιδευτικές αλλαγές 
και η διαχείριση τους, ο φόρτος εργασίας, το status και η εικόνα των εκπαιδευτικών 
και τους δυσαρεστούν και γ) παράγοντες στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου που 
διαφοροποιούνται και ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο ανάλογα με τα χαρακτηρι-
στικά του, όπως ηγεσία, το κλίμα, η επικοινωνία, οι πόροι και φήμη του σχολείου στην 
τοπική κοινωνία. Οι τελευταίοι αυτοί παράγοντες προσδίδουν ουδέτερη φόρτιση στους 
εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι έρευνες αναδεικνύουν τους ενδογενείς με την εργασία πα-
ράγοντες σημαντικότερους για την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί 
(Johnson, 2002). 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Ερευνητικός σκοπός 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης παρα-
γόντων ενδογενών και εξωγενών στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευ-
τικών Δημοτικών σχολείων Ηλείας. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και οριοθέτησαν την έρευνα ήταν: 

1) Ποιο είναι το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από 
τους ενδογενείς στην εργασία παράγοντες; 
2) Ποιο είναι το επίπεδο της εργασιακής τους ικανοποίησης από τους εξωγενείς 
στην εργασία παράγοντες; 
3) Πώς επηρεάζουν οι ενδογενείς παράγοντες τη διαμόρφωση του επίπεδου της 
συνολικής εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών; 
4) Πώς επηρεάζουν τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών οι 
εξωγενείς με την εργασία παράγοντες; 

Δομή ερευνητικού εργαλείου 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία έγινε με τη χρήση 
ερωτηματολογίου αποτελούμενο από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε ερωτή-
σεις για τη διερεύνηση δημογραφικών χαρακτηριστικών και επαγγελματικών στοι-
χείων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου α-
ξιοποίησε το έτοιμο ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Scale, των Warr et al. (1979), με 
15 ερωτήσεις σε μια 7θμια κλίμακα Likert από το 1 (είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημέ-
νος/η) έως το 7 (είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος/η), για την αποτίμηση τόσο της συ-
νολικής εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, όσο και την εργασιακή ικανο-
ποίηση, μέσω δυο υποκλιμάκων, που σχετίζονται με διαστάσεις ενδογενείς (7 προτά-
σεις) και εξωγενείς (8 προτάσεις) με την εργασία τους (Fields, 2002).  

Δείγμα Έρευνας 

Η έρευνα έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2017 με τη μέθοδο του δείγματος ευκαιρίας. 
Διανεμήθηκαν 360 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς από 58 Δημοτικά σχολεία Γε-
νικής εκπαίδευσης της Ηλείας. Οι 1032 εκπαιδευτικοί, το σύνολο δηλαδή των εκπαι-
δευτικών γενικής εκπαίδευσης Δημοτικών σχολείων Ηλείας που υπηρετούσαν σε 91 
σχολικές μονάδες το σχολικό έτος 2016-2017, αποτέλεσε τον πληθυσμό αναφοράς. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 269 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών στην 
έρευνα ήταν αρκετά υψηλό και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε στο 74,72%. 
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Ανάλυση Δεδομένων 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους 269 εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Γε-
νικής Εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας, αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμι-
κού πακέτου SPSS 25.0 for Windows. Από τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας των ερω-
τήσεων (Πίνακας 1) πρόεκυψε ο δείκτης Cronbach’s alpha=0,864 για την υποκλίμακα 
εργασιακής ικανοποίησης ως προς τους ενδογενείς παράγοντες, 0,778 για την υποκλί-
μακα εργασιακής ικανοποίησης ως προς τους εξωγενείς παράγοντες, ενώ για τη συνο-
λική κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης Cronbach’s alpha=0,897. 

 

 
Αριθμός Ε-
ρωτήσεων 

Cronbach's 
Alpha 

Υποκλίμακα εργασιακής ικανοποίησης ενδογε-
νών παραγόντων 

7 0,864 

Υποκλίμακα εργασιακής ικανοποίησης εξωγε-
νών παραγόντων 8 0,778 

Συνολική κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης  15 0,897 
Πίνακας 1: Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha) 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευ-
τικών (Πίνακας 2), καταγράφονται μέτρια επίπεδα ικανοποίησης (5,26) συνολικά από 
την εργασία τους (σύνολο διαστάσεων). Όσον αφορά τις επιμέρους διαστάσεις, έχουμε 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον Διευθυντή (5,85), ενώ χαμηλότερο είναι το επίπεδο 
της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις απολαβές τους (3,48).  

 

 

 

 

 

Πί-
να-

κας 2:  

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των διαστάσεων και της συνολικής εργασιακής ικα-
νοποίησης 

 

Σύνολο Απα-
ντήσεων 

 (Ν) 

Μέσος 
όρος 

(Μ.Ο.) 

Τυπική 
απόκλιση 

(Τ.Α.) 
Συνθήκες εργασίας 269 5,43 ,923 

Διευθυντής 269 5,85 1,199 
Επαγγελματική εξέλιξη & 

ανάπτυξη 269 5,32 ,954 

Συνάδελφοι 269 5,95 1,132 
Αναγνώριση 269 5,52 1,362 

Μισθός 269 3,48 1,597 
Σύνολο διαστάσεων 269 5,26 ,879 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των απαντήσεων των εκπαι-
δευτικών του δείγματος είναι 5,62 για την εργασιακή ικανοποίηση ως προς τους ενδο-
γενείς παράγοντες στην εργασία, με τυπική απόκλιση (Τ.Α.) ,899, ενώ για την εργα-
σιακή ικανοποίηση ως προς τους εξωγενείς στην εργασία παράγοντες, ο Μ.Ο. είναι 
5,13 με Τ.Α. ,914. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις ήταν σε 7θμιακλίμακα Likert, οι ερω-
τώμενοι καταγράφουν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από τους εξωγενείς παράγοντες, 
ενώ υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ικανοποίηση από τους ενδογενείς παράγοντες 
που καταγράφονται υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. Μεταξύ των ενδογενών και ε-
ξωγενών παραγόντων, υπάρχει σημαντικός βαθμός συσχέτισης (,812), όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4. Επιπλέον, η διαφορά των Μ.Ο. ως προς τα επίπεδα ικανοποίησης από 
τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, είναι στατιστικά σημαντική, όπως αποτυ-
πώνεται από τη σύγκριση των Μ.Ο. (Paired Samples Test)στον Πίνακα 4 (p=,000 < 
,005). 

Πίνακας 3: Ενδογενείς–Εξωγενείς παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση Μ.Ο. Ενδογενών-Εξωγενών Παραγόντων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5, η ανάλυση της παλινδρόμησης δείχνει ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση των ενδογενών παραγόντων ικανοποίησης με το σύνολο των παραγόντων 
ικανοποίησης (Stand. Beta = ,913, p< ,001). Οι ενδογενείς παράγοντες ερμηνεύουν το 
90,7 % του συνόλου των παραγόντων ως προς την εργασιακή ικανοποίηση (Adjusted 
R2= ,907). Θετική συσχέτιση (Πίνακας 5) υπάρχει ως προς τους εξωγενείς παράγοντες 
σε σχέση με το σύνολο των παραγόντων (Stand.Beta= ,899, p< ,01). Οι εξωγενείς πα-
ράγοντες ερμηνεύουν το 90,4% του συνόλου των παραγόντων (Adjusted R2= ,904). 
Ωστόσο, μεγαλύτερη θετική συσχέτιση ως προς την επίδραση των υποκλιμάκων (εν-
δογενείς-εξωγενείς παράγοντες) στο σύνολο της εργασιακής ικανοποίησης, υπήρχε ως 
προς τους ενδογενείς παράγοντες (Stand. Beta = ,913 >Stand.Beta= ,899). 

Παράγοντες 

Σύνολο Απα-
ντήσεων 

 (Ν) 

Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 
όρος 

(Μ.Ο.) 

Τυπική α-
πόκλιση 

(Τ.Α.) 
Ενδογενείς  269 1 7 5,62 ,899 
Εξωγενείς  269 1 7 5,13 ,914 

Παράγοντες (Μ.Ο.) (Τ.Α.) 
Ελάχιστος 

Μ.Ο. 

Μέγιστος 
Μ.Ο. 

Corre-
lation t Sig 

 

Ενδογενείς  
,499 ,557 ,432 ,565 ,812 14,691 ,000 

 
Εξωγενείς   
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Πίνακας 5: Συσχέτιση Ενδογενών-Εξωγενών παραγόντων εργασιακής ικανοποίησης με 
τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 6, υπάρχει θετική συσχέτιση με όλες τις διαστά-
σεις της εργασιακής ικανοποίησης που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις με 
τους συναδέλφους, την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών, τη σχέση τους με 
τον άμεσο προϊστάμενο, τις απολαβές και τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης, καθώς οι τιμές Stand.Beta κυμαίνονται από ,332 έως ,797 και p<,001. Η 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών συμβάλλει πε-
ρισσότερο στην ικανοποίηση των ερωτώμενων εκπαιδευτικών από την εργασία τους 
(Stand. Beta = ,797, p< ,001) και ερμηνεύει το 74,8% της συνολικής εργασιακής τους 
ικανοποίησης (Adjusted R2= ,748). Αντίθετα, ο μισθός των εκπαιδευτικών έχει σημα-
ντικά μικρότερη συσχέτιση με τη συνολική εργασιακή τους ικανοποίηση (Stand. Beta 
= ,332, p< ,001) και ερμηνεύει το 36,2 % της συνολικής ικανοποίησης τους από την 
εργασία (Adjusted R2= ,362). 

Πίνακας 6: Συσχέτιση διαστάσεων εργασιακής ικανοποίησης με τη συνολική εργασιακή 
ικανοποίηση 

Συμπερασματικές κρίσεις–συζήτηση 

Σχετικά με την διερεύνηση της επίδρασης των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων 
στη συνολική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που αφορούσε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, προέκυψε ότι: 

Ανεξάρτητη 
μεταβλητή 

Ενδογενείς παρά-
γοντες  Εξωγενείς παράγο-

ντες  

Έξαρτημένη 
μεταβλητη Stand.Beta Sig 

Adjusted 

R2 
Stand.Beta Sig 

,Adjusted 

R2 
Σύνολο Πα-
ραγόντων ,913 ,000 ,907 ,899 ,000 ,904 

Εξαρτημένη μεταβλητή Συνολική εργασιακή ικανοποίηση  

Ανεξάρτητη μεταβλητή Stand.Beta Sig 
Adjusted 

R2 
Συνθήκες εργασίας ,764 ,000 ,643 

Συνάδελφοι ,541 ,000 ,484 
Αναγνώριση ,471 ,000 ,531 

Άμεσος προϊστάμενος ,585 ,000 ,635 
Μισθός ,332 ,000 ,362 

Επαγγελματική εξέλιξη 
& ανάπτυξη ,797 ,000 ,748 

829/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



α) Συνολικά από την εργασία τους οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα ικα-
νοποίησης. Από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασίας τους (συνθήκες εργασίας, σχέ-
σεις συναδέλφων, αναγνώριση, άμεσος προϊστάμενος, μισθός, επαγγελματική εξέλιξη 
& ανάπτυξη) καταγράφουν υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης στις σχέσεις με 
τους συναδέλφους (ενδογενής παράγοντας) και χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης στο μι-
σθό (εξωγενής παράγοντας). 

β) Οι ενδογενείς παράγοντες σχετίζονται θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο της 
εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με τους εξωγενείς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί 
αντλούν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από τους εξωγενείς παράγοντες, ενώ από τους 
ενδογενείς παράγοντες, η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη, κάτι που επιβεβαιώνεται και 
από έρευνες που δείχνουν τους ενδογενείς παράγοντες πιο σημαντικούς στην ικανοποί-
ηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους (Johnson, 2002).Επίσης, και 
στην έρευνα των Dinham και Scott (2000) οι κύριες πηγές ικανοποίησης των εκπαιδευ-
τικών σχετίζονταν με τις ενδογενείς ανταμοιβές που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από 
τη διδασκαλία, τα επιτεύγματα και την πρόοδο των μαθητών τους, Αντίθετα, αισθή-
ματα έλλειψης ικανοποίησης σχετίζονται με παράγοντες εξωγενείς ως προς το περιε-
χόμενο της εργασίας τους.  

γ) Από τις διαστάσεις της εργασίας, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για επαγγελμα-
τική εξέλιξη και ανάπτυξη συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στην ικανοποίηση που 
βιώνουν από την εργασία τους σε σχέση με τη συνολική εργασιακή τους ικανοποίηση. 
Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με την άποψη των Graham & Messner (1998), 
όπου η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης αποτελεί ισχυρό παράγοντα ικανοποίησης 
που δε σχετίζεται απαραίτητα με την αμοιβή. Η επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρ-
τιση δίνει νόημα στην εργασία και ενισχύει την επιθυμία για αποτελεσματικότητα και 
αύξηση της απόδοσής τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008˙Παπαλεξανδρή & Μπουρα-
ντάς, 2003). Αντίθετα και με σημαντική διαφορά, οι μισθολογικές απολαβές τους σχε-
τίζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τη συνολική τους εργασιακή ικανο-
ποίηση. Ο χαμηλός μισθός αποτελεί ισχυρό παράγοντα δυσαρέσκειας για τους εργαζό-
μενους (Grund & Sliwka, 2001). 
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Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων του Σ.Δ.Ε. Ναυπλίου ως προς την 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Παταρίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Ed, pataridis@gmail.com 

Κουκούλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Ed, M.Sc, koukoulis@gmail.com 

Περίληψη 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελούν προτεραιότητα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Εκπαιδευτικοί φορείς επενδύ-
ουν στην αξιοποίησή τους σε μια προσπάθεια να καταστήσουν διαθέσιμη την εκπαί-
δευση σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου. Παρότι, παρουσιάζεται ιδιαίτερο πολι-
τικοοικονομικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ε-
νηλίκων, δεν έχουν ερευνηθεί διεξοδικά η απόψεις των εκπαιδευόμενων ως προς την 
ενσωμάτωση και υιοθέτηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευσή τους. Στόχος της έρευνας εί-
ναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
(ΣΔΕ) ως προς την αποτελεσματικότητα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία σε σχέση με το βαθμό εξοικείωσης τους με τις Τ.Π.Ε.. Για το σκοπό αυτό 
επιλέχθηκε το μοντέλο της ποιοτικής προσέγγισης με λήψη συνεντεύξεων. Τα αποτε-
λέσματα δείχνουν ότι η χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στο ΣΔΕ 
Ναυπλίου, λειτουργεί  προσθετικά στην απόκτηση νέων γνώσεων και συμβάλει θετικά 
στο μετασχηματισμό των απόψεων των εκπαιδευομένων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ενήλικοι Εκπαιδευό-
μενοι, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαί-
δευση. Η αιτία για αυτό βρίσκεται τόσο στην οικονομική όσο και την παιδαγωγική 
σφαίρα. Οι νέες τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο προσιτές και η παιδαγωγική εξελίσ-
σεται και τις υιοθετεί. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, μία σημαντική δομή είναι τα ΣΔΕ. 
Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. σε δομές σαν και αυτή είναι έκδηλη. Οι έρευνες που υπάρχουν 
δημοσιευμένες σε Ελληνικά συνέδρια το αποδεικνύουν. Είναι αποτελεσματική όμως η 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιος ο ρόλος της εξοικείωσης 
των εκπαιδευομένων με τις νέες τεχνολογίες; 

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα εντοπιστούν καθοριστικά σημεία για την απο-
τελεσματικότερη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων, από την οπτική των 
εκπαιδευόμενων με βάση τις απόψεις τους. Η εξαγωγή νέων αποτελεσμάτων έρευνας 
που θα αφορούν στο συνδυασμό των Τ.Π.Ε. με την εκπαίδευση ενηλίκων, αποτελεί 
θέμα υψηλού ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουνε ένα 
πρώτο βήμα προς την συστηματικότερη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενη-
λίκων συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στα ΣΔΕ 
αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Οι  Τ.Π.Ε. ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας της πληροφορικής με άλλες 
συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ιδιαίτερα των επικοινωνιών (Μικρόπουλος, 2011). Α-
ξίζει να σημειωθεί πως με διαφορά μιας δεκαετίας οι Lave & Wenger (1991) και Kerrey 
& Isakson (2001) καταγράφουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις δυνατότητες χρήσης των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο τρόπος που οι Τ.Π.Ε. εντάσσονται στα εκπαι-
δευτικά συστήματα διαφόρων χωρών είναι διαφορετικός καθώς οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποι-
ούνται  άλλοτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο µε αποκλειστικό στόχο τη από-
κτηση τεχνολογικών γνώσεων, άλλοτε ως εργαλείο γνώσης, έρευνας και µάθησης στο 
σύνολο των γνωστικών αντικειμένων, και άλλοτε  συνδυάζει τις δύο παραπάνω περι-
πτώσεις. παραπάνω προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τον Κόμη έχουμε τη διάκριση τριών 
μοντέλων του τεχνοκρατικού, του ολιστικού και του πραγματολογικού μοντέλου εφαρ-
μογής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Κόμης, 2004).  

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να εμπλακούν και να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις δομές της εκ-
παίδευσης και σε όλα τα επίπεδα. Η χρήση τους διαφοροποιείται ανάλογα με το ποιος 
και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιούνται για διοικητική υποστήριξη των 
σχολικών μονάδων και ως μέσο προσέγγισης στη γνώση και τη μάθηση μέσω αλληλε-
πιδραστικών εκπαιδευτικών λογισμικών και για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτές στην 
προετοιμασία και παρουσίαση του εκπαιδευτικού τους έργου. Οι Τ.Π.Ε. δίνουν τη δυ-
νατότητα παρουσίασης της γνώσης με πολλές μορφές, μειώνουν τον απαιτούμενο 
χρόνο αφομοίωσης και κάνουν εφικτή τόσο την εξατομικευμένη μάθηση όσο και τις 
συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευόμενων έτσι ώστε μέσω μιας μη σειριακής προσέγγισης 
να ανακαλύψουν τη γνώση (Παπαδάκης, Σ., &  Χατζηπέρης, Ν., 2001). Βέβαια, παρά-
γοντες διαφοροποίησης της χρήσης τους είναι το προσωπικό στυλ του εκπαιδευτικού 
και η εξοικείωση των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. (Κυνηγός, Βαβουράκη, Ιωαννίδης, Παπα-
ϊωάννου, & Ψυχάρης, 2002).  

Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ αφορά ενηλίκους και είναι διαμορφωμένο με τρόπο 
ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες τους (Βεκρής, 
και συν., 2010, σ. 20). Η χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε., στο πλαίσιο των ΣΔΕ, γίνεται στον 
πληροφορικό γραμματισμό, στους άλλους γραμματισμούς, στης ερευνητικές και τις 
διαθεματικές εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός της έλλειψης ερευνών που να 
αφορούν τον πληροφορικό γραμματισμό. Στη μία έρευνα που βρέθηκε (Τζιμογιάννης 
& Γραβάνη, 2008) αναφέρεται πως οι κοινωνικές δεξιότητες γύρω από τις Τ.Π.Ε. κα-
λύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό όμως οι εκπαιδευόμενοι συναντούν δυσκολίες στο 
να προσεγγίσουν θεωρητικά το αντικείμενο της πληροφορικής. Επίσης, βασικό πρό-
βλημα είναι η ανασφάλεια τους απέναντι στους υπολογιστές και οι δυσκολίες που πα-
ρουσιάζονται όταν πρέπει  οργανωθούν διαθεματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστη-
ριότητες. Πρέπει δε να επισημανθεί πως η έρευνα αυτή είναι αρκετά παλιά. Οι γραμ-
ματισμοί που συμμετείχαν στις διαθεματικές εργασίες ήταν ο μαθηματικός, ο γλωσσι-
κός και ο επιστημονικός γραμματισμός γεγονός που φανερώνει πως δεν υπάρχει κά-
ποιος περιορισμός στην χρήση Τ.Π.Ε. από άλλους γραμματισμούς των ΣΔΕ. Σε καμία 
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από τις έρευνες αυτές δεν γίνεται προσπάθεια διάγνωσης των πρότερων γνώσεων και 
εμπειριών των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές σε όλες τις περιπτώσεις είχαν στόχο 
είτε γνώσεις, είτε δεξιότητες, είτε στάσεις.  Δημιούργησαν ομάδες (Κοκκίνου, Ρήγα , 
& Τρίγκα , 2005; Μαντζάνας & Λουκοπούλου, 2005) και χρησιμοποίησαν την μέθοδο 
πρότζεκτ (Αθανασόπουλος, Μπισμπινικάκης, Μισιχρόνη, & Ζουρίδης, 2009).  Οι πλη-
ροφορίες μεταδόθηκαν στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακές  τεχνικές, μέσω ανα-
ζήτησης στο διαδίκτυο, μέσα από πολυμεσικούς τίτλους και στο τέλος δημιουργείται 
στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο υλικό. Η μόνη έρευνα που διέφερε ήταν αυτή 
που αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την επικοινωνία εκπαιδευόμενου 
εκπαιδευτή (Νικολάου & Τσέργος, 2006). Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν κυρίως 
δύο κατηγορίες εργαλείων. Την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την δη-
μιουργία υλικού με τη χρήση εργαλείων εγκατεστημένων στους υπολογιστές. Συγκε-
κριμένα, δημιουργούν ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων (Αθανασόπουλος, 
Μπισμπινικάκης, Μισιχρόνη, & Ζουρίδης, 2009) και χρησιμοποιούν εφαρμογές γρα-
φείου (Αθανασόπουλος, Μπισμπινικάκης, Μισιχρόνη, & Ζουρίδης, 2009) (Χατζηφω-
τεινού & Μπάνος, 2005; Μαραγκάκη, 2006; Μαντζάνας & Λουκοπούλου, 2005). Επί-
σης, αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο (Σταματάκη, Μελισσουργάκης, & Μαρκο-
γιαννάκης, 2009; Μπαϊρακτάρη & Μαυρογόνατος, 2009; Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα , 
2005; Μαντζάνας & Λουκοπούλου, 2005). Σε μία μόνο περίπτωση χρησιμοποίησαν 
και επιπλέον εξοπλισμό (Μαραγκάκη, 2006). Επίσης, δεν προκύπτει η χρήση web 2.0 
εφαρμογών γεγονός που εγείρει προβληματισμούς. Ως προς τα αποτελέσματα, οι μα-
θητές ένοιωσαν ικανοποίηση (Αθανασόπουλος, Μπισμπινικάκης, Μισιχρόνη, & Ζου-
ρίδης, 2009; Μαραγκάκη, 2006; Χατζηφωτεινού & Μπάνος, 2005; Μαντζάνας & Λου-
κοπούλου, 2005) αλλά και δυσκολεύτηκαν (Χατζηφωτεινού & Μπάνος, 2005). Επίσης, 
αποκόμισαν γνώσεις (Χατζηφωτεινού & Μπάνος, 2005).  Βέβαια, υπήρξε περίπτωση 
αποτυχημένου σεναρίου (Κοκκίνου, Ρήγα & Τρίγκα, 2005) λόγω των προβλημάτων 
που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Οι εργασίες που κατεγράφησαν περιείχαν ορισμένα σημαντικά σημεία:  

• Προετοιμασία των εκπαιδευτών όπου οι εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων 
συνεργάζονται και παράγουν ένα σενάριο διδασκαλίας.  

• Υλοποίηση του σεναρίου που τις περισσότερες φορές εμπεριέχει εργαλεία που 
χρησιμοποιούν σε ομάδες οι εκπαιδευόμενοι.  

• Παραγόμενο υλικό που διαφέρει ανά περίπτωση και είναι σύμφωνο με τους 
στόχους του κάθε σεναρίου. 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης των Τ.Π.Ε. στα 
ΣΔΕ. Συγκεκριμένα η προσπάθεια επικεντρώνεται στις απόψεις των εκπαιδευομένων. 
Το δείγμα της έρευνας αποτελούν οι τριάντα εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ναυπλίου. Τα 
εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν  η συνέντευξη, δεδομένου ότι τα ερευνητικά 
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ερωτήματα που θέσαμε απαιτούσαν προσωπική επαφή με τους εκπαιδευόμενους ώστε 
να γίνει λεπτομερής ανάλυση λόγου. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης 
χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της παρατήρησης εκ μέρους του ερευνητή για να γίνει 
καταγραφή των εκφράσεων και αντιδράσεων των εκπαιδευομένων. Ακόμη, οι ερωτή-
σεις έπρεπε να είναι δομημένες και διατυπωμένες με τρόπο που να γίνεται κατανοητός 
από τον συγκεκριμένο πληθυσμό.  

Η συνέντευξη ανήκε στις λεγόμενες δομημένες συνεντεύξεις. Σε αυτού του είδους τις 
συνεντεύξεις, ο ερευνητής έχει προκαθορίσει τη σειρά, τον αριθμό και το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων και οι απαντήσεις καταγράφονται λέξη προς λέξη (Φίλιας, 1994, 
σελ.130). Επομένως, έχοντας θέσει τα βασικά ερωτήματα είναι σε θέση να εκμαιεύσει 
τις απαντήσεις που του είναι χρήσιμες από το συνομιλητή του εστιάζοντας σε αυτά που 
τον ενδιαφέρουν (Hoepfl, 1997), ενώ χαρακτηριστικό της είναι και η προσαρμοστικό-
τητα (Gall, Borg & Gall, 2006). Μέσω της συνέντευξης αυτής δίνεται η δυνατότητα 
στον ερευνητή να ερευνήσει κίνητρα, ιδέες και πιθανές αντιδράσεις (Bell, 1997). 

Βάση του στόχου της έρευνας, τέθηκαν τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα και προέκυ-
ψαν οι αντίστοιχοι τέσσερις άξονες που σχετίζονται με το κάθε ένα από τα ερωτήματα. 
Επάνω σε αυτούς του άξονες δομήθηκε το ερωτηματολόγιο.  

1ος άξονας: Ποιες ήταν οι γνώσεις και εμπειρίες όσο αφορά στα εργαλεία Τ.Π.Ε. πριν 
τη φοίτησή τους στο ΣΔΕ; 

2ος άξονας: Ποιο είναι το είδος των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία; 

3ος άξονας: Ποια η αξία χρήσης των εργαλείων εν ώρα μαθήματος; 

4ος άξονας: Ποια είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία; 

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση και κωδικοποίηση των συνεντεύξεων. 

1ος άξονας: Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι (75%) χρησιμοποιούσαν υπολογιστή στο 
σπίτι με ένα λίγο μικρότερο ποσοστό να χρησιμοποιεί και το διαδίκτυο (60%). Χαρα-
κτηριστικά αναφέρουν: «…το χωριό είναι απομονωμένο…κάθεσαι στο Internet χαζεύ-
εις πέντε ειδήσεις…για τα αγροτικά…για τον καιρό…» (Εκπαιδευόμενος 01). «…κοιτάω 
για αυτοκίνητα περίπου μία ώρα την ημέρα ή και παραπάνω…» (Εκπαιδευόμενος 08). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου (87%) και δεν έχει 
προηγουμένως επιμορφωθεί στους υπολογιστές (82%). Περισσότεροι από τους μισούς 
(56%) έχουν πριν την φοίτηση τους θετική άποψη για τη χρήση των υπολογιστών. Βέ-
βαια, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως αυτή η θετική αντίληψη μπορεί να προέρχεται 
από τις δηλώσεις τους ότι χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή κυρίως για ψυχαγωγία. 
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Μολονότι η πλειονότητα των εκπαιδευόμενων δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο σε-
μινάριο ή επιμόρφωση πριν την φοίτησή τους στο ΣΔΕ, εντούτοις είχαν θετική αντί-
ληψη ως προς την ευκολία χρήσης των υπολογιστών και των Τ.Π.Ε. κάτι που ενδεχο-
μένως να σχετίζεται με την εμπειρία των εκπαιδευόμενων στη χρήση των υπηρεσιών 
του διαδικτύου. Ο Τζιμογιάννης (2008) αναφέρει ως εμπόδιο στη διδασκαλία και τη 
μάθηση την «ανασφάλεια και το φόβος που ένιωθαν αρκετοί εκπαιδευόμενοι για τους 
υπολογιστές».  Ο ίδιος εξηγεί το φαινόμενο στη βάση της έλλειψης ουσιαστικής ενη-
μέρωσης και επαφής με την τεχνολογία. Στην παρούσα έρευνα διαφαίνεται μια αλλαγή 
σε αυτή τη στάση.  

 

2ος άξονας: Στον πληροφορικό γραμματισμό αναφέρεται η χρήση βιντεοπροβολέα κυ-
ρίως για την παροχή οδηγιών «Έχει προτζέκτορα μεγάλο, ότι οδηγίες λέει να βλέ-
πουμε…» (Εκπαιδευόμενος 01) ή/και για επίδειξη των ενεργειών που πρέπει να γίνουν 
από τους εκπαιδευόμενους με παράλληλη βοήθεια από τον εκπαιδευτή «…στον πίνακα 
με projector μαςς δείχνει βασικές κινήσεις…» (Εκπαιδευόμενος 04). Στους υπόλοιπους 
γραμματισμούς οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους αναφέρουν ότι γίνεται χρήση προ-
βολών παρουσιάσεων με επιπλέον υλικό για το αντικείμενο διδασκαλίας: «…μας δεί-
χνουν άρθρα από το διαδίκτυο…βίντεο, ντοκιμαντέρ, εικόνες…» (Εκπαιδευόμενος 
17). Βεβαίως δεν γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους γραμματισμούς: 
«…Μόνο δύο όχι οι άλλοι δεν χρησιμοποιούν…» (Εκπαιδευόμενος 06).  

Στους γραμματισμούς που οι εκπαιδευτές κάνουν χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του πληροφορικού, το είδος των 
εργαλείων που χρησιμοποιούν είναι εργαλεία παρουσιάσεων ή/και προβολών βίντεο 
και όχι εργαλεία που προάγουν την ενεργητική μάθηση. Παρόμοια αποτελέσματα εμ-
φανίστηκαν και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

3ος άξονας: Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι (86%), επισημαίνουν την προστιθέμενη 
προσφορά των νέων τεχνολογιών, δηλώνοντας τη χρησιμότητά τους στην καλύτερη 
κατανόηση αλλά και απομνημόνευση των γνώσεων του διδασκόμενου αντικειμένου 
«…έχει εικόνα, βλέπεις κάτι που αλλιώς δεν θα μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό 
σου. Έρχεσαι κουρασμένος από τη δουλειά, απ’ το σπίτι. Όταν έχεις και θέαμα μπρο-
στά, θεωρώ ότι σε βοηθάει…» (Εκπαιδευόμενος 04), «…με εξυπηρετεί καλύτερα να 
βλέπω το μάθημα. Να το εμπεδώνω…» (Εκπαιδευόμενος 10). Επίσης, μπορεί η χρήση 
τους να λειτουργήσει προσθετικά, σε ότι αφορά στο προσφερόμενο υλικό των μαθη-
μάτων εμπλουτίζοντάς το με επιπλέον πηγές, «γεμίζοντας το κενό» της μη ύπαρξης 
επίσημου έντυπου υλικού (βιβλίων) για τους γραμματισμούς στα ΣΔΕ: «…κάνει πιο 
εύκολο το μάθημα γιατί δεν υπάρχουν βιβλία εδώ…Βοηθάνε πολύ περισσότερο στην 
κατανόηση του μαθήματος, η τεχνολογία βοηθάει πολύ περισσότερο από τα βι-
βλία…Γιατί μπορείς να βρεις περισσότερα πράγματα απ’ όσα έχει ένα βιβλίο, στο 
Internet…» (Εκπαιδευόμενος 17). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. γίνεται  κυρίως για την υποστήριξη του μαθήματός τους με 
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οπτικοακουστικό υλικό, «εκσυγχρονίζοντας» τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 
Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι κατανοούν καλύτερα το αντι-
κείμενο του μαθήματος όταν αυτό γίνεται με μέσα νέων τεχνολογιών, κάτι που συμ-
φωνεί με το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999; Κόκκος, Με-
θοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τόμος Α, 2005). Ενδεχομένως βέβαια να σχετίζεται 
με το «μαθησιακό στιλ» του κάθε εκπαιδευόμενου (Αθανασίου, Μπαλντούκας, & Πα-
ναούρα, 2014). Υπήρξαν όμως και μερικοί εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θεωρούν ότι η 
διδασκαλία και η κατανόηση του μαθήματος είναι καλύτερη με τους παραδοσιακούς 
τρόπους διδασκαλίας χωρίς τη χρήση τεχνολογικών μέσων καθώς θεωρούν ότι αυτά 
τους διασπούν την προσοχή ή δεν τους παρέχουν την δυνατότητα  συγκράτησης των 
πληροφοριών. Σε ότι αφορά τα εργαλεία για ενεργητική μάθηση δεν προκύπτει χρήση 
ή εκμάθηση εργαλείων της κατηγορίας αυτής, ούτε στον πληροφορικό, ούτε και σε 
κάποιον άλλο από τους γραμματισμούς. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από τους Αναστα-
σιάδη και Κοτσίδη (2013) ενώ ο Μουζάκης (2006) διαπιστώνει πως «στην εκπαίδευση 
ενηλίκων δείχνει ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο και με διαφορε-
τικό ρυθμό από ότι η παιδαγωγική πρακτική και για το λόγο αυτό απαιτείται αλλαγή 
κουλτούρας  προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συγχρονισμός των δύο αυτών πα-
ραγόντων» εξηγώντας τη μη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών στην πράξη. 

4ος άξονας: Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευόμενους (56%) δηλώνουν ότι 
τους αρέσει η χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. κατά την εκπαιδευτική διαδικασία «…εγώ 
θέλω να μαθαίνω και το προτιμώ καλύτερα να μου το δείχνει…μου αρέσει να βλέπω» 
(Εκπαιδευόμενος 10). Αρκετοί (30,4%) δηλώνουν ότι τους αρέσει η χρήση εργαλείων 
μόνο σε ορισμένα μαθήματα «…εξαρτάται το μάθημα. Δηλαδή άμα μου πεις αγγλικά, 
εγώ η αλήθεια δεν τα γουστάρω με τίποτα. Δε πα να μου βάλεις προτζέκτορα…δεν το 
θέλω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Ενώ όταν βάλαμε προτζέκτορα και είδαμε τι ήταν η 
δίοδος ή είδαμε μια αρχαία τραγωδία ή πήγαμε πρακτικά σε μια πινακοθήκη…Είναι 
ωραία, είναι χρήσιμο…» (Εκπαιδευόμενος 01), «…Ναι, μου αρέσει κάνει το μάθημα 
πιο ευχάριστο, έχεις καλύτερη επαφή, εκτός από τα μαθηματικά…» (Εκπαιδευόμενος 
12). Αντιθέτως ένα μικρό ποσοστό (13%) δηλώνει ότι προτιμά την παραδοσιακή διδα-
σκαλία κάτι που ίσως να σχετίζεται με την έλλειψη βιβλίων ή/και έντυπου υλικού ή με 
το μαθησιακό στυλ: «…εγώ προσωπικά θα μπορούσα να μάθω πιο εύκολα αν τα λέγανε 
προφορικά. Τώρα αν το δείξει στο βίντεο, ναι μεν το εξηγεί, αλλά… εμένα με καλύπτει 
περισσότερο να μου το εξηγήσει, απ’ το να το βλέπω σε βίντεο…μου διασπά την προ-
σοχή…οπότε δεν θα έλεγα ότι έχω συγκέντρωση σε αυτό το αντικείμενο…» (Εκπαι-
δευόμενος 03). Σε ότι αφορά στην εκμάθηση διάφορων εργαλείων νέων τεχνολογιών 
μέσω του πληροφορικού γραμματισμού, οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους πιστεύουν 
είναι πολύ χρήσιμη έως και απαραίτητη για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγω της 
ένταξης της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας: «…να συντά-
ξει μία αίτηση στο word…θα σου χρειαστεί…ή να στείλεις ένα email ή να σου στείλουν 
ένα mail! Και πόσο μάλλον τώρα στο χωριό μου, που θα γλιτώσεις 15€ βενζίνη ανέβα-
κατέβα. Ενώ μπορεί να σου στείλει ένα mail, όπως έστειλαν σήμερα μια βεβαίωση και 
κάποια χαρτιά. Και χρόνο και κόπο και χρήμα, ότι θες. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να 
μάθεις, να ξέρεις.…Για έναν που δεν ξέρει είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μάθει εδώ. 
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Και θα είναι πρακτικό και χρήσιμο για μια ζωή πλέον, Ε, οπωσδήποτε είναι χρήσιμη! 
Δεν το συζητώ. Δηλαδή, αφού θα το χρειαστεί! Είναι εργαλείο…» (Εκπαιδευόμενος 
01), «…Χρησιμοποιείται πολύ ο υπολογιστής, σχεδόν σε όλα. Δηλαδή, βγαίνουν προ-
κηρύξεις για δουλειές…μια αίτηση να κάνω για δουλειά…μπορώ να κάνω και πως το 
λένε…ιστοσελίδα…να βάλω αγγελία…Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο…» (Εκπαι-
δευόμενος 04). Το ποσοστό των εκπαιδευομένων που έχει θετική αντίληψη για τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. μεταβάλλεται από 56% σε 91% δεδομένης της ενσωμάτωσης των 
Τ.Π.Ε. στο κοινωνικό-οικονομικό τους πλαίσιο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του 
διαδικτύου περισσότερο από πριν «…Περισσότερο, πλέον έχουν γίνει καθημερινή συ-
νήθεια και τα email και να μπαίνω σε site…» (Εκπαιδευόμενος 12), «…Δεν χρησιμο-
ποιούσα καθόλου και τώρα έχω πάρει υπολογιστή και χρησιμοποιώ το internet. Ναι. 
Πιο πολύ…» (Εκπαιδευόμενος 21), «…υπάρχει μία διαφορά, το χρησιμοποιώ περισ-
σότερο…» (Εκπαιδευόμενος 09). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έχουν θετική άποψη για τα 
εργαλεία Τ.Π.Ε. καθώς τους αρέσει περισσότερο η διαδικασία μάθησης όταν αυτά χρη-
σιμοποιούνται. Η θετική αυτή άποψη έχει καταγραφεί και στη βιβλιογραφική ανασκό-
πηση. Υπήρξαν βέβαια και οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τ.Π.Ε. δε βοη-
θούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και προτιμούν τις παραδοσιακές μεθόδους διδα-
σκαλίας. Επίσης όλοι οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η εκμάθηση 
των νέων τεχνολογιών μέσω του πληροφορικού γραμματισμού, καθώς είτε χρειάζεται 
και χρησιμοποιείται ήδη στην καθημερινότητά τους είτε θεωρούν πως θα τους χρεια-
στεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε αυτό συμβάλει και η προηγούμενη εξοικείωση με 
τους υπολογιστές καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων χρησιμοποιούν το διαδί-
κτυο στην καθημερινότητα τους. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, παρατηρήθηκε ότι ενώ αρκετοί εκπαιδευόμενοι είχαν στην κατοχή τους 
υπολογιστές, δεν ήταν όλοι τους εξοικειωμένοι με τη χρήση του. Λίγοι ήταν αυτοί που 
γνώριζαν την ύπαρξη εργαλείων Τ.Π.Ε. πέρα από την απλή χρήση του διαδικτύου και 
ελάχιστοι που είχαν την εμπειρία χρήσης εργαλείων γραφείου και γενικότερα υπηρε-
σιών Τ.Π.Ε.. 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στο ΣΔΕ δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία Τ.Π.Ε. σε 
όλα τα μαθήματα, αλλά μόνο σε ορισμένα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από 
τους εκπαιδευτές είναι κυρίως εργαλεία παρουσιάσεων και όχι εργαλεία που προάγουν 
την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Η παράλληλη χρήση των εργαλείων «εκ-
συγχρονίζει» τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους κι ένα μεγάλο ποσοστό των εκ-
παιδευόμενων θεωρεί ότι κατανοεί ευκολότερα το μάθημα, κάτι που συμφωνεί και με 
τη θεωρία απόκτησης γνώσεων ενήλικων μαθητών. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. εν ώρα μαθήματος λειτουργεί προσθετικά σε ότι αφορά 
στην κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος, καθιστώντας το πιο προσιτό στον εκ-
παιδευόμενο, αυξάνοντας την αξία χρήση τους.  
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Τα αποτελέσματα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία για τους 
περισσότερους εκπαιδευόμενους είναι θετικά. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι του 
ΣΔΕ Ναυπλίου ξεκινάνε τα μαθήματα με θετική αντίληψη ως προς τη χρήση των υπο-
λογιστών και των υπηρεσιών Τ.Π.Ε. που προσφέρουν ακόμη και αν δεν είχαν στην 
κατοχή τους υπολογιστή ή ακόμη κι αν δεν γνώριζαν το χειρισμό του. Επιπλέον, το 
ποσοστό των χρηστών καθημερινής χρήσης υπηρεσιών και εργαλείων Τ.Π.Ε., αυξή-
θηκε κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο ΣΔΕ, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στην 
εκμάθηση εργαλείων μέσω του πληροφορικού γραμματισμού και στην «οπτική» εξοι-
κείωση των εκπαιδευομένων μέσω των υπόλοιπων γραμματισμών.  

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση στο ΣΔΕ Ναυπλίου, λειτουργεί προσθετικά στην απόκτηση νέων γνώσεων 
και συμβάλει θετικά στο μετασχηματισμό των απόψεων των εκπαιδευομένων αφού 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα τους περισσότεροι, τον 
ίδιο ή περισσότερο χρόνο, για τους ίδιους ή περισσότερους λόγους κάνοντας χρήση 
των ίδιων ή περισσότερων εργαλείων-υπηρεσιών. 

Τέλος, οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έχουν θετική άποψη για την ένταξη των εργα-
λείων Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς τους αρέσει περισσότερο η διαδι-
κασία μάθησης με τη χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε.. 
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαμέσου του θεσμού 
του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης 

Άντρη Χαραλάμπους 
Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαιδευτικός 

xestay@cytanet.com.cy 

Περίληψη 

Ο Θεσμός του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης, στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, αποτε-
λεί έναν σημαντικό φορέα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών διαμέσου της 
διαμορφωτικής τους αξιολόγησης. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετάσει κανείς 
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής 
τους ανάπτυξης από επιθεωρητές, ώστε να προταθούν μέτρα βελτίωσής τους. Πραγμα-
τοποιήθηκε έρευνα, όπου διερευνήθηκαν πιθανές επιδράσεις του Φύλου και της Προϋ-
πηρεσίας των εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις τους για τις Δραστηριότητες  Επαγγελμα-
τικής τους Ανάπτυξης από Επιθεωρητές. Παράλληλα, διερευνήθηκε και πιθανή αλληλε-
πίδραση μεταξύ του Φύλου και της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις 
τους αυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευ-
τικών ήταν στατιστικά οριακά σημαντική [F(3,640)=2.28, p=.069] στις αντιλήψεις τους 
αυτές, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση του Φύλου των εκπαιδευτικών, 
ούτε και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του Φύλου και της Προϋπηρε-
σίας των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα εξήχθηκε το συμπέρασμα ότι οι δρα-
στηριότητες και ο Θεσμός της Επιθεώρησης χρήζουν εξέτασης και τροποποίησης για 
βελτίωση, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επαγγελματική 
ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αντιλήψεις, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, επιθεωρητής 

Εισαγωγή 

Η βελτίωση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση της παρεχόμενης σχολικής εκπαί-
δευσης μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας, κυρίως, σε δύο διαδικασίες: (α) στην αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους, και (β) στην επαγγελματική τους ανά-
πτυξη. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους είναι η διαδικασία μέσα 
από την οποία η εκπαιδευτική ηγεσία ενός σχολικού συστήματος ή μιας σχολικής μο-
νάδας συγκεντρώνει πληροφορίες, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό 
ειδικότερα, όπως και για το όλο μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής μονάδας γενικό-
τερα, με σκοπό τη βελτίωσή τους ( Πασιαρδής & Σαβίδης, 2014). Η επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρείται μία από τις κύριες παραμέτρους της αποτελε-
σματικότητας του σύγχρονου σχολείου, αλλά και μοχλός ανανέωσης και εκσυγχρονι-
σμού των εκπαιδευτικών συστημάτων (Nye, Konstantopoulos,  & Hedges,  2004˙ Πα-
παναούμ, 2005), αφού συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης σχο-
λικής εκπαίδευσης διαμέσου της βελτίωσης των εκπαιδευτικών και της διδασκαλίας 
τους. Παράλληλα, η επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί κλειδί για 
όλες τις αλλαγές και εξελίξεις, οι οποίες προωθούνται διαμέσου της εκπαίδευσης. Η 
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διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι μία πορεία, η ο-
ποία εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία 
τους. Εμπεριέχει τόσο τις άτυπες ευκαιρίες ανάπτυξής  τους,  εντός της σχολικής μο-
νάδας, όσο και τις πιο τυπικές  (Lieberman, 1995), οι οποίες προσφέρονται, μεταξύ 
άλλων, πιο οργανωμένα από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και τους θεσμούς του. 
Σε αυτήν τη διά βίου πορεία ανάπτυξης και μάθησης των εκπαιδευτικών, διάφοροι πα-
ράγοντες και φορείς ασκούν διαμορφωτικό ρόλο αναφορικά με την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη και μάθηση.  

Ο Θεσμός του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης, στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, αποτε-
λεί έναν σημαντικό παράγοντα και φορέα, ο οποίος συμβάλλει στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι επιθεωρητές, ως ανώτεροι εκπαιδευτικοί ηγέτες και 
ως  επόπτες,  αξιολογητές και παράγοντες βελτίωσης του εκπαιδευτικού και του έργου 
που συντελείται στις σχολικές αίθουσες, αποτελούν τους φορείς της ευρύτερης εκπαι-
δευτικής πολιτικής του κράτους και λειτουργούν ως οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες και τα αρμόδια σώματα, στα οποία λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής. Ανάμεσα στα βασικά  καθήκοντα των 
επιθεωρητών είναι και η άσκηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, 
μέσα από την παρακολούθηση της διδασκαλίας τους, με απώτερο σκοπό τη στήριξη, 
την παροχή βοήθειας και καθοδήγησής τους για βελτίωση και ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, 
εξίσου σημαντικό καθήκον των επιθεωρητών είναι και η ενεργή συμμετοχή τους στην 
οργάνωση και διεξαγωγή διάφορων δράσεων, προγραμμάτων ή μαθημάτων επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης προς τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση και εξέλιξή τους 
(Παύλου, 2004).  

Μεθοδολογία 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα που σκοπό είχε να εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτι-
κών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, με βάση το φύλο και την προϋπηρεσία τους, 
αναφορικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης στις οποίες προβαί-
νουν και προωθούν οι επιθεωρητές. Η έρευνα στόχευε στην αποτίμηση της υφιστάμε-
νης κατάστασης για το υπό εξεταζόμενο θέμα, καθώς επίσης και στην εισήγηση μέτρων 
βελτίωσης τόσο των δραστηριοτήτων αυτών, όσο και του ίδιου του Θεσμού του Επι-
θεωρητή Εκπαίδευσης στη βάση των αποτελεσμάτων της. Για τον σκοπό αυτό τέθηκαν 
τρία ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών στις αντι-
λήψεις τους για τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεω-
ρητές; 

2. Υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 
στις  αντιλήψεις τους για τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από 
επιθεωρητές; 
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3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του φύλου και της προϋπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις τους για τις δραστηριότητες επαγγελματικής 
τους ανάπτυξης από επιθεωρητές; 

Πληθυσμός - Δείγμα 

Η έρευνα αφορούσε τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης των 84 σχολείων της 
πόλης και επαρχίας Λεμεσού, οι οποίοι είχαν εμπειρία της επιθεώρησης κατά την προ-
ϋπηρεσία τους. Αυτοί ήταν 930 εκπαιδευτικοί, 167 ήταν άντρες και 763 γυναίκες. Χο-
ρηγήθηκαν ερωτηματολόγια και στους 930 εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα τελικά συμ-
μετείχαν 648 εκπαιδευτικοί, 112 άντρες και 536 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες κατηγο-
ριοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες με βάση την προϋπηρεσία τους: υπηρεσία  0-11 χρό-
νια  (127 εκπαιδευτικοί), υπηρεσία 12-17 χρόνια (215 εκπαιδευτικοί), υπηρεσία 18-23 
χρόνια (163 εκπαιδευτικοί) και   υπηρεσία  >  24 χρόνια (143 εκπαιδευτικοί). 

Ερευνητικό εργαλείο 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση του υπο-ερωτηματολογίου «Δραστη-
ριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές» (ΔΕΑΕΕ), το ο-
ποίο αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου ερωτηματολογίου, με το οποίο διερευνήθη-
καν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύ-
πρου αναφορικά με τον ρόλο του επιθεωρητή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών. Το υπό-ερωτηματολόγιο ΔΕΑΕΕ αποτελούσαν 15 ερωτήσεις, που αφο-
ρούσαν τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που προω-
θούνται από τους επιθεωρητές. Οι ερωτήσεις αυτές αναπτύχθηκαν μέσα από πληροφο-
ρίες που αντλήθηκαν από τα δεδομένα της εμπειρικής έρευνας αναφορικά με τον θεσμό 
του επιθεωρητή στη σχολική εκπαίδευση, το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς της έρευνας 
και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς για το υπό 
εξεταζόμενο θέμα Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Lik-
ert με αριθμούς 1 εώς 5, ως εξης: 1 = καθόλου, 2 = λίγο, 3 = αρκετά, 4 = πολύ και 5 = 
πάρα πολύ.  

Το ερωτηματολόγιο ΔΕΑΕΕ , μετά την αρχική του ανάπτυξη, χορηγήθηκε σε 10 εκπαι-
δευτικούς για να ελεγχθεί η σαφήνεια των οδηγιών και των ερωτήσεών του και να 
διορθωθούν έτσι πιθανές αδυναμίες στη διατύπωσή τους. Αφού έγιναν οι απαραίτητες 
διορθώσεις, λήφθηκε και η γνώμη ειδικού, ώστε να εξεταστεί η φαινομενική εγκυρό-
τητά του. Ακολούθως χορηγήθηκε και πάλι πιλοτικά σε 73 εκπαιδευτικούς, ώστε να 
ελεγχθεί και να αξιολογηθεί τόσο η παραγοντική του δομή, όσο και η αξιοπιστία του. 
Στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα των προκαταρ-
κτικών ελέγχων για τη διεξαγωγή των προαναφερθέντων ελέγχων έδειξαν ότι τα δεδο-
μένα ήταν κατάλληλα για να υποβληθούν σε διερευνητική παραγοντική ανάλυση 
(ΚΜΟ = 0.861 και Bartlett’s test of sphericity p = .000 < .05). Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αυτής έδειξαν την ύπαρξη ενός κυρίαρχου παράγοντα στο ερωτηματολογίο 
ΔΕΑΕΕ (Eingevalue = 10.246), που εξηγούσε το 68.304% της διασποράς. Η μονοπα-
ραγοντική δομή του ερωτηματολογίου ΔΕΑΕΕ επιβεβαιώθηκε και από το διάγραμμα 
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ιδιοτιμών που ακολούθησε. Παράλληλα, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ερω-
τηματολογίου ΔΕΑΕΕ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s α, ο οποίος αποτελεί 
μέτρο της εσωτερικής συνέπειας των ερευνητικών εργαλείων που μετρούν ένα γνώρι-
σμα. Η τιμή του συντελεστή εσωτερικής αξιοπιστίας ήταν πάρα πολύ υψηλή 
(Cronbach’s α = 0.966). Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, το ερωτη-
ματολόγιο ΔΕΑΕΕ κρίθηκε κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση των α-
ντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης από επιθεωρητές. 

Στατιστικές αναλύσεις και μεταβλητές 

Για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν χρησιμοποιήθηκε 
τόσο η περιγραφική στατιστική, όσο και η επαγωγική. Αρχικά, έγινε έλεγχος της εγκυ-
ρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ΔΕΑΕΕ, αφού αυτό χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φόρα σε έρευνα μεγάλου δείγματος. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε 
τόσο η παραγοντική του δομή, όσο και ο βαθμός της εσωτερικής του συνέπειας. Επι-
πλέον, αυτό κρίθηκε απαραίτητο και για τη δημιουργία της νέας μεταβλητής «Δραστη-
ριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές» που ήταν ανα-
γκαία για την έρευνα.  

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν οι μεταβλητές της έρευνας ήταν τρεις. 
Μια μεταβλητή αφορούσε το Φύλο των εκπαιδευτικών και περιλάμβανε δύο κατηγο-
ρίες, άντρας και γυναίκα. Η άλλη μεταβλητή αφορούσε την Προϋπηρεσία των εκπαι-
δευτικών και περιλάμβανε τέσσερις κατηγορίες: υπηρεσία  0-11 χρόνια, υπηρεσία 12-
17 χρόνια, υπηρεσία 18-23 χρόνια, και υπηρεσία > 24 χρόνια. Η τρίτη μεταβλητή αφο-
ρούσε τις Δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές, 
η οποία δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου ΔΕΑΕΕ.  

Για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκε μια 2X4, με-
ταξύ των συμμετεχόντων, Ανάλυση Διακύμανσης διπλής διαδρομής, (2X4 Two-way 
between subjects ANOVA), ώστε να διερευνηθούν τόσο οι πιθανές επιδράσεις του Φύ-
λου (άντρας, γυναίκα) και της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών (υπηρεσία  0-11 χρό-
νια, υπηρεσία 12-17 χρόνια, υπηρεσία 18-23 χρόνια, και υπηρεσία > 24 χρόνια), όσο 
και η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ του Φύλου και της Προϋπηρεσίας στις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για τις Δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 
από Επιθεωρητές.  

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου – Δημιουργία νέας 
μεταβλητής 

Οι απαντήσεις των 648 συμμετεχόντων στις 15 ερωτήσεις, αναφορικά με τις δραστη-
ριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών από τους επιθεωρητές, εισή-
χθηκαν σε μια διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι που 
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διενεργήθηκαν έδειξαν ότι τα δεδομένα ήταν κατάλληλα για να υποβληθούν σε αυτόν 
τον έλεγχο (ΚΜΟ = 0.95  και Bartlett’s test of sphericity p = .000 < .05). Πραγματο-
ποιήθηκαν δύο διαδοχικές διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις, αφού σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης αποφασίστηκε η διαγραφή μιας ερώτησης, 
λόγω της πολύ χαμηλής της φόρτισης (.09) στον πρώτο κυρίαρχο παράγοντα 
(Eingevalue = 8.27), ο οποίος εξηγούσε το 32.78% της διασποράς. Τα αποτελέσματα 
της δεύτερης διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, με 14 ερωτήσεις, έδειξαν την ύ-
παρξη ενός μόνο κυρίαρχου παράγοντα (Eingevalue = 8.08) που εξηγούσε το 57.75% 
της διασποράς. Η μονοπαραγοντική δομή του ερωτηματολογίου ΔΕΑΕΕ επιβεβαιώ-
θηκε και από το Διάγραμμα Ιδιοτιμών (Σχεδιάγραμμα 1). 

Οι φορτίσεις των 14 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ΔΕΑΕΕ στον μοναδικό παρά-
γοντα θεωρήθηκαν πολύ ικανοποιητικές, αφού κυμάνθηκαν από .50 μέχρι .84 . Οι μισές 
ερωτήσεις είχαν φόρτιση μεγαλύτερη από .80 και τέσσερις μεγαλύτερη από .70. Οι 
φορτίσεις των υπόλοιπων τριών ερωτήσεων ήταν επίσης πολύ καλές. Για την αξιολό-
γηση της εσωτερικής αξιοπιστίας των 14 ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 
Cronbach’s α, η τιμή του οποίου ήταν πάρα πολύ υψηλή (Cronbach’s α = 0.97). Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δεύτερη διερευνητική παραγοντική ανάλυση 
κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά για τη δημιουργία της νέας μεταβλητής «Δραστηριότητες 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές», η οποία χρησιμοποιή-
θηκε στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια. 

Σχεδιάγραμμα 1. Σχεδιάγραμμα Ιδιοτιμών Ερωτηματολογίου Δραστηριότητες Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές 

 
Διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, με βάση το φύλο και την προϋπηρεσία 
τους,            για τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του βαθμού των αντιλήψεων των εκπαι-
δευτικών για τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές, με 
βάση το φύλο και την προϋπηρεσία τους. Ο συνολικός αυτός βαθμός ήταν μέτριου 
επιπέδου (Μ.Ο. = 2.73),  αφού ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το 50% του μέγιστου 
βαθμού της 5-βαθμιαίας κλίμακας του ερωτηματολόγιου ΡΕΕΑΕ.  Ελαφρώς υψηλότε-
ρος και σχεδόν στην ίδια τιμή παρατηρήθηκε πως ήταν ο συνολικός βαθμός των 
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αντιλήψεων των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία 0-11 χρόνια (Μ.Ο. = 2.76), ενώ στους 
εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 12-17 χρόνια ήταν ελαφρώς υψηλότερος (Μ.Ο. = 2.79 
).  Χαμηλότερος ήταν ο βαθμός αυτός στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία και 18-
23 χρόνια (Μ.Ο. = 2.66), ενώ στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 24 χρόνια και άνω 
ήταν ελαφρώς υψηλότερος  (Μ.Ο. = 2.71). Γενικά, στον συνολικό βαθμό των αντιλή-
ψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανά-
πτυξης από επιθεωρητές παρατηρήθηκε μια ελαφρώς αυξομείωση μεταξύ των τεσσά-
ρων κατηγοριών της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αύξηση στα 
χρόνια υπηρεσίας τους. 

Συγκρίνοντας τον συνολικό βαθμό αντιλήψεων μεταξύ αντρών και γυναικών για τις 
δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές παρατηρήθηκε ότι 
στους άντρες εκπαιδευτικούς ο βαθμός αυτός ήταν λίγο πιο υψηλός από ότι στις γυναί-
κες συναδέλφους τους (Μ.Ο. = 2.84 και   Μ.Ο. = 2.71 αντίστοιχα). Αυτό φανέρωσε ότι 
η προϋπηρεσία ήταν παράγοντας πολύ μικρής διαφοροποίησης του βαθμού των αντι-
λήψεων μεταξύ αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, στους άντρες εκ-
παιδευτικούς παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός των αντιλήψεων τους αυτών ήταν ακριβώς 
στον ίδιο βαθμό  για τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία 0-11 χρόνια και για αυτούς 
με 12-17 χρόνια (Μ.Ο. = 3.02). Χαμηλότερος ήταν για τους εκπαιδευτικούς με προϋ-
πηρεσία 18-23 χρόνια (Μ.Ο. = 2.62) και ακόμη πιο χαμηλός σε αυτούς με προϋπηρεσία 
24 χρόνια και άνω (Μ.Ο. = 2.56). Γενικά, τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι στους ά-
ντρες εκπαιδευτικούς υπήρξε μείωση στον βαθμό των αντιλήψεων τους αυτών σε 
σχέση με την αύξηση της υπηρεσίας τους. 

Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς παρατηρήθηκε σχεδόν ο ίδιος βαθμός  στις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών με 0-11 χρόνια υπηρεσίας και σε αυτές με 18-23 χρόνια υπηρεσίας 
(Μ.Ο. = 2.69 και Μ.Ο. = 2.67 αντίστοιχα). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις εκπαιδευ-
τικούς με 12-17 χρόνια  και σε αυτές με υπηρεσία 24 χρόνια και άνω (Μ.Ο. = 2.74 και 
Μ.Ο. = 2.73 αντίστοιχα). Επιπλέον, στις εκπαιδευτικούς των δύο αυτών ομάδων διαπι-
στώθηκε μια ελαφρώς αύξηση στον βαθμό των αντιλήψεων τους σε σύγκριση με τις 
εκπαιδευτικούς των προηγούμενων τους ομάδων ( 0-11 χρόνια υπηρεσίας και 18-13 
χρόνια αντίστοιχα). Το αντίθετο, ωστόσο, παρατηρήθηκε στις εκπαιδευτικούς με 18-
23 χρόνια υπηρεσίας, όπου διαπιστώθηκε μια ελαφρώς μείωση στον βαθμό των αντι-
λήψεων τους σε σύγκριση με τις εκπαιδευτικούς με 12-17 χρόνια υπηρεσίας.  Γενικά, 
τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι στις γυναίκες εκπαιδευτικούς υπήρξε μια ελαφρώς 
αυξομείωση στον βαθμό των αντιλήψεων τους αυτών σε σχέση με την αύξηση της υ-
πηρεσίας τους. 

Αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, μεταξύ αντρών και γυναικών εκ-
παιδευτικών στις τέσσερις ομάδες της προϋπηρεσίας τους, επισημάνθηκε ότι οι άντρες 
εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 0-11 χρόνια και 12-17 χρόνια είχαν υψηλότερο βαθμό 
αντιλήψεων για τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές 
σε σύγκριση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ομάδων προϋπηρεσίας. 
Το αντίθετο, ωστόσο,  παρατηρήθηκε στις ομάδες με υπηρεσία 18-23 χρόνια και με 24 
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χρόνια και άνω, όπου οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είχαν υψηλότερό βαθμό αντιλήψεων 
από τους αντίστοιχους άντρες συνάδελφούς τους. Γενικά, στους άντρες παρατηρήθηκε 
μια σημαντική καθοδική τάση του βαθμού των αντιλήψεων τους αυτών σε σχέση με 
την ανοδική πορεία της προϋπηρεσίας τους (Μ.Ο. = 3.02 στους εκπαιδευτικούς με 0-
11 χρόνια υπηρεσίας και Μ.Ο.= 2.56 στους εκπαιδευτικούς με υπηρεσία 24 χρόνια και 
άνω). Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί, με την πάροδο του χρό-
νου και μέσα από την εμπειρία τους με τον Θεσμό του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης, θε-
ώρησαν πως οι δραστηριότητες που οργάνωναν και προωθούσαν οι επιθεωρητές για 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικές για το σύνολο 
των εκπαιδευτικών.  

Η σημαντική αυτή μείωση στον βαθμό των αντιλήψεων των αντρών εκπαιδευτικών 
εντοπίστηκε σε αυτούς με υπηρεσία 18-23 χρόνια, δηλαδή αμέσως μετά την κρίσιμη 
και σημαντική περίοδο της αξιολόγησής τους με αριθμητικές βαθμολογίες (11-17 χρό-
νια). Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η περίοδος αυτή είχε αρνητική 
επίδραση στον βαθμό των αντιλήψεων των αντρών εκπαιδευτικών  αυτής της κατηγο-
ρίας.  Αντίθετα, στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας 
τους, φάνηκε ότι υπήρχε  μια σχετική σταθερότητα στον βαθμό των αντιλήψεων τους 
αυτών, ο οποίος ήταν πιο χαμηλός από εκείνον των αντρών κατά τα 0-11 και 12-17 
χρόνια της υπηρεσίας τους, αλλά ελαφρώς υψηλότερος στα μετέπειτα χρόνια (18-23 
χρόνια και 24 χρόνια και άνω). Από αυτό διαπιστώθηκε και πάλι ότι η σημαντική πε-
ρίοδος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με αριθμητικές βαθμολογίες (11-17 χρό-
νια) είχε επίδραση και στον βαθμό των αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών. 

Σε γενικές γραμμές, τα πιο πάνω αποτελέσματα φανέρωσαν ότι το φύλο των εκπαιδευ-
τικών ήταν παράγοντας μικρής διαφοροποίησης του βαθμού των αντιλήψεων τους για 
τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές. Παράλληλα, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι και η προϋπηρεσία ήταν παράγοντας διαφοροποίησης του 
βαθμού των αντιλήψεων αυτών, κυρίως,  για τους άντρες εκπαιδευτικούς και ειδικό-
τερα για τις δύο ομάδες μετά τα 17 χρόνια υπηρεσίας τους. Για τις γυναίκες εκπαιδευ-
τικούς η διαφοροποίηση αυτή ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με τους άντρες. Ωστόσο, 
παρατηρήθηκε και σε αυτές, κυρίως στις δύο ομάδες μετά τα 17 χρόνια υπηρεσίας τους. 
Το ίδιο διαπιστώθηκε  και  για το σύνολο των εκπαιδευτικών γενικότερα. Γενικά, από 
τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν ήταν παράγοντας 
ουσιαστικών διαφοροποιήσεων του βαθμού των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις 
Δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές, ενώ η 
προϋπηρεσία φάνηκε πως ήταν. 

Διάσταση Φύλο Προϋπηρεσία M SD N 

Δραστηριότητες 
Επαγγελματικής  
Ανάπτυξης Εκπαιδευτι-
κών  
από Επιθεωρητές 

Άνδρας 

0-11 χρόνια 3.02 1.03 26 
12-17 χρόνια 3.02 .85 38 
18-23 χρόνια 2.62 .57 29 
>24 χρόνια 2.56 .63 19 
Σύνολο 2.84 .82 112 
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Γυναίκα 

0-11 χρόνια 2.69 .79 101 
12-17 χρόνια 2.74 .86 177 
18-23 χρόνια 2.67 .85 134 
>24 χρόνια 2.73 .84 124 
Σύνολο 2.71 .84 536 

Σύνολο 

0-11 χρόνια 2.76 .85 127 
12-17 χρόνια 2.79 .87 215 
18-23 χρόνια 2.66 .80 163 
>24 χρόνια 2.71 .81 143 
Σύνολο 2.73 .84 648 

Αποτελέσματα 5βαθμιαίας κλίμακας: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ,  5=πάρα πολύ 

Πίνακας 1. Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία των Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών για τις Δρα-
στηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές 

 

Ανάλυσης Διακύμανσης 

Για να διερευνηθούν πιθανές επιδράσεις του Φύλου (άντρας, γυναίκα) και της Προϋ-
πηρεσίας των εκπαιδευτικών (υπηρεσία  0-11 χρόνια, υπηρεσία 12-17 χρόνια, υπηρεσία 
18-23 χρόνια, και υπηρεσία > 24 χρόνια) στις αντιλήψεις τους αναφορικά με τις Δρα-
στηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές διενεργήθηκε 
μία 2X4, μεταξύ των συμμετεχόντων, Ανάλυση Διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες, 
(2X4 Two-way between subjects ANOVA). Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι που διενεργή-
θηκαν (έλεγχος κανονικότητας, Levene’ s test) έδειξαν ότι τα δεδομένα ήταν κατάλ-
ληλα για να υποβληθούν στον έλεγχο αυτό.  

Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης έδειξαν ότι η επίδραση της Προϋπηρε-
σίας    των εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις τους για τις Δραστηριότητες Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών από Επιθεωρητές ήταν οριακά στατιστικά σημαντική                                         
[F(3,640) = 2.28, p = .069]. Επισημάνθηκε ακόμη πως δεν υπήρξε καμία στατιστικά 
σημαντική επίδραση του Φύλου των εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και στατιστικά σημα-
ντική αλληλεπίδραση μεταξύ του Φύλου και της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις 
αντιλήψεις τους αυτές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2.  

Πηγή df Mean Square F Sig. 
Μεταξύ των Συμμετεχόντων 

Φύλο 1 .788 1.133 .288 
Προϋπηρεσία 3 1.583 2.275 .069 
Φύλο *  Προϋπηρεσία 3 1.244 1.788 .148 
Λάθος 640 .696   
Σύνολο 648    

 

850/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Πίνακας 2. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) των Δραστηριοτήτων Επαγγελματικής Α-
νάπτυξης από Επιθεωρητές 

Συμπεράσματα - Εισηγήσεις 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαί-
δευσης της Κύπρου, με βάση το φύλο και την προϋπηρεσία τους, αναφορικά με τις 
δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές. Από την ανάλυση 
των δεδομένων που συνελέγησαν προέκυψαν γενικά καταληκτικά συμπεράσματα που 
άπτονται τόσο για τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 
όσο και για τον ίδιο τον Θεσμό του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα έδειξαν ότι το φύλο των εκπαιδευ-
τικών δεν αποτέλεσε παράγοντα διαφοροποίησης του βαθμού των αντιλήψεων τους 
αναφορικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης από επιθεωρητές. 
Στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν και άλλες έρευνες που εξέτασαν διαφορές των εκπαι-
δευτικών με βάση το φύλο τους, όχι όμως για το υπο εξεταζόμενο θέμα, αλλά για το 
επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών.  Υπήρξαν έρευνες, των οποίων τα πορίσματα 
κατέδειξαν ότι το φύλο των εκπαιδευτικών ήταν παράγοντας που συνέβαλε στη διαφο-
ροποίηση του βαθμού του άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, είτε από την επιθεώ-
ρηση (Brimblecombe, Ormston, & Shaw, 1996), είτε λόγω του εκπαιδευτικού επαγγέλ-
ματος  γενικότερα (Borg & Riding, 1991· Hui & Chan, 1996· McCormick & Solman, 
1992· Λεονταρή, Kυρίδης, Γιαλαμάς,  1996). Από την άλλη, όμως, εντοπίστηκαν και 
έρευνες των οποίων τα πορίσματα κατέδειξαν ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν ήταν 
παράγοντας διαφοροποίησης του βαθμού του επαγγελματικού άγχους που βιώνουν οι 
άντρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Aλεξόπουλος, 1992· Fontana & Abouserie, 
1993· Solman & Fled, 1989). Τα πορίσματα αυτών των ερευνών συνηγορούν με τα 
πορίσματα της παρούσας έρευνας. 

Σε ό,τι αφορά την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή 
ήταν παράγοντας μικρής διαφοροποίησης του βαθμού των αντιλήψεων μεταξύ των δύο 
φύλων των εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ των ομάδων προϋπηρεσίας των αντρών 
εκπαιδευτικών. Πορίσματα αρκετών άλλων ερευνών κατέδειξαν ότι η προϋπηρεσία 
των εκπαιδευτικών ήταν επίσης παράγοντας που επιδρούσε στα θέματα που εξετάστη-
καν σε αυτές, όπως για παράδειγμα το επαγγελματικό άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευ-
τικοί, η πίεση από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά και η  επαγγελματική εξου-
θένωση (Brimblecombe κ.ά., 1996· Laughlin, 1984· Payne, & Furnham, 1987·   
Κάμτσιος & Λώλης 2016). Ως εκ τούτου και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, 
συμπεράθηκε ότι οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών από ε-
πιθεωρητές χρήζουν άμεσης εξέταση και διαφοροποίησης ως προς την προϋπηρεσία 
των εκπαιδευτικών, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επαγγελματική ανά-
πτυξη και βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεράθηκε ότι τα 12-17 χρόνια 
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, όπου διεξάγονται οι σημαντικότερές τους επιθεωρή-
σεις/αξιολογήσεις, ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη διαφοροποίηση ή όχι του 
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βαθμού των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Από τη μια, μέσα από τη διατήρηση του 
βαθμού των αρχικών αντιλήψεων των αντρών εκπαιδευτικών, αλλά και μέσα από τη 
μικρή αύξηση του βαθμού των αρχικών αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών συ-
μπεράθηκε η θετική συμβολή τόσο των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης 
εκπαιδευτικών από επιθεωρητές, όσο και του ίδιου του Θεσμού Επιθεωρητή Εκπαίδευ-
σης γενικότερα. Από την άλλη όμως, μέσα από τη μείωση του βαθμού των αντιλήψεων 
όλων των εκπαιδευτικών στα επόμενα χρόνια (18-24), συμπεράθηκε ότι η θετική αυτή 
συμβολή ήταν βραχυχρόνια.   

Μέσα από τα πορίσματα της έρευνας υποστηρίζεται ότι οι δραστηριότητες επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών χρήζουν άμεσης διαφοροποίησης ως προς την 
προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, διαφοροποίηση θα μπορούσε ακόμη να  
εφαρμοστεί και στον τρόπο ή τύπο/μορφή της κάθε δραστηριότητας που θα προωθείται 
από τους επιθεωρητές,  ανάλογα με τις διάφορες δεξιότητες και ικανότητες των εκπαι-
δευτικών στους οποίους απευθύνεται, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, κ.ά. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι ο υφιστά-
μενος Θεσμός του  Επιθεωρητή Εκπαίδευσης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σε διά-
φορα ζητήματα, όπως είναι η διαδικασία επιθεώρησης, τα πρότυπα, τα κριτήρια και η 
διαδικασία παρατήρησης της διδασκαλίας, η παροχή ανατροφοδότησης, η επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των επιθεωρητών κ.ά.. Έτσι, μέσα από τις διερευνήσεις αυτές θα εντο-
πιστούν οι αδυναμίες του Θεσμού  και θα προταθούν μέτρα βελτίωσης και τροποποίη-
σής του, ώστε να μπορεί να συμβάλει θετικότερα και μακροχρόνια στη βελτίωση και 
ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών. 
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Η Διά Βίου Μάθηση ως μοχλός αναβάθμισης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος 

Ντάικος Νικόλαος, Εκπ/κός Π.Ε.02, M.Sc, Υποψ. Διδάκτορας, nickdaik@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι σημερινοί δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα πρωτοφανούς 
πολυπλοκότητας, σε κοινωνίες που είναι περισσότερο από ποτέ πλουραλιστικές και 
απαιτητικές. Ταυτόχρονα, τα συστήματα και τα εργαλεία διακυβέρνησης γίνονται όλο 
και πιο ψηφιακά, ανοικτά και δικτυωμένα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι χρειάζονται τις 
κατάλληλες δεξιότητες για να συμβαδίσουν με αυτές τις εξελίξεις. Η συνεχής 
αναβάθμιση των στελεχών του δημόσιου τομέα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της 
συνολικής λειτουργίας του δημοσίου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. 
Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν νέα μοντέλα ανάπτυξης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, αυτή η εκπαίδευση και 
επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις μεθόδους 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διά βίου μάθησης και της οργανωσιακής μάθησης. Η 
παρούσα εργασία, μέσω επισκόπησης της πιο σχετικής βιβλιογραφίας, εστιάζει στο ότι 
οι ανάγκες επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων έχουν πλέον αλλάξει και απαιτείται 
νέα κουλτούρα επιμόρφωσης, που θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις 
(κινητικότητα, ΤΠΕ, e-government, ιδιωτικοποιήσεις). Πρόκειται για διπλή πρόκληση: 
η πρώτη είναι να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για μια 
αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία· το δεύτερο είναι να καταλάβουμε πώς οι δημόσιες 
υπηρεσίες μπορούν να επενδύσουν σε αυτές τις δεξιότητες για να βελτιώσουν τις 
πολιτικές και τις υπηρεσίες τους. 

Λέξεις-κλειδιά: Διά Βίου Μάθηση,  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Στην κοινωνία της πληροφορίας που διανύουμε, η επαρκής και συνεχής εκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη 
και κοινωνική συνοχή. Η εκπαίδευση γενικά θα πρέπει να παρέχει στους μελλοντικούς 
εργαζομένους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην επιτακτική ανάγκη για 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του παραγόμενου έργου καθώς και για 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 
δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια αυτά, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων 
υπαλλήλων αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες για τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και τη συστηματική μετατροπή της σε 
μοχλό ανάπτυξης της χώρας και µέσο εξυπηρέτησης των πολιτών (ΕΚΔΔΑ, 2007). Σε 
αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις και να προβαίνουν σε απαραίτητες προσαρμογές ως προς 
τις απαιτήσεις της εργασίας τους (Καρκατσούλης, 2004). Η συνεχής εκπαίδευση των 
δημοσίων υπαλλήλων αλλά και η επένδυση σε καταρτισμένα στελέχη, επιβάλλεται και 
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από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), τη σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση που 
αναφέρεται στον τρόπο διοίκησης του δημοσίου τομέα ως συνέπεια ευρύτερων και σε 
παγκόσμια κλίμακα αλλαγών (Κοκκίνου, 2017). Επιπλέον, το Νέο Δημόσιο 
Μάνατζμεντ, έχει ήδη εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση διαδικασίες και εργαλεία που 
απαιτούν στρατηγική, διοικητική και μεθοδολογική δράση των δημόσιων λειτουργών, 
ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους προφίλ και την επαγγελματική τους εμπειρία 
(European Commission, 2015). Έτσι, σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 
υποχρεωμένοι να επιδείξουν νέες ικανότητες χειρισμού νομικών, διοικητικών, 
οικονομικών και πρακτικών ζητημάτων σε διαφορετικούς τομείς και πεδία (Ραμματά, 
2016). Επιπλέον, η επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού έχει πλέον ιδιαίτερη 
σημασία, διότι σχετίζεται με τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον δημόσιο 
τομέα, την κινητικότητα των υπαλλήλων (Χρόνη, 2014) και τη σχετική πρακτική της 
flexicurity, που εφαρμόζεται ήδη επιτυχημένα στη Δανία (Μιχαλάκη και Φιλίνης, 
2008): Η όποια «ευελιξία στην κινητικότητα» θα πρέπει να συνδυάζεται πρωτίστως με 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο μετακινηθείς υπάλληλος δεν 
θα περιθωριοποιηθεί. 

Κατάρτιση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων: εμπόδια και προκλήσεις 

Ακόμη και σήμερα, όμως, στην εποχή της απόλυτης κυριαρχίας των τεχνολογιών, η 
ελληνική δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να στελεχώνεται στο πιο νευραλγικό της 
κομμάτι, στα υπουργεία, κατά το ήμισυ από υπαλλήλους που είναι απόφοιτοι 
Γυμνασίου ή και Δημοτικού. Ωστόσο, είναι προφανές πια ότι οι ανάγκες του παλιού 
πελατειακού συστήματος και οι ανάγκες του σύγχρονου κράτους διαφέρουν 
(Καρκατσούλης, 2014). Οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων του παραγωγικού 
δυναμικού και ενσωμάτωσής του στην οικονομία της γνώσης θα πρέπει να αποτελούν 
άμεση προτεραιότητα της δημόσιας διοίκησης. Παρόλα αυτά, η διαρκής βελτίωση των 
δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη 
βάση των πραγματικών αναγκών δεν  αποτελεί ακόμη πρωταρχικό στόχο κάθε 
διοικητικής ενότητας της Ελλάδας (Μουτούση, 2014), πόσω μάλλον της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα επιμόρφωσης και 
κατάρτισης (Καλλίρη, 2003). 

Πολλοί μελετητές του χώρου της Διοίκησης αποδίδουν την κακή ποιότητα των 
παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των ανθρώπινων 
πόρων τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο έλλειμμα επαρκούς εκπαίδευσης του 
προσωπικού σε σύγχρονες μεθόδους, στάσεις και συμπεριφορές. Σύμφωνα με τους 
Ρωσσίδη κ.ά. (2017), η εμφανής έλλειψη κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού 
των δημοσίων υπηρεσιών συντελεί στην παθογένεια της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης, και οφείλεται κυρίως στους εξής τέσσερεις λόγους: α) στο ότι η 
εκπαιδευτική διαδικασία στον ελληνικό δημόσιο τομέα στηρίζεται κυρίως στην 
«εκπαίδευση στον χώρο εργασίας» (On the Job Training) με βάση το μοντέλο του 
Κύκλου Μάθησης του D. Kolb, που εστιάζει στην εμπειρική, βιωματική μάθηση· η 
συγκεκριμένη διαδικασία (μολονότι δημοφιλής και χαμηλού κόστους), είναι αρκετά 
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αβέβαιης αποτελεσματικότητας, καθώς εναπόκειται στην εγκυρότητα των γνώσεων 
του κάθε υπαλλήλου β) στην υφιστάμενη σεμιναριακού τύπου κατάρτιση η οποία είναι 
αποσπασματική και έγκειται στις προθέσεις του κάθε στελέχους να καλλιεργήσει 
ανάλογες δεξιότητες γ) σε ζητήματα οργανωτικού σχεδιασμού, όπως η απουσία 
ξεκάθαρων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται ασαφές το 
αντικείμενο εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και δυσδιάκριτες οι απαιτούμενες 
γνώσεις για την έγκυρη διεκπεραίωση της εργασίας και δ) στην ελλιπή εφαρμογή 
συστημάτων διαχείρισης γνώσης η οποία, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
προβληματικών διαύλων επικοινωνίας, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συλλογή, 
αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά γνώσης μεταξύ προσώπων και υπηρεσιών 
περιορίζοντας έτσι σημαντικά το δυνητικό επίπεδο αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα δε 
με τον Ρωσσίδη (2014), ο δημόσιος τομέας εφαρμόζει πλημμελώς τη διαχείριση 
γνώσης, δηλαδή τη μετατροπή της άρρητης γνώσης σε ρητή γνώση. Η εφαρμογή της 
διαχείρισης γνώσης αποτελεί πρόκληση για έναν δημόσιο οργανισμό, εξαιτίας της 
απουσίας κουλτούρας του «μοιράζομαι» και της άγνοιας ή της δυσκολίας των 
εργαζομένων να κατανοήσουν τη διαχείριση της γνώσης και τα οφέλη της. Για να 
αντιμετωπίσουν οι δημόσιοι οργανισμοί αυτή την πρόκληση, θα πρέπει να καταρτίσουν 
και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σε ζητήματα διαχείρισης αλλαγών. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε τις ανασταλτικές γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις, την παραδοσιακή αντίσταση στην αλλαγή, την εσωστρέφεια και τη λήψη 
αποφάσεων με βραχυπρόθεσμη προοπτική που χαρακτηρίζουν ακόμη τη δημόσια 
διοίκηση. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι αυτού του είδους οι παθογένειες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από ολοκληρωμένες πρακτικές εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης. Απαιτούνται κατάλληλες, ολιστικές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων, με μακροχρόνιο προσανατολισμό εκπαίδευσης, μαθησιακής κινητοποίησης και 
αξιολόγησης των υπαλλήλων. Όντως, συναφές με το ζήτημα της ζήτημα της συνεχούς 
επιμόρφωσης των υπαλλήλων είναι και το ζήτημα της αξιολόγησής τους. Η 
αξιολόγηση είναι μια διαδικασία με την οποία ενημερώνεται και ενθαρρύνεται ο κάθε 
εργαζόμενος για να φθάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης μέσω της 
κατάλληλης συνεχούς υποστήριξης και της περαιτέρω εκπαίδευσης/κατάρτισης. Με τη 
διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κάθε εργαζομένου, η οποία 
συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της 
αφοσίωσης προς την υπηρεσία και τους στόχους της. Η αξιολόγηση απόδοσης δεν 
πρέπει να κρίνει ανθρώπους, αλλά να εξετάζει αντικειμενικά σε ποιο βαθμό ο κάτοχος 
μιας θέσης εργασίας καλύπτει τα καθήκοντά του (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στοχοθεσίας, βάσει και των ισχυουσών διατάξεων του 
ν.4369/2016 (Α΄33). Το προσωπικό ενός δημόσιου οργανισμού δεν θεωρείται πλέον 
απλώς ένας διεκπεραιωτής αρμοδιοτήτων, αλλά ουσιαστικός πόρος του οργανισμού, 
που τον βοηθά να αναπτυχθεί και να επιτύχει τη στοχοθεσία του. Συνεπώς, η ανάπτυξη 
ενός οργανισμού συμβαδίζει με την ανάπτυξη του προσωπικού του, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης. 
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Ωστόσο, το αν και πόσο θα αποδώσει μια πολιτική επιμόρφωσης των δημοσίων 
υπαλλήλων, εξαρτάται από το κατά πόσο τα ενήλικα αυτά άτομα θα θελήσουν 
(εσωτερική υποκίνηση) καθώς και από το βαθμό που οι εργασιακές συνθήκες και το 
εργασιακό «κλίμα» (εξωτερική υποκίνηση) θα τα παρακινήσουν. Αυτό επίσης σημαίνει 
ότι σε ένα μη ανταγωνιστικό και μη αξιοκρατικό περιβάλλον, όπως συνήθως συμβαίνει 
στον Δημόσιο τομέα, οι πιθανότητες αξιοποίησης των βελτιωμένων 
γνώσεων/ικανοτήτων των υπαλλήλων είναι μικρότερες απ’ ό,τι στον ιδιωτικό τομέα 
(Κονδύλης, 2008). Επιπλέον, το ζήτημα των κινήτρων παρώθησης των δημοσίων 
υπαλλήλων στην Ελλάδα μόνο αποσπασματικά και επιδερμικά έχει ερευνηθεί και 
εξεταστεί, ίσως και λόγω της εσφαλμένης νοοτροπίας ότι η μάθηση σταματάει στο 
σχολείο. Σήμερα όμως έχει αναθεωρηθεί πλήρως η άποψη ότι η εκπαίδευση και η 
απόκτηση προσόντων είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μόνο κατά την παιδική 
ηλικία και ολοκληρώνεται με την απόκτηση μίας συγκεκριμένης επαγγελματικής 
ικανότητας στην οποία το ενήλικο άτομο θα στηρίξει ολόκληρο τον εργασιακό του βίο, 
όπως π.χ. στις περιπτώσεις υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία τους 
μετά από 30-35 χρόνια εργασίας, χωρίς να έχουν αλλάξει καθόλου αντικείμενο και 
χωρίς να έχουν αποκτήσει άλλες δεξιότητες. Οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει 
δραστικά και δημιουργούν την ανάγκη για εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής ζωής. Έτσι, το εργατικό δυναμικό οφείλει να αναπροσαρμόζεται και 
να παρακολουθεί τις αλλαγές στη γνώση οι οποίες θα συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εργασιακού του βίου. Οι εργαζόμενοι έχουν μεταβληθεί σε εργάτες γνώσης 
(knowledge workers), των οποίων η παραγωγικότητα αποτιμάται ανάλογα με την 
προστιθέμενη αξία της γνώσης και της πληροφορίας που κατέχουν (Drucker, 1993). 

Οργανωσιακή μάθηση και διαδικασίες μετασχηματισμού 

Δοθέντος του γρήγορου ρυθμού αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον και στον τομέα 
της τεχνολογίας, οι γνώσεις γρήγορα απαξιώνονται, και τα διοικητικά στελέχη 
χρειάζονται συνεχή ενημέρωση. Απαιτείται, επομένως, μια συνεχής εκπαίδευση, η 
οποία θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του εργαζομένου, ώστε να μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στους επιχειρησιακούς στόχους ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνει τις 
δυνατότητές του για απασχόληση και εξέλιξη. Η κατάρτιση ολιστικών προγραμμάτων 
ανάπτυξης των εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς, που προωθούν τελευταία 
οι δημόσιες διοικήσεις των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τερζή κ.ά, 
2017), είναι προς αυτή την κατεύθυνση και υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκή 
μάθηση, την ανάγκη δηλαδή να αποτελέσει κάθε δημόσιος οργανισμός «οργανισμό 
μάθησης». Ένας οργανισμός που μαθαίνει (είτε από τα μέλη του είτε από τους πελάτες 
του) είναι ένας οργανισμός που διαμεσολαβεί και διευκολύνει τη μάθηση σε όλα τα 
μέλη του και μετασχηματίζει διαρκώς τον εαυτό του, με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
του (Καρκατσούλης, 2004· Ζαβλανός, 2002). 

Σύμφωνα με τον Senge (1994), ως οργανισμός που μαθαίνει χαρακτηρίζεται εκείνος 
που αναγνωρίζει την αξία της συνεχούς μάθησης και τη θεωρεί πιθανή πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πρόκειται δηλαδή για τον οργανισμό που, μέσω 
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συνειδητής και σκόπιμης χρήσης των μαθησιακών διαδικασιών σε ατομικό, ομαδικό 
και οργανωσιακό επίπεδο, της συνεχούς αξιοποίησης της εμπειρίας και του συνεχούς 
πειραματισμού, μαθαίνει συνεχώς, δημιουργεί νέα κοινή γνώση, αναπτύσσει νέα 
νοητικά μοντέλα, ώστε να επιτύχει την προσαρμογή του στο περιβάλλον και έτσι 
διαρκώς να εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα (Μπουραντάς, 2002). 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του οργανισμού που μαθαίνει, κεντρικός άξονας όλων των 
λειτουργιών είναι η συνεχής αναζήτηση της γνώσης και η ικανότητα των εργαζομένων 
να τη διαχειρίζονται και να αυξάνουν συνεχώς τις ικανότητές τους. Ο οργανισμός, 
παράλληλα, υιοθετεί τις δομές εκείνες που επιτρέπουν τη διάχυση της γνώσης, την 
επικοινωνία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνεται έμφαση στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων από τα 
άτομα, ώστε να ενισχύεται η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η διοίκηση αλλαγών. 
Στον οργανισμό που δεν μαθαίνει επικρατεί ο φόβος του λάθους, η εσωστρέφεια, η 
σταθερότητα· αντίθετα, στον οργανισμό που μαθαίνει επικρατεί πειραματισμός, 
μάθηση, ρευστότητα, δημιουργικότητα, δημιουργικό χάος, δίκτυα επικοινωνίας, 
εξωστρέφεια, όραμα (Μπουραντάς, 2002). 

Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας και έρευνας για αυτό το μεγάλο 
ζήτημα της οργανωσιακής μάθησης και του οργανισμού που μαθαίνει έχει 
επικεντρωθεί μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Όμως και οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα υποβάλλονται πλέον σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις/αλλαγές και 
αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις, οπότε προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της 
θεσμοθέτησης διαδικασιών μάθησης και στους δημόσιους οργανισμούς (Χείλη, 2012). 
Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αλλαγών στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, απαιτεί από τον 
δημόσιο τομέα ολοένα και περισσότερο αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεχούς 
μάθησης, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τεχνικών του ανθρώπινου δυναμικού του και 
μεγαλύτερη καινοτομία και δημιουργικότητα (Yusoff, 2005). Η οργανωσιακή μάθηση 
και γνώση είναι σημαντική για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι 
μοιράζονται σχεδόν τις ίδιες πολύπλοκες εξωτερικές προκλήσεις με τους ιδιωτικούς 
οργανισμούς, αλλά έχουν διαφορετικά προγράμματα και στόχους για τη γνώση. Καθώς 
οι αρχές της οργανωσιακής μάθησης στον ελληνικό δημόσιο τομέα είναι ακόμη υπό 
έρευνα, θα πρέπει να καθοριστούν από τώρα τα σωστά πλαίσια μέσα στα οποία θα 
κινηθεί η έρευνα, τα οποία οφείλουν να είναι επαρκώς δυναμικά και πολύπλοκα ώστε 
να προσαρμοστούν στους δημόσιους οργανισμούς (Rashman κ.ά. 2009). Επ’ αυτού, ο 
Yusoff (2005) υποστηρίζει πολύ εύστοχα ότι, για να καλλιεργηθεί σε έναν δημόσιο 
οργανισμό η νοοτροπία της μάθησης και να αναπτυχθεί αυτός ως «οργανισμός που 
μαθαίνει», θα πρέπει να θεσπιστούν σε σταθερή βάση τα εξής χαρακτηριστικά: 
συνειδητοποίηση, κουλτούρα μάθησης, κοινό όραμα, περιβάλλον, ηγεσία, 
ενδυνάμωση και διά βίου μάθηση.  
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Η ηθική διάσταση της διά βίου εκπαίδευσης των υπαλλήλων 

Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η άποψη ότι η μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 
ηθικές αξίες των εκπαιδευόμενων: Μέσα από τη συζήτηση εάν και κατά πόσον ένα 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι και ηθικά ακέραιο, αναδύθηκε προσφάτως 
ένας νέος τομέας έρευνας, η διοικητική ηθική. Μέσω αυτής επιδιώκεται η σύνδεση των 
μεταρρυθμίσεων με ένα σύστημα ηθικών αρχών και αξιών. Θα πρέπει όμως να 
επισημάνουμε εξαρχής ότι η διοικητική ηθική δεν θα πρέπει να οδηγεί στην 
ηθικοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ούτε και στη μείωση της δυναμικής των ηθικών 
κανόνων μέσω της ταύτισής τους με την εφαρμογή των γενικών αρχών δικαίου 
(Καρκατσούλης, 2004). Έρευνες δείχνουν ότι η ηθική συμπεριφορά προωθείται, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ηγεσίας, της επικοινωνίας, της πρόσληψης, της κινητικότητας 
και της εκπαίδευσης (Moilainen & Salminen, 2006), δηλαδή μέσω πολιτικών διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι πέντε αυτές στρατηγικές προωθούνται σε γενικό επίπεδο, 
ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι ηθικές πτυχές δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ηγεσία και η επικοινωνία αποτελούν μια γενική 
διαδικασία για όλους, η εκπαίδευση και η κινητικότητα επαφίεται στις κατά τόπους 
υπηρεσίες, ενώ στις προσλήψεις δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη ηθικές πτυχές 
(Μαρίνος, 2012): Όταν κάποιος νεοπροσλαμβανόμενος εισέρχεται για πρώτη φορά στο 
Δημόσιο (έστω και μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ), αγνοεί εν πολλοίς το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα κινηθεί τα υπόλοιπα χρόνια της καριέρας του. Δεν μαθαίνει για τις 
υποχρεώσεις που επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι, ούτε μυείται σε κάποια ιδιαίτερη 
φιλοσοφία της υπηρεσίας, η οποία να προωθεί την ακεραιότητα, την εντιμότητα και το 
προσωπικό ήθος.  

Δεδομένου όμως του ότι η κοινωνία δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη σε θεσμούς με 
ηθικές δομές (Moilanen & Salminen, 2006), συνήθως τα λάθη στα οποία υποπίπτουν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αποτέλεσμα της άγνοιάς τους και γι’ αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η εκπαίδευσή τους σε ζητήματα ηθικής, δεοντολογίας και διαφάνειας, 
ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τα διλήμματα με τα οποία θα έρχονται 
αντιμέτωποι καθημερινά. Εξάλλου, ανάπτυξη εργαζομένων μέσα από τη μάθηση 
σημαίνει να τεθούν σε εφαρμογή μέθοδοι που θα επιστρατεύσουν τον αναστοχασμό 
περιεχομένου, διαδικασίας και τον κριτικό αναστοχασμό σε όλα τα στρώματα της 
ιεραρχίας, ώστε να οδηγηθεί το υπαλληλικό Σώμα σε αφύπνιση, προσπάθεια η οποία 
όχι μόνο θα επέφερε θεαματικά αποτελέσματα στην απόδοση των δημοσίων 
υπηρεσιών, αλλά θα ενίσχυε το βαθμό ηθικής πρόσδεσης των υπαλλήλων με τη δημόσια 
διοίκηση που υπηρετούν (Ραμματά, 2016). 

Σκέψεις και προβληματισμοί για περαιτέρω έρευνα 

Η σημασία της διά βίου μάθησης στον δημόσιο τομέα φαίνεται από το γεγονός ότι το 
δικαίωμα και η υποχρέωση των δημοσίων υπαλλήλων να μετέχουν διαρκούς 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης προβλέπεται ρητά από το νόμο (άρθρο 47 Ν.3528/07). 
Ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις, η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να 
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προσαρμοστεί σε ένα σύνθετα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εντός του οποίου οι 
εκπαιδευτικές δράσεις προσλαμβάνουν κρίσιμη πρακτική σημασία. Οι ραγδαίες αλλαγές 
που συμβαίνουν παγκοσμίως απαιτούν από το προσωπικό του δημόσιου τομέα να 
προσαρμοστεί και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις επερχόμενες προκλήσεις. Η 
προσαρμογή σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον προϋποθέτει να διαθέτει ο οργανισμός 
την ικανότητα να προβλέπει τις επερχόμενες αλλαγές και να δρα προληπτικά. Αυτή 
ακριβώς η ικανότητα προληπτικής διοικητικής λειτουργίας έχει άμεση σχέση με τη 
μαθησιακή ικανότητα του οργανισμού: η διαχείριση της γνώσης από έναν οργανισμό 
αποτελεί μία κρίσιμη συνιστώσα λειτουργίας του και προϋποθέτει τη μεταβολή των 
σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών σε οργανισμούς που μαθαίνουν (Πασσάς & Τσέκος, 
2004). Η εκπαίδευση στον δημόσιο τομέα θα έπρεπε να είναι τόσο σημαντική όσο και 
στον ιδιωτικό, διαφορετικά ο δημόσιος τομέας ενδεχομένως δεν θα μπορέσει να φέρει 
εις πέρας την αποστολή του. Η πιο ολοκληρωμένη μορφή μάθησης συμβαίνει όταν το 
ίδιο το άτομο συνειδητοποιεί ότι αυτή συμβάλλει στην εξέλιξη και την ολοκλήρωση 
της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για αυτό που ο Houle ονόμασε «μάθηση για τη 
μάθηση» και ο Tough «μάθηση για την αλλαγή» (ΕΚΔΔΑ, 2011). Η επιμόρφωση 
επομένως των υπαλλήλων θα πρέπει να ασκεί συγκεκριμένη και κρίσιμη οργανωσιακή 
λειτουργία εντός του δημόσιου οργανισμού. 

Η δημόσια διοίκηση έχει να αντιμετωπίσει την απουσία στοχευμένης εκπαίδευσης και 
διαχείρισης της γνώσης τόσο κατά τα αρχικά στάδια ανάληψης υπηρεσίας, όσο και 
αργότερα. Παράλληλα, τόσο το ΙΝΕΠ όσο και οι λοιποί φορείς επιμόρφωσης θα 
χρειαστεί να μεταβάλλουν σταδιακά τη φιλοσοφία και τις μεθοδολογίες τους για να 
προσαρμοσθούν στις νέες λειτουργίες της γνώσης στους οργανισμούς και στο νέο 
μαθησιακό περιβάλλον (Πασσάς & Τσέκος, 2004). Άλλα ζητήματα που πρέπει να 
εξεταστούν περαιτέρω είναι τα μαθησιακά εμπόδια στην εκπαίδευση των ενήλικων 
υπαλλήλων (προσκόλληση σε πεποιθήσεις, απομάθηση κ.λπ) και η έλλειψη διαρκούς 
ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων στα πλαίσια μιας 
οργανωμένης και σχεδιασμένης μάθησης. Από την άλλη, ως καλές πρακτικές θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα συνεργατικά συστήματα μάθησης (πχ slidewiki), η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, οι μαθησιακές κοινότητες (Λόη και Αποστολάκης, 2005), 
αλλά και η υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών από τον ιδιωτικό τομέα. 
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Περίληψη 

Η εγκατάσταση χιλιάδων Σύρων προσφύγων στον ευρωπαϊκό χώρο αποτελεί τα τελευ-
ταία χρόνια παγκόσμιο θέμα συζήτησης και έντονων διαπραγματεύσεων. Με δεδομένη 
την επ΄ αόριστον παραμονή τους, η εκπαίδευση των ενήλικων προσφύγων αποτελεί 
πρόκληση για τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυ-
τού, πραγματοποιήθηκε έρευνα με απώτερο σκοπό την αποτύπωση των ιδιαίτερων εκ-
παιδευτικών αναγκών τους. Από την ερευνητική διαδικασία που στηρίχθηκε σε ποιο-
τικά προσανατολισμένες μεθόδους και υλοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες εστιάζουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ιστορία. 
Η πρόθεση τους για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα-
τάρτισης αναγνωρίζεται ως άμεση ανάγκη τους, ενώ παράλληλα αναζητούν μέσω της 
εκπαίδευσης ψυχολογική και ηθική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν την απώλεια 
και τη σύγχυση που βιώνουν στις έννοιες του εαυτού και της ταυτότητας. Η άμεση σύ-
σταση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται στο εκ-
παιδευτικό κοινό των προσφύγων κρίνεται αναγκαία, από κατάλληλα καταρτισμένους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα υιοθετήσουν τις αρμόζουσες στρατηγικές μάθησης και τις 
αρχές συμβουλευτικής ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Τέλος, αναδεικνύεται όχι απλώς 
ο πρακτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης αλλά η αξία της δια βίου μάθησης στην πο-
ρεία της ζωής ενός ατόμου.  

Λέξεις-Kλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, προσφυγικό ζήτημα, ανάγκες 

Εισαγωγή 

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής αποσταθερο-
ποίησης των χωρών της Μέσης Ανατολής, και το προσφυγικό κύμα που τον ακολού-
θησε, αποτελούν τα τελευταία χρόνια θέμα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στην 
παγκόσμια κοινότητα. Η Ελλάδα ανήκει στα ευρωπαϊκά κράτη που δέχθηκαν το μεγα-
λύτερο αριθμό Σύρων προσφύγων, οι οποίοι και εξακολουθούν να διαμένουν εντός των 
συνόρων της. Στα πλαίσια της προσπάθειας ένταξης τους στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν 
συσταθεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, τόσο από την αρ-
μόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας, όσο και από ποικίλες Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις. Κανένα, όμως, από αυτά δεν αφορούσε έως και τις αρχές του προηγούμενου 
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έτους το εκπαιδευτικό κοινό των ενήλικων προσφύγων. Tο κενό ή η ανάγκη που δη-
μιουργείται ενέπνευσε, σε μεγάλο βαθμό, την ανάληψη της διερεύνησης των εκπαιδευ-
τικών αναγκών των ενήλικων Σύρων προσφύγων με απώτερο σκοπό την παροχή προ-
τάσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το συ-
γκεκριμένο κοινό. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων προσφύγων, οι 
οποίες αποτελούν την αφετηρία για τη δόμηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα 
διευκολύνουν την ένταξη τους στις νέες συνθήκες της ζωής τους. Παράλληλα εξετάζο-
νται δύο ζωτικής σημασίας έννοιες για την ύπαρξη ενός ατόμου που δέχθηκαν ισχυρές 
μεταβολές εξαιτίας των πρόσφατων βιωμάτων τους: ο εαυτός και η ταυτότητα. Στην 
πορεία της εργασίας δίνονται πληροφορίες για το σύγχρονο Συριακό προσφυγικό ζή-
τημα, αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και 
στη δόμηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες, αναλύεται η ερευνητική δια-
δικασία που έλαβε χώρα με δείγμα Σύρους πρόσφυγες που διαμένουν στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, και τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε η έρευνα με βάση τη στοχοθεσία που είχε τεθεί από την αρχή της.  

Το Συριακό προσφυγικό ζήτημα: δεδομένα, έννοιες, στάσεις 

Το Συριακό προσφυγικό κύμα που δημιουργήθηκε τα τελευταία επτά χρόνια επηρέασε 
αρκετές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Διεθνούς Αμνηστίας (2016) περισσότεροι από 8.000.000 άνθρωποι έχουν εκκενώ-
σει περιοχές της Συρίας, εκ των οποίων οι 1.123.000 έχουν περάσει με οποιοδήποτε 
τρόπο τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός ατόμων διαμένει, έστω προσω-
ρινά, στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη υποδοχής ζητώντας να του αναγνωριστεί το κα-
θεστώς του πρόσφυγα και όλα τα δικαιώματα που αυτό ενέχει. 

Ο πρόσφυγας ως έννοια δύναται να αποσαφηνιστεί εντός δύο διαφορετικών πλαισίων: 
α. το θεσμικό και β. το κοινωνικό. Ξεκινώντας με την αποσαφήνιση της έννοιας σε 
θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα κριτήρια 
Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων (1979: 7) «πρόσφυγας είναι το πρό-
σωπο που συνεπεία γεγονότων και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως ευρίσκεται ε-
κτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα». Τη Σύμβαση στην οποία καθορίζεται 
ο συγκεκριμένος ορισμός του πρόσφυγα έχουν υπογράψει συνολικά 140 χώρες, με την 
Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα τους, και έχουν δεσμευτεί να τηρούν τις οδηγίες του. 
Σχετικά με την κοινωνικό-φιλοσοφική αποσαφήνιση του όρου η έμφαση δίνεται στις 
αλλαγές που συμβαίνουν στις κοινωνίες, τους πολίτες και κυρίως στα ίδια τα άτομα 
που βρίσκονται στη θέση του πρόσφυγα. Η Hayter (2004), στην προσπάθεια της να 
κατανοήσει τις εν λόγω αλλαγές καταλήγει στο ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που 
πρέπει να ξεπεραστεί είναι το αίσθημα της ξαφνικής απώλειας. Δεν αναφέρεται, βέ-
βαια, μόνο στην απώλεια υλικών πραγμάτων, αλλά στην απώλεια των ατόμων που θα 
μπορούσαν να τους υποστηρίξουν στην πιο ευάλωτη στιγμή τους. Η απώλεια του σπι-
τιού που σημαίνει την απώλεια της οικειότητας με την καθημερινή ζωή, η στέρηση του 
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επαγγέλματος που επιφέρει τη μείωση της αυτοπεποίθησης, αλλαγή της γλώσσας επι-
κοινωνίας που σημαίνει μεταβολή στη φυσικότητα των αντιδράσεων και τη απλότητα 
των χειρονομιών και ο θάνατος συγγενικών και φιλικών προσώπων που μεταφράζεται 
ως διάρρηξη της ιδιωτικής ζωής (Arendt, 2015) είναι λίγα μόνο στοιχεία από το σύνολο 
αυτών που συνθέτουν το προφίλ του πρόσφυγα.  

Βλέποντας τα πράγματα ανθρωπιστικά είναι χρέος όλων η προστασία και η υποστήριξη 
ατόμων που δεν επέλεξαν να είναι στη θέση που βρίσκονται. Για το λόγο αυτό, άλλω-
στε, η πλειοψηφία των διεθνών οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προχώρησαν στη σύσταση και ανακοίνωση ειδικών μέτρων για την ομαλή έ-
νταξη των προσφύγων στα εδάφη τους και την αποφυγή εχθρικών και ρατσιστικών 
επεισοδίων. Με το ΜΕΜΟ/15/5597 η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι απόλυτη αρχή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της είναι η παροχή ισότιμων ευκαιριών σε ποιοτική εκπαί-
δευση ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής των εκπαιδευόμενων. Για την πραγμάτωση, 
επομένως, του σκοπού αυτού είναι απαραίτητο τόσο οι πολιτείες, όσο και τα ίδια τα 
άτομα να συνειδητοποιήσουν τις νέες εκπαιδευτικές τους ανάγκες, διότι αυτό θα οδη-
γήσει στην άμεση υποκίνησή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (Monette, 1977) και 
στην ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ικανο-
ποίηση των αναγκών τους.  

Οι επιμορφωτικές ανάγκες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Η ανάγκη ως έννοια είναι ένας πολυδιάστατος και σύνθετος όρος καθώς το εννοιολο-
γικό του περιεχόμενο προσδιορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με το κοινωνικό, οικο-
νομικό και επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και ερμηνεύεται (Χατζη-
παναγιώτου, 2001). Η δημιουργία νέων αναγκών στην πορεία του βίου ενός ατόμου 
είναι συνήθως επακόλουθο ενδοψυχικών ή διαπροσωπικών αλλαγών που συμβαίνουν 
στη ζωή του, στους ρόλους που αναλαμβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες και στην ανάγκη του για αυτοεκπλήρωση (Rogers, 1999). Όταν, μάλι-
στα, η απάντηση του υποκειμένου απέναντι στις αλλαγές αυτές είναι ή σχετίζεται με 
την εκπαίδευση, τότε δημιουργούνται νέες εκπαιδευτικές ανάγκες (Βεργίδης, 2003: 
26). Ανάγκες, δηλαδή, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, οι 
οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη στόχων και επομένως ενός επιθυμητού μαθησιακού 
αποτελέσματος από τη διδακτική πράξη (Wilson & Easen, 1995).  

Περνώντας, τώρα, από την έννοια της ανάγκης στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών α-
ναγκών μίας ομάδας-στόχου, αυτή ορίζεται ως «η συστηματική ερευνητική διαδικασία, 
η οποία προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσμού-στόχου σε σχέση με 
ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς» (Καραλής, 2005: 20). Η παραπάνω διαδικασία κατα-
λήγει στον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός προγράμματος επιμόρ-
φωσης που αναφέρεται στον συγκεκριμένο πληθυσμό και αποσκοπεί στην αντιμετώ-
πιση ορισμένων ελλειμμάτων του. Το συγκεκριμένο ζήτημα, η διερεύνηση, δηλαδή, 
των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών ευάλωτων κοινωνικών 
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ομάδων έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα το ερευνητικό κοινό, τόσο στον ελ-
λαδικό χώρο, όσο και σε χώρες του εξωτερικού.  

Το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί, ακόμη πιο συγκεκριμένα, για τις ευάλωτες κοινωνικές ο-
μάδες των μεταναστών και των προσφύγων εξαιτίας των αυξημένων ποσοστών μετα-
νάστευσης της τελευταίας δεκαετίας αλλά και της ξαφνικής προσφυγικής ροής που δη-
μιουργήθηκε μετά την αποσταθεροποίηση των χωρών της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τα δεδομένα πρόσφατα δημοσιευμένων ερευνών (Kanu, 2008; Σαλβλαρη, 
2009; Καλαμοβράκα, Καψή & Σκουφή, 2014; Dorman, 2014), οι εκπαιδευτικές ανά-
γκες που κυριαρχούν στο ερευνητικό κοινό των προσφύγων είναι: η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η επαγγελματική επιμόρ-
φωση ανά κλάδο εργασίας και γενικά κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δώσει 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για απόκτηση τυπικών προσόντων με στόχο την 
πιθανή εργοδότηση. Το σημαντικότερο, ίσως, αποτέλεσμα των εν λόγω ερευνών είναι 
ότι η σημασία της εκπαίδευσης για τα υποκείμενα του δείγματος δεν είναι μόνο πρα-
κτική, όπως η εκμάθηση μίας γλώσσας, αλλά πολύ βαθύτερη καθώς θεωρούν ότι η 
εκπαίδευση λειτουργεί ως μέσο κοινωνικοποίησης και ένταξης και τους παρέχει ψυχο-
λογική και ηθική υποστήριξη. 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων Σύρων προσφύγων: μία ερευνητική 
προσέγγιση 

Σκοπός και στόχοι έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της ερευνητικής μελέτης διαμορφώθηκε ως εξής: η διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων Σύρων προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί, έ-
στω και προσωρινά, στη χώρα μας. Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν οι εξής: α. η ανάδειξη 
του τρόπου με τον οποίο βίωσαν τη βίαιη εγκατάλειψη της χώρας τους και πώς ερμη-
νεύουν αυτήν την εμπειρία σε σχέση πάντα με τις νέες τους ανάγκες, β. η διερεύνηση 
και αξιολόγηση της σημασίας της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έως τώρα βίου 
τους, καθώς και την πρόθεση συμμετοχής τους σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, και 
γ. η ανάδειξη εκείνων των γνωστικών αντικειμένων, με τη διδασκαλία των οποίων θα 
αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για μία ομαλή ένταξη στα 
νέα δεδομένα της ζωής τους.  

Μεθοδολογία έρευνας και ερευνητική διαδικασία 

Η ερευνητική μεθοδολογία που κρίθηκε η καταλληλότερη, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μελέτης, είναι η ποιοτική μέθοδος έρευνας. Συ-
γκεκριμένα, επιχειρήθηκε ένας συνδυασμός της ερμηνευτικής φαινομενολογικής προ-
σέγγισης του Γάλλου φιλοσόφου Paul Ricoeur και της βιογραφικής αφηγηματικής τε-
χνικής του Γερμανού φιλοσόφου και ερευνητή Fritz Schütze. Από τη μία, η φιλοσοφία 
της φαινομενολογίας εστιάζει στη δυνατότητα του υποκειμένου να κατανοήσει και να 
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ερμηνεύσει τις εμπειρίες που βιώνει, όταν καταφέρει να τις περιγράψει μέσω της αφή-
γησης (Ricoeur, 1998). Η βιογραφική αφηγηματική τεχνική, από την άλλη, υποστηρίζει 
ότι όταν το άτομο βιώνει ορισμένες αρνητικές καταστάσεις, δημιουργούνται βιογραφι-
κές ασυνέχειες και προκύπτει η ανάγκη για προσωπική αναδιοργάνωση και επανα-
προσδιορισμό της ταυτότητας του (Schütze, 1983). Από τη στιγμή, επομένως, που τα 
άτομα του δείγματος είχαν την ανάγκη να εξιστορηθούν όσα πέρασαν κατά τη διάρκεια 
της αποχώρησης τους από τη χώρα τους, αλλά και να προετοιμάσουν ένα πλάνο δράσης 
για τη ζωή τους από εδώ και πέρα, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων μεθόδων φάνηκε 
ιδιαιτέρως χρήσιμος. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τέσσερις ενήλικοι Σύροι πρόσφυγες, διαφορετικού 
φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικών 
εμπειριών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύ-
ξεων, αφού πρώτα συστάθηκε ένας οδηγός συνέντευξης αποτελούμενος από επτά θε-
ματικούς άξονες που ανταποκρινόταν στους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν εξαρ-
χής. Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε τους εαρινούς μήνες του 2017 στις 
εγκαταστάσεις του Four Seasons Hotel που βρίσκεται στον Τρίλοφο της Θεσσαλονί-
κης. Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας, ακολούθησε η ανάλυση των 
δεδομένων με βάση τις αρχές της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης και της 
αφηγηματικής βιογραφικής μεθόδου και προέκυψαν τα αποτελέσματά της. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που αναδείχθηκαν ως οι κυριότερες είναι: η εκμάθηση της 
αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και 
ποίησης, ενώ, παράλληλα, προτάθηκε η διαμόρφωση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
ανά κλάδο εργασίας, προκειμένου τα άτομα να ενημερωθούν για τις ενδεχόμενες δια-
φορές που παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά το επάγγελμά τους στις χώρες υποδο-
χής σε σχέση με τη χώρα καταγωγής τους. Ως πρώτη και κύρια ανάγκη, βέβαια, προ-
κύπτει η εκμάθηση της γλώσσας έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τους 
νέους ανθρώπους που θα συμβιώσουν. Χαρακτηριστικά, μία από τις γυναίκες που συμ-
μετείχαν στην έρευνα ανέφερε: «Το πρώτο και το πιο σημαντικό, αφού τώρα είμαστε 
στην Ελλάδα, είναι να μάθουμε την ελληνική γλώσσα».  

Η έννοια του «εαυτού» φαίνεται να έχει κατακερματιστεί τελείως, ενώ η εικόνα του 
προκαλεί στα υποκείμενα του δείγματος συναισθήματα λύπησης και οίκτου. Ισχυρίζο-
νται πως ο «εαυτός» τους έχει εξαθλιωθεί πλήρως και νοιώθουν πως ανάμεσα στα βα-
σικά δικαιώματα που έχουν στερηθεί είναι αυτό της διαμόρφωσης της αυτοεικόνας 
τους και της προσωπικότητας τους. Για το λόγο αυτό, αναδεικνύεται η ευάλωτη όψη 
του εαυτού τους, ακόμη και εάν επιδιώκουν να μην έρχεται στην επιφάνεια και να γί-
νεται αντιληπτή από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η Aishah ανέφερε: «Νοιώθω ότι 
θέλω να κλαίω όταν βλέπω τον εαυτό μου, όταν με βλέπω…», ενώ ο Nasir ισχυρίστηκε 
για το συγκεκριμένο θέμα: «Βλέπω έναν άνδρα αγχωμένο, φοβισμένο, που προσπαθεί 
να ξεπεράσει αυτά που έζησε, αλλά δεν μπορεί». Σε αυτό το σημείο, να διευκρινίσουμε 
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ότι τα ονόματα που αναφέρονται δεν είναι τα πραγματικά ονόματα των ατόμων, αλλά 
παρωνύμια που οι ίδιοι επέλεξαν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας.  

Σχετικά με την έννοια της «ταυτότητας», τα άτομα εξομολογούνται ότι έχει επέλθει μία 
σύγχυση της προσωπικής τους ταυτότητας, καθώς πολλά νέα στοιχεία ήρθαν να προ-
στεθούν σε αυτήν και χρήζουν διαχείρισης και αποδοχής. Το κυριότερο εξ΄ αυτών είναι 
το χαρακτηριστικό του «πρόσφυγα», το οποίο πρέπει πρώτα να απενεχοποιήσουν και 
έπειτα να αποδεχθούν και να ενσωματώσουν στην ταυτότητα τους. Σύμφωνα με τα 
λεγόμενα του Nasir κάτι τέτοιο φαίνεται από δύσκολο έως ανέφικτο, καθώς «πρόσφυ-
γας σημαίνει δεν έχεις χώρα, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις ασφάλεια. Πρόσφυγας σημαίνει 
να ζεις στον δρόμο, να ζεις στο κρύο. Να μη νοιώθεις καλά με τον εαυτό σου, να έχεις 
αγωνία κάθε μέρα, κάθε λεπτό…». Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αποδοχή του «πρό-
σφυγα» δεν έχει να κάνει με την αποδοχή του όρου, των δικαιωμάτων και των υποχρε-
ώσεων του, αλλά με την αποδοχή όλων εκείνων των τραγικών συνθηκών και δυσάρε-
στων βιωμάτων που ενέχει η λέξη αυτή. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης οδήγησε σε ορισμένα συ-
μπεράσματα, με κυριότερο όλων την ανάγκη για άμεση σύσταση εκπαιδευτικών πα-
ρεμβάσεων προσανατολισμένων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Σύρων προ-
σφύγων. Ειδικότερα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, κυρίως της αγγλικής, η ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία και ιστορία αναδεικνύονται τα βασικότερα γνωστικά αντικείμενα διδασκα-
λίας ενώ παράλληλα προτείνεται από τους ίδιους η δημιουργία επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων ανά κλάδο επαγγέλματος και η λειτουργία περισσότερων και καταλλήλως 
εξοπλισμένων δομών εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα απο-
τελέσματα της έρευνας έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με ερευνητικές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν για το αντίστοιχο αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στο εξωτερικό. 

Πέρα από τον πρακτικό χαρακτήρα της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, για 
την ομαλή είσοδο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ομάδας στη μαθησιακή διαδικα-
σία, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες αρχές της συμβουλευτικής ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων από τη στιγμή που η ευαλωτότητα του εαυτού των προσφύγων είναι κάτι 
παραπάνω από διακριτή. Συνίσταται, εύλογα λοιπόν, η παράλληλη με τη σύσταση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων δημιουργία μίας ομάδας συμβουλευτικής που θα αποσκο-
πεί στην ψυχολογική και ηθική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων προσφύγων, στην εν-
θάρρυνση τους και την παροχή πληροφοριών και κατευθύνσεων, προκειμένου να απο-
κτήσουν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που θα τους απασχολήσουν μετά τη 
λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, είναι χρέος του εκπαιδευτή να είναι 
προσανατολισμένος στους ίδιους στόχους και να ακολουθεί την εμψυχωτική και υπο-
στηρικτική πορεία που ορίζουν οι αρχές της συμβουλευτικής. Για την ακρίβεια, οφεί-
λει: α. να εστιάσει και να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες εμπειρίες που έχουν οι εκπαιδευό-
μενοι ώστε να τις εξωτερικεύσουν και να τις απενεχοποιήσουν, β. να δημιουργήσει ένα 
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ασφαλές περιβάλλον μάθησης με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποβάλλουν συναισθή-
ματα αμηχανίας και φόβου γελιοποίησης, γ. να ενισχύσει την ενεργητική συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων τοποθετώντας τους στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, 
και δ. να παραμείνει αυθεντικός απέναντι τους, απαλλαγμένος από επιτηδευμένα αι-
σθήματα λύπησης και συμπόνοιας (Καραβάκου & Κεφαλά, 2018). 

Μετά την έκθεση των παραπάνω, καταλήγουμε ότι απώτερος και σημαντικότερος στό-
χος είναι να λειτουργήσει η εκπαίδευση ως μέσο ενδυνάμωσης. Με τον όρο ενδυνά-
μωση εννοούνται «όλες εκείνες οι διαδικασίες που βοηθούν τα άτομα να συνειδητο-
ποιήσουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια δράσης τους, με βάση τα δεδομένα του 
κοινωνικού και οικονομικού τους πλαισίου, ώστε να κινητοποιηθούν ως προς την εκ-
παιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη ή επανένταξη» (Ταλιαδώρου, 
2008: 11). Η εκπαιδευτική διαδικασία που είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση 
των συμμετεχόντων της ενισχύει, σταδιακά, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση 
τους, επικουρεί στην απόκτηση του ελέγχου για τη ζωή τους και τις καταστάσεις που 
αυτή επιφυλάσσει και αυξάνει τις δυνατότητες ανθεκτικότητας τους (Lopez & Louis, 
2009). Επιπρόσθετα, «καθιστά τα άτομα ικανά να επικοινωνούν ουσιαστικά με τον γη-
γενή πληθυσμό, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους, ενισχύει τις δυνατότητες συμ-
μετοχής τους στα κοινά ή σε άλλες οργανωμένες δραστηριότητες, διασφαλίζει καλύ-
τερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά και αυξάνει, εν τέλει, τις πιθανότητες εξεύρε-
σης εργασίας» (Ταλιαδώρου, 2008: 14). 

Συμπερασματικά, η διαμονή χιλιάδων Σύρων προσφύγων στον ελλαδικό χώρο αποτε-
λεί μία πραγματικότητα και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει εάν και πότε οι 
συγκεκριμένοι άνθρωποι θα μετακινηθούν προς κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν 
μπορεί, επίσης, να θεωρείται δεδομένο ότι οι συνθήκες διαβίωσης, οι εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές τους προοπτικές θα είναι ιδανικές στα μέρη που θα εγκατασταθούν και, 
κυρίως, εάν η ενσωμάτωση τους θα γίνει ομαλά. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 
έρευνας, αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα, 
αλλά και για τις κοινωνίες μέσα στις οποίες θα ενταχθούν. Ο σεβασμός απέναντι τους 
είναι χρέος κάθε πολίτη και η σταδιακή ένταξη τους στις εκπαιδευτικές, επαγγελματι-
κές και κοινωνικές δομές οφείλει να τεθεί ως προτεραιότητα των χωρών υποδοχής. 
Ενδεχομένως, ο φόβος προς τον ξένο και διαφορετικό Άλλο να μην είναι κατάσταση 
που μπορεί να μεταβληθεί ραγδαία, αλλά μία προσπάθεια είναι εφικτή από όλους μας. 
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Η σημασία και ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) για τη διαρκή 
καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών: Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας 

Τρίκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, ΜΑ, mtrikas08@gmail.com     

Περίληψη 

Η διαρκής καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική, ώστε να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στον σπουδαίο ρόλο τους. Επαγγελματικός καθοδηγητής 
(Coach) είναι το πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει να καθοδηγήσει έναν εκπαιδευτικό 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, σε οποιαδήποτε στιγμή της 
επαγγελματικής του πορείας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας, σχετικά 
με τη σημασία και τον ρόλο του Coach σε μία διαρκή καθοδήγηση και στήριξη των 
εκπαιδευτικών στον χώρο της σχολικής μονάδας. Για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέ-
χτηκε η ποσοτική προσέγγιση προκειμένου να διερευνηθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερες απόψεις εκπαιδευτικών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 132 συμμετέχο-
ντες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας. Η έρευνα 
διεξήχθη με δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας επαγγελ-
ματίας καθοδηγητής, ο οποίος θα είναι  επιστημονικά και επαγγελματικά καταξιωμέ-
νος, μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, στην ε-
παγγελματική τους ανάπτυξη και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας που παρέχουν.  

Λέξεις-Kλειδιά: Εκπαίδευση, καθοδηγητής, στήριξη εκπαιδευτικού  

Εισαγωγή 

Σε μία εποχή με ραγδαίες αλλαγές, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, είναι φυσικό ο 
χώρος της εκπαίδευσης να επηρεάζεται και να προσπαθεί να προσαρμοστεί στις ταχύ-
τατες εξελίξεις και στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, πρέπει να είναι παιδαγωγικά και διδακτικά κα-
ταρτισμένοι, να γνωρίζουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, να χρησιμοποιούν ποικί-
λες μορφές διδασκαλίας και κυρίως να φροντίζουν για τη συνεχή επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, η οποία θα τους βοηθήσει να προσφέρουν ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό προϊόν.  

Ένας επαγγελματικός καθοδηγητής (Coach) μπορεί να παίξει τον ρόλο της καθοδήγη-
σης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς. Η υποστήριξη των εκπαιδευτι-
κών, από κάποιον επαγγελματία καθοδηγητή, πρέπει να είναι μία οργανωμένη και διαρ-
κής διαδικασία. Θα αρχίζει με την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και θα 
συνεχίζεται και μετέπειτα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και την 
επιτυχή αντιμετώπιση των επαγγελματικών του προκλήσεων και αναζητήσεων. Η στο-
χευμένη καθοδήγηση (coaching)  πρέπει να συμβάλλει στην ατομική βελτίωση, στην 
πρόοδο και στην επαγγελματική ανάπτυξή του. Μέχρι σήμερα ο όρος coaching δεν έχει 
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αποδοθεί επαρκώς στα ελληνικά. Η καλύτερη δυνατή προσέγγιση του όρου είναι αυτή 
της «επαγγελματικής καθοδήγησης» που παρέχεται στα άτομα, τα οποία εισάγονται σε 
ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η διαδικασία ανάπτυξης ικανο-
τήτων και απόκτησης γνώσεων, με στόχο την ικανοποίηση επαγγελματικών αναγκών 
αλλά και την ενδυνάμωση του ατόμου. Το coaching θεωρείται γενικά ως μια συγκεκρι-
μένη μορφή παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 
καθώς εστιάζει σε ειδικότερα καθήκοντα, στις δεξιότητες ή ικανότητες και έχει κατά 
κάποιο τρόπο σχέση με την απόδοση (performance) (Green, Holmes, & Shaw, 1991). 

Η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 

Η έννοια της επαγγελματικής καθοδήγησης στη σχολική μονάδα 

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η έννοια της επαγγελματικής καθοδήγησης αποκτά ακόμα 
περισσότερη σημασία (Killion, 2009), καθώς πρόκειται για έναν τομέα βαρυσήμαντο 
για την κοινωνία αλλά και γεμάτο προκλήσεις, αφού συνεχώς σημειώνονται αλλαγές, 
κάτι που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες από τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της αναπτυξια-
κής προσέγγισης, η οποία αξιοποιεί μια επικοινωνιακού τύπου μάθηση, μεταθέτεται το 
κέντρο λήψης των αποφάσεων. Ειδικότερα, η λήψη των αποφάσεων μεταφέρεται από 
την «εξωτερική αυθεντία» (δηλαδή τον εκπαιδευτή) στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο ο-
ποίος μέσω του εσωτερικού του ελέγχου και της ανάπτυξης της αυτογνωσίας, καθίστα-
ται υπεύθυνος για την ίδια του την εξέλιξη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός 
κατανοεί ότι ο ίδιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην απλή μεταβίβαση γνώσεων στους μαθητές 
του (Δεδούλη & Κατσαρού, 2008). Ειδικότερα, όσον αφορά στη δομή του προγράμμα-
τος της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης, αυτό που πρέπει να έχει σαν κεντρικό γνώ-
μονα κατά τον σχεδιασμό του, είναι η επίτευξη των επιθυμητών στόχων, που σχετίζο-
νται με την καλή επίδοση των μαθητών. Ο Διευθυντής του σχολείου καλείται να υπο-
δείξει τους βασικούς στόχους στον εκπαιδευτή, ο οποίος με βάση αυτούς (τους στό-
χους) θα προσαρμόσει τη δουλειά του, που θα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και 
κοινού συντονισμού, τόσο με τον Διευθυντή του σχολείου, όσο και με την υπόλοιπη 
ηγετική ομάδα και την κοινότητα επιθεώρησης (Harrison & Killion, 2006). Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση και 
είναι συνάρτηση των αναγκών του σχολείου αλλά και των στόχων κάθε φορά, προς 
επίτευξη. 

Η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και η σημασία της 

Η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν, να 
αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό το δυναμικό τους. Μαθαίνοντας, 
οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, να αντιμετωπίζουν με το σωστό τρόπο τα προβλήματά τους 
είναι σε θέση να μεταδώσουν τη δεξιότητα αυτή και στους μαθητές τους (Johnson, 
2013). Ο σκοπός του coaching είναι να παρέχει εστιασμένη υποστήριξη, για να 
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βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί μέσα από 
τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία τους.  

Ο ρόλος του Coach σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης 

Είναι γεγονός, ότι ο ρόλος του καθοδηγητή (Coach) είναι πολύπλευρος και συνίσταται, 
τόσο στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στη διαδρομή του, όσο και στη διευκό-
λυνση της σκέψης του εκπαιδευόμενου, κάτι που θα τον βοηθήσει στη μάθησή του, σε 
ζητήματα, όχι μόνο που αφορούν στον χώρο εργασίας του αλλά και στην καθημερινή 
ζωή.  

Επίσης, ο καθοδηγητής στα πλαίσια του ρόλου του, οφείλει να ενθαρρύνει τα άτομα να 
ζουν υπό το πρίσμα του προσωπικού τους στόχου, να ξεκαθαρίζουν μόνοι τους, εν τέ-
λει, τη σκέψη και τις πράξεις τους, να θέτουν στόχους και να προσπαθούν να τους 
επιτύχουν. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει, πώς να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα που προκύπτουν, τόσο στον χώρο εργασίας του, όσο και στην καθημερινό-
τητά του και να συναισθάνεται την ατομική του ευθύνη για ό,τι του συμβαίνει. Ο Coach 
οργανώνει και αναλύει τα δεδομένα και τις συνθήκες της σχολικής μονάδας και βοη-
θάει τον εκπαιδευτικό να προσαρμοστεί σε αυτή. Ο Killion (2009), επισημαίνει επίσης, 
ότι ο Coach λειτουργεί ως ειδικός εκπαιδευτικός και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, 
βοηθώντας τους με το «τι» και το «πως» της διδασκαλίας. Βοηθά τους εκπαιδευτικούς 
να χρησιμοποιούν σωστά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, να θέτουν συγκεκριμέ-
νους διδακτικούς σκοπούς, να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τα δυνατά 
και αδύνατα σημεία των μαθητών τους και να θέτουν στόχους βελτίωσης.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

 Σκοπός – Στόχοι - Ερευνητικά ερωτήματα 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σαν σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ευβοίας, σχετικά με τη σημασία και τον ρόλο 
του επαγγελματικού καθοδηγητή (Coach) στην καθοδήγηση και στήριξη των εκπαι-
δευτικών. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα,  τα οποία και διερευνώνται στη συγκεκριμένη έρευνα είναι 
τα ακόλουθα: 

1. Ποια η σημασία και η αναγκαιότητα της οργανωμένης και διαρκούς καθοδήγη-
σης των εκπαιδευτικών; 

2. Ποια είναι τα οφέλη από την εισαγωγή της οργανωμένης καθοδήγησης για τον 
εκπαιδευτικό;  

3. Ποιος είναι ο ρόλος ενός σωστού επαγγελματία καθοδηγητή σε ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα;  
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Η ερευνητική μέθοδος 

Για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιλέχτηκε η ποσοτική προσέγγιση προκει-
μένου να διερευνηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις εκπαιδευτικών, να πα-
ρουσιαστούν αριθμητικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να συσχετιστούν ευκο-
λότερα με τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Δείγμα της έρευνας 

Για τον καθορισμό του δείγματος, της ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η δειγμα-
τοληψία σκοπιμότητας. Επειδή ο πληθυσμός στόχος ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για μια 
έρευνα που ακολουθεί περιορισμούς (κόστους, χρόνου), ο ερευνητής περιόρισε το 
δείγμα του στους εκπαιδευτικούς της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Ν. Ευβοίας. 
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 132 συμμετέχοντες, 42 από τους οποίους είναι 
άνδρες (31,8%) και 90 είναι γυναίκες (68,2%). 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Οι 
24 ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστές, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολη 
επεξεργασία και διεξαγωγή συμπερασμάτων με το στατιστικό λογισμικό SPSS και 
κατά περίπτωση με τη χρήση του Υπολογιστικού Φύλλου Microsoft            Excel V7. 
Αναπτύχθηκε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο και για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκαν 
τρία είδη κλιμάκων μέτρησης. Ο έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας 
πραγματοποιήθηκε με τον δείκτη Cronbach’ s Alpha. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης, ο δείκτης υπολογίστηκε σε 0,958 και δείχνει ένα εξαιρετικό επίπεδο 
εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου.  

Αποτελέσματα 

    Σημασία διαρκούς και οργανωμένης καθοδήγησης στις εκπαιδευτικές μονάδες 

Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι: Ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται διαρκή και 
οργανωμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής του πορείας» καταγρά-
φεται μία θετική άποψη από περίπου 7 στους 10 εκπαιδευτικούς τους δείγματος (92 
άτομα, 70,2%), αναδεικνύοντας έτσι την προσωπική τους ανάγκη και την ανάγκη που 
αναγνωρίζουν για τους συναδέλφους τους για οργανωμένη υποστήριξη στο έργο τους. 
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εκφράζει μια αρνητική τάση στις 
απόψεις αναφορικά με τον βαθμό που η  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της χώρας 
μας, επαρκεί για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, 83 άτομα 
(63,3%) απάντησαν καθόλου ή λίγο, 38 άτομα (29%) απάντησαν αρκετά και 10 άτομα 
(7,6%) απάντησαν πολύ, ενώ κανένας δεν απάντησε πάρα πολύ. Αυτές οι απαντήσεις 
συμφωνούν με το πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών για διαρκή ενδοσχολική επιμόρ-
φωση, δεδομένου ότι η υπάρχουσα είναι ανεπαρκής. Η κατανομή των απαντήσεων σχε-
τικά με τον βαθμό που εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ότι η βοήθεια από έναν 

875/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



επαγγελματικό καθοδηγητή (Coach) μπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάμωση και στην 
ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, παρουσιάζει ότι σχεδόν 
ένας στους δυο εκφράζει μια θετική στάση (60 άτομα, 46,1%).  

Πολιτεία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Εντονότατη είναι η αρνητική στάση των ερωτώμενων στην ερώτηση για τον βαθμό που 
εκτιμούν ότι η πολιτεία παρέχει την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση για την ε-
παγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αφού περισσότεροι από 8 στους 10 (113 
άτομα, 86,2%) απάντησαν καθόλου ή λίγο, και μόνο ένας/μια απάντησε πάρα πολύ. Οι 
συμμετέχοντες εκτιμούν ότι σε μεγάλο βαθμό η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
αφού περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις (100 άτομα, 76,3%) απάντησαν πολύ ή 
πάρα πολύ.  

Ο Ρόλος του επαγγελματικού καθοδηγητή σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης 

Στην ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγ-
γελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να οργα-
νώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προσαρμοσμένο στους στόχους και την 
κουλτούρα της σχολικής μονάδας». Η κυρίαρχη τάση στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
είναι ουδέτερη (53 συμμετέχοντες, ποσοστό 40,2%). Η δεύτερη ερώτηση της ομάδας 
αναφέρει «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό  εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελμα-
τικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να βοηθάει τους 
εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων  και ικανοτήτων». Η τάση 
που επίσης παρατηρείται στο δείγμα είναι ουδέτερη (58 συμμετέχοντες, ποσοστό 
43,9%). Η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο 
βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, 
στη σχολική μονάδα είναι : Να δρα ως πάροχος υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικής μορ-
φής), ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό», παρουσιάζει  μια θετική τάση των συμμε-
τεχόντων οι οποίοι συμφωνούν ότι αυτό ισχύει πολύ – πάρα πολύ (42,5%). Παρόμοια 
είναι και τα αποτελέσματα για την ερώτηση: «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό 
εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη 
σχολική μονάδα είναι : Να παρέχει συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη», κα-
ταγράφοντας επίσης μια θετική τάση των συμμετεχόντων (42,5%).  Η κατανομή των 
συμμετεχόντων ως προς τις απαντήσεις τους στην ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε 
ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευ-
τικού, στη σχολική μονάδα είναι : Να συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται», παρουσιάζει ότι ελαφρώς 
πάνω από τους μισούς έχουν θετική άποψη (50,8%). Παρόμοια θετική τάση καταγρά-
φεται και αναφορικά με την ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε 
ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μο-
νάδα είναι: Να προτείνει νέες μεθόδους και τεχνικές  διδασκαλίας και να συμβάλλει 
στην εφαρμογή τους» με 68 συμμετέχοντες (51,5%) να έχουν απαντήσει αθροιστικά 
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πολύ και πάρα πολύ. Η θετική τάση παρουσιάζεται πιο έντονη για την ερώτηση «Κατά 
την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή 
(Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να παρουσιάζει νέες παιδαγωγικές 
και διδακτικές μεθόδους, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από δειγματικές διδα-
σκαλίες» στην οποία περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54,6%) απάντησαν 
πολύ ή πάρα πολύ. Σε παρόμοια κατεύθυνση, αν και κάπως πιο μετριασμένες, είναι οι 
απαντήσεις στην ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος 
του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: 
Να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και στην επίτευξη 
των στόχων, που έχουν θέσει». Η  τάση που κυριαρχεί είναι η θετική (61 άτομα, ποσο-
στό 46,2%). Ανάλογα αποτελέσματα καταγράφονται από τις απαντήσεις στην ερώτηση 
«Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Κα-
θοδηγητή (Coach)  εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να καθοδηγεί τους εκ-
παιδευτικούς σε ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης». 
Το δείγμα αποτυπώνει μια θετική τάση (46,2% απάντησαν αθροιστικά πολύ ή πάρα 
πολύ). Στην ίδια θετική κατεύθυνση (43,9%) προσανατολίζονται οι απαντήσεις στην 
ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελμα-
τικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να εντοπίζει τις 
αδυναμίες και να αναλαμβάνει επιμορφωτικές δράσεις με κέντρο το σχολείο». Η κα-
τανομή των απαντήσεων στην ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε 
ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) εκπαιδευτικού, στη σχολική μο-
νάδα είναι: Να συντονίζει την οργάνωση κοινοτήτων μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών», παρουσιάζουν μια τάση θετική (38,6%), όχι ιδιαίτερα έντονη αφού προσεγγίζει 
την ουδέτερη (35,6%). Θετική τάση στις απαντήσεις ως προς την ερώτηση «Κατά την 
άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή 
(Coach)  εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να ανατροφοδοτεί και να βοηθάει 
τον εκπαιδευτικό στην αυτοαξιολόγησή του, μέσα από εποικοδομητική συζήτηση», 
καταγράφεται από τους ερωτώμενους (42,4%). Το στοιχείο του αναστοχασμού είναι 
αυτό που ερευνάται από την ερώτηση «Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε 
ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach)  εκπαιδευτικού, στη σχολική 
μονάδα είναι: Να βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί επάνω στις διδακτικές 
του μεθόδους». Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι σε μια θετική κατεύθυνση, με 
57 ερωτώμενους (43,2%) να έχουν δώσει θετική απάντηση. Τέλος, σε παρόμοια απο-
τελέσματα καταλήγει η ανάλυση των απαντήσεων για την ερώτηση «Κατά την άποψή 
σας, σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) 
εκπαιδευτικού, στη σχολική μονάδα είναι: Να προωθεί τη συνεργασία και την ομαδι-
κότητα στη σχολική μονάδα»,  58 από τους ερωτώμενους (43,9%) έχουν δώσει θετική 
απάντηση. 

Οφέλη της επαγγελματικής καθοδήγησης για τον καθοδηγούμενο 

Τα οφέλη της επαγγελματικής καθοδήγησης για τον καθοδηγούμενο, διερευνώνται              
μέσω πέντε ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Παρατηρείται μια καθαρά θετική τάση           
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων για τις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις:  
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Στην ερώτηση «Η βοήθεια ενός καθοδηγητή μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική 
ανάπτυξη κάθε εκπαιδευτικού, σε οποιαδήποτε στιγμή της επαγγελματική του πο-
ρείας», αυτή η θετική τάση αποτυπώνεται από 61 συμμετέχοντες (ποσοστό 46,2%), για 
την ερώτηση «Η οργανωμένη καθοδήγηση μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διδασκαλία», από το 50%, στην ερώτηση  «Η οργανω-
μένη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των σχέσεων 
με τους μαθητές» θετικά απάντησαν 63 άτομα (47,7%) και στην ερώτηση «Η σωστή 
καθοδήγηση μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, 
προσαρμοσμένου στις αδυναμίες του εκπαιδευτικού», η θετική τάση ως άθροισμα των 
αποκρίσεων πολύ + πάρα πολύ είναι 47%. Αναφορικά με την τελευταία ερώτηση «Η 
βοήθεια από ένα καθοδηγητή, εντός της σχολικής μονάδας, μπορεί να βοηθήσει στο να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες (προσβασιμότητα, ελκυστικότητα αντικειμένου, φόρτος ερ-
γασίας, έλλειψη χρόνου, ημέρες και ώρες μαθημάτων, αυτοεκτίμηση, ηλικία), που ε-
μποδίζουν τους εκπαιδευτικούς, κατά την επαγγελματική τους ανάπτυξη», οι συμμετέ-
χοντες εμφάνισαν μια εικόνα μεταξύ ουδέτερης και θετικής τάσης (39,4%) και για τις 
δυο κατηγορίες.  

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Η σημασία και η αναγκαιότητα της οργανωμένης και διαρκούς καθοδήγησης των εκ-
παιδευτικών 

Η θέση των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ξεκάθαρη στο ότι η καθοδήγηση στα 
σχολεία εφαρμόζεται πολύ λίγο ή καθόλου. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι καθόλου ή λίγο 
η πολιτεία παρέχει την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η άποψη αυτή είναι αναμενόμενη και η ανάγκη για στή-
ριξη των εκπαιδευτικών, αναφορικά με ελλείψεις που ενδεχομένως παρουσιάζουν, εί-
ναι κάτι που επισημαίνεται στη βιβλιογραφία (Παπαναούμ, 2003; Πατούνα και συν., 
2005). Παρόμοια αρνητική άποψη εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί για το αν η  επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών της χώρας μας, επαρκεί για την άσκηση του εκπαιδευτικού 
έργου. Από την άλλη πλευρά, οι απόψεις του δείγματος είναι θετικές ως προς το ότι η 
βοήθεια από έναν επαγγελματικό καθοδηγητή (Coach) μπορεί να οδηγήσει στην ενδυ-
νάμωση και στην ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που με 
τη σειρά της θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Οι 
θετικές απόψεις των εκπαιδευτικών συνάδουν με τους Hargreaves & Fullan (1995). Η 
σημασία της οργανωμένης και διαρκούς καθοδήγησης των εκπαιδευτικών ως προς την 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξή τους, τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει αναδειχθεί και από άλλες έρευνες (Bozeman 
& Feeney, 2007; Fletcher & Barrett, 2004).      

Ρόλος του επαγγελματικού καθοδηγητή (Coach) σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης εκ-
παιδευτικών 
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Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι ένας Coach πρέπει κυρίως να πα-
ρουσιάζει νέες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, 
μέσα από δειγματικές διδασκαλίες. Απόψεις που έχουν αναδειχτεί και από άλλες έρευ-
νες (Knight, 2009; Killion, 2009). Επιπλέον να συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους παρουσιάζονται. Οι Harrison & Killion 
(2006) καθώς και ο Johnson (2013), σε έρευνά τους έχουν καταλήξει  στο συμπέρασμα 
ότι μία σωστή συνεργασία εκπαιδευτικών και καθοδηγητών μπορεί να βοηθήσει σημα-
ντικά τους πρώτους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που δυσχεραίνουν το έργο τους. 
Τέλος από τη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος του Coach στην 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας  και την επίτευξη 
των στόχων που έχουν θέσει. Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν οδηγηθεί και άλλοι 
ερευνητές (Killion 2009; Knight, 2007). 

Οφέλη της επαγγελματικής καθοδήγησης για τον εκπαιδευτικό 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι ένας επαγγελματίας καθοδηγητής μπο-
ρεί να βοηθήσει σημαντικά τον εκπαιδευτικό στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιο-
τήτων για τη διδασκαλία καθώς και να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της διαχεί-
ρισης των σχέσεων του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Επιπλέον μπορεί να οργανώσει 
επιμορφωτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις αδυναμίες του και να τον βοηθήσει 
ουσιαστικά στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευ-
νας, σχετικά με τα συγκεκριμένα οφέλη της επαγγελματικής καθοδήγησης, συμφωνούν 
με αυτά αντίστοιχων ερευνών (Langdon, 2011; Moore – Johnson et al., 2005).  

Συμπερασματικά, από την έρευνα προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί α-
ναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα μίας οργανωμένης επαγγελματικής στήριξης του εκπαι-
δευτικού και θεωρούν ότι τον ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει και ένας επαγγελματίας, 
ο οποίος διαθέτοντας τα κατάλληλα προσόντα θα μπορεί να σταθεί και να στηρίξει 
κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας 
υπόψη και την τάση που επικρατεί στην Ευρώπη, η καθοδήγηση να γίνει ένα αναγνω-
ρισμένο πλέον επάγγελμα, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες, 
στο πλαίσιο της αυξανόμενης αυτονομίας τους, να συνεργαστούν με καταξιωμένους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διακρίνονται για την άρτια επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτισή τους. Αυτοί ως επαγγελματίες θα αναπτύσσουν επιμορφωτικές δράσεις στη 
σχολική μονάδα και θα βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλων 
των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.    
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Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Δημιουργικής Επιχειρηματικής Αυτεπάρκειας 
στη σχέση Δημιουργικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Δημιουργικής Επι-
χειρηματικής Πρόθεσης των μαθητών Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων 

Χατζή Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01, M.Sc., xatzimaria1@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου της Δημιουργικής Επιχει-
ρηματικής Αυτεπάρκειας (ΔΕΑ) στην αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη Δημιουργική Επι-
χειρηματική Εκπαίδευση (ΔΕΕ), που περιστασιακά λαμβάνουν οι μαθητές λυκείου 
(Ν=263) Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, και στις Δημιουργικές Επιχειρηματι-
κές Προθέσεις (ΔΕΠ) τους, ώστε μελλοντικά να αναλάβουν επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες στους τομείς των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Ως μεθοδολογικό εργαλείο ε-
πιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμο-
ποιήθηκαν η απλή και πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι, η ΔΕΑ φαίνεται να διαμεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στη ΔΕΕ και ΔΕΠ των μα-
θητών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη ένταξης της επιχειρηματικότητας 
στην εκπαίδευση των τεχνών και την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των καλλιτεχνικών κλάδων, που θα ενι-
σχύουν τη ΔΕΑ και θα προετοιμάζουν τους νέους καλλιτέχνες για τον αληθινό κόσμο 
των τεχνών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική Επιχειρηματική Εκπαίδευση, Δημιουργική Επιχειρημα-
τική Αυτεπάρκεια, Δημιουργική Επιχειρηματική Πρόθεση, Μουσικά & Καλλιτεχνικά  
Σχολεία 

Abstract 

Key Words: Creative Entrepreneurial Education, Creative Entrepreneurial Self-effi-
cacy, Creative Entrepreneurial Intention, Music & Art High Schools 

Εισαγωγή 

Κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι ταλαντούχοι μουσικοί, εικαστικοί, ηθοποιοί και χορευτές 
αποφοιτούν από τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις ιδιωτι-
κές/κρατικές σχολές τέχνης της χώρας μας με το όνειρο να γίνουν πετυχημένοι σολίστ, 
μαέστροι, ζωγράφοι, χορογράφοι, σκηνοθέτες. Έτσι, από μικρή ηλικία παρακολουθούν 
μαθήματα κοντά σε διακεκριμένους καθηγητές και εξασκούνται καθημερινά ατελείω-
τες ώρες, προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες ερμηνευτικές τεχνικές και ικα-
νότητες, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στη συνέχεια, οι απόφοιτοι 
με την είσοδό τους στο χώρο της αγοράς εργασίας, όταν αρχίζουν να βιώνουν τη 
σκληρή πραγματικότητα του αληθινού κόσμου των τεχνών, συνειδητοποιούν όλο και 
περισσότερο ότι η καλλιτεχνική γνώση, η αισθητική καλλιέργεια και η δεξιοτεχνία για 
την εκτέλεση, ερμηνεία και δημιουργία, που έχουν αναπτύξει, δεν αρκούν για να τους 
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εξασφαλίσουν μια πετυχημένη και βιώσιμη σταδιοδρομία. Με άλλα λόγια, η καλλιτε-
χνική εκπαίδευση και κατάρτισή που έλαβαν δεν τους προετοίμασε επαρκώς για τις 
πραγματικότητες του επαγγέλματός τους. Ανακαλύπτουν, λοιπόν, μια έλλειψη γνώ-
σεων σχετικά με το πως λειτουργεί ο κλάδος και η αγορά του, μια ανεπάρκεια δεξιο-
τήτων διαχείρισης και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου τους, μια δυσκολία επικοι-
νωνίας με το κοινό τους μέσω των social media και του internet, γενικά μια ανικανό-
τητα εκμετάλλευσης καλλιτεχνικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Έτσι, αναγνωρίζουν 
την ανάγκη η βασική τους εκπαίδευση να εμπλουτιστεί με νέα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, που θα παρέχουν γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για την ενίσχυση του 
επιχειρείν και θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες μορφές απασχόλησης των κλά-
δων των τεχνών και των Δημιουργικών Βιομηχανιών  εξισορροπώντας το καλλιτεχνικό 
και επιχειρηματικό ταλέντο τους (Brown, 2005).  

Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα δημοφιλές θέμα δημόσιας συ-
ζήτησης στα πεδία της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και της έρευ-
νας για τη την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Chang 
& Wyszomirsky, 2015). Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνο-
λογικών αλλαγών, η επιχειρηματικότητα στους κλάδους των τεχνών και των Δημιουρ-
γικών Βιομηχανιών έχει αναγνωριστεί ως μια από τις καλύτερες στρατηγικές επινόη-
σης και διαχείρισης νέων και καινοτόμων σταδιοδρομιών, με σκοπό τη δημιουργία 
προσωπικού και κοινωνικού πλούτου (Kuuskoski,  2011). 

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται μια επίκτητη ικανότητα και συμπεριφορά  που μπορεί 
να ενισχυθεί μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης και της διαδικασίας μάθησης 
(Zimmer & Scarborough,1998). Η επιχειρηματική εκπαίδευση στον τομέα της εκπαί-
δευσης των τεχνών αποτελεί έναν καινούριο κλάδο, που συνδέεται με τη δημιουργικό-
τητα, το άνοιγμα στην εμπειρία και περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδεών γνώσεων και δε-
ξιοτήτων, που απελευθερώνει τις δυνατότητες των νέων καλλιτεχνών, ενθαρρύνει τη 
φαντασία και ενισχύει την πρωτοβουλία για την ανάληψη καλλιτεχνικών επιχειρημα-
τικών ρίσκων (Beckman, 2011·Fleischmann, 2006).  Είναι η διαδικασία διαμέσου της 
οποίας οι νέοι καλλιτέχνες προετοιμάζονται, ώστε μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον, που καλούνται να δημιουργήσουν και να εργα-
στούν, να συμπεριφερθούν με καινοτόμο τρόπο (Pollard & Wilson, 2013).  

Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Bandura, 1986) υποστηρίζει ότι, η επιχειρηματική 
πρόθεση του ατόμου δηλαδή η επιθυμία του να δεσμευτεί μελλοντικά με συμπεριφορές 
που αφορούν την έναρξη επιχειρήσεων ή την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των, μπορεί να προβλεφθεί από την επιχειρηματική εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά 
της ενδυναμώνει και αναπτύσσει σε υψηλά επίπεδα την επιχειρηματική αυτεπάρκειά 
του (Chen, Greene & Crick, 1998). Με τον όρο επιχειρηματική αυτεπάρκεια εννοούμε 
την ισχυρή πεποίθηση που έχει διαμορφώσει το άτομο για τον εαυτό του ότι είναι ικανό 
να εκτελέσει με επιτυχία επιχειρηματικούς ρόλους και καθήκοντα (Boyd & Bozikis, 
1994) ή να ξεκινήσει επιτυχώς μια επιχειρηματική δραστηριότητα (McGee et al., 
2009), επειδή διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη διεκπεραίωσή 
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τους (Garcia et al., 1991). Η επιχειρηματική αυτεπάρκεια σχετίζεται με την επιχειρη-
ματικότητα (Krueger & Brazeal, 1994) και φαίνεται να βελτιώνεται μέσω της εφαρμο-
γής κατάλληλα σχεδιασμένων επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(Lebusa, 2011).   

Η εκτίμηση της επιχειρηματικής αυτεπάρκειας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 
διαδικασίας της επιχειρηματικής μάθησης και να συμβάλλει στην αύξηση των ποσο-
στών επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας (Kazeem 
& Asimiran,  2016). Με άλλα λόγια, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
και ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά-
λογα με τα επίπεδα (υψηλά ή χαμηλά) επιχειρηματικής αυτεπάρκειας  των νέων, μα-
θαίνοντάς τους να επιμένουν στην επιδίωξη της επιχειρηματικότητας (Lucas & Cooper, 
2004).  

Σύμφωνα με όσα προηγήθηκαν, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση του 
βαθμού διαμεσολαβητικής επίδρασης της ΔΕΑ στη σχέση ανάμεσα στη ΔΕΕ και τη 
ΔΕΠ των μαθητών του δείγματος, ώστε τα ευρήματα να χρησιμεύσουν ως ανατροφο-
δότηση για την ένταξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 
Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων και τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα προ-
ωθούν την επιχειρηματικότητα των νέων καλλιτεχνών και θα τους προετοιμάσουν για 
τον αληθινό κόσμο των τεχνών και των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Για την επίτευξη 
του σκοπού προτάθηκε ένα διερευνητικό μοντέλο (βλ. σχήμα 1). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 263 μαθητές Λυκείου (αγόρια=86, κορί-
τσια=177), από τους οποίους οι 148 (56,27%) προέρχονταν από τα Μουσικά Σχολεία-
Παλλήνης, Πειραιά και Λιοσίων-και οι 115 (43,73%) από το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Γέρακα. Από το σύνολο των μαθητών του δείγματος το 25,9% (68) φοιτούσαν στην Α΄ 
Λυκείου, το 36,1% (95) στη Β΄, και το 38% (100) στη Γ΄. Επίσης, το 56,3% (148) του 
συνόλου των μαθητών του δείγματος, φοιτούσαν στην κατεύθυνση της μουσικής, το 
18,6 % (49) στην κατεύθυνση του Θεάτρου/ Κινηματογράφου, το 15,2 % (40) στων 
Εικαστικών και το 9,9% (26) στην κατεύθυνση του χορού. Ο μέσος όρος της ηλικίας 
των μαθητών ήταν 16,7 (SD=0,9). Το δείγμα ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό. Η 
έρευνα διεξήχθη το Μάρτιο του 2015.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, ακολουθήθηκε η ποσοτική ανάλυση, χρησιμοποιώντας 
την περιγραφική και την επαγωγική στατιστικές μεθόδους. Ως μεθοδολογικό εργαλείο 
επιλέχτηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Οι κλίμακες μέτρησης βαθμολογήθηκαν με 
την 5βαθμια κλίμακα τύπου Likert και υιοθετήθηκαν από εμπειρικές μελέτες της διε-
θνούς βιβλιογραφίας, που προσαρμόστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Για 
την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21. 
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Για την ανεξάρτητη μεταβλητή ΔΕΕ υιοθετήθηκε η κλίμακα των Keat, Selvarajah & 
Meyer (2011) των 8 προτάσεων με δείκτη αξιοπιστίας α=,82. Για την διαμεσολαβητική 
μεταβλητή ΔΕΑ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Wilson, kickul & Marlino (2007) 
των 6 προτάσεων με δείκτη αξιοπιστίας α=,77. Τέλος, για την ανεξάρτητη μεταβλητή 
ΔΕΠ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα επιχειρηματικής κλίσης των Keat, Selvarajah & 
Meyer (2011) των 8 προτάσεων με α=,80.   

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Για τον έλεγχο της συνάφειας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r. 
Στον πίν. 1 απεικονίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συσχετίσεις των 
μεταβλητών μεταξύ τους, όπου φαίνεται ότι η ΔΕΠ παρουσιάζει συνάφεια θετικής κα-
τεύθυνσης σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τόσο με την ΔΕΕ (r=,265, p<,01), 
όσο και με την ΔΕΑ (r=,213, p<,01). Επίσης, η ΔΕΑ φαίνεται να συσχετίζεται θετικά 
με την ΔΕΕ σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (r=,242, p<,01).  

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και οι συνάφειες μεταξύ της                           
εξαρτημένης και των  ανεξάρτητων μεταβλητών (Ν=263) 

 

Μεταβλητές Μ SD Επιχειρηματική 
Πρόθεση 

Επιχειρηματική 
Εκπαίδευση 

Επιχειρηματική 
Αυτεπάρκεια 

Επιχειρηματική 
Πρόθεση 3,44 ,82 1 ,265** ,213** 

Επιχειρηματική 
Εκπαίδευση 

3,37 ,71  1 ,242** 

Επιχειρηματική 
Αυτεπάρκεια 

3,64 ,62   1 

Σημειώσεις: Ν=263, *p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Για την εκτίμηση της διαμεσολαβητικής επίδρασης της ΔΕΑ στη σχέση ανά-
μεσα στη ΔΕΕ και τη ΔΕΠ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής και πολλαπλής α-
νάλυσης παλινδρόμησης (Simple & Multiple Regression Analysis), ακολουθώντας την 
προσέγγιση των τεσσάρων βημάτων (paths a, b, c, c΄) των Baron & Kenny (1986), 
σύμφωνα με την οποία (βλ. σχήμα 1), για να υφίσταται η έμμεση επίδραση (Indirect 
Effect) δηλαδή ΔΕΕ→ΔΕΑ→ ΔΕΠ (path c΄) θα πρέπει η κύρια επίδραση της 
ΔΕΕ→ΔΕΠ (path c) και οι επιδράσεις της ΔΕΕ→ΔΕΑ (path a) και της ΔΕΑ→ΔΕΠ 
(path b) και να είναι στατιστικώς σημαντικές (MacKinnon, Fairchild & Fritz, 2007).  

 

884/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



 

Path a=,213***(s.e.=,053)                                               
Path 

b=,279***(s.e.=,079) 

  (Path c=,306***, s.e.=,069) 

Path c΄=,208**(s.e.=,080)                                                                                                                  

Σχήμα1: Ανάλυση του Μοντέλου. Οι τιμές των paths αφορούν τους Unstandardized 
Συντελεστές Παλινδρόμησης με τα τυπικά σφάλματα (s.e.) στις παρενθέσεις. Τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας είναι:*p<,05, **p<,01, ***p<,001 

Αρχικά, κατά τις διαδικασίες απλής ανάλυσης παλινδρόμησης της κύριας επίδρασης 
της ΔΕΕ→ΔΕΠ (path c), και της ΔΕΕ→ΔΕΑ (path a) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ο 
παράγοντας ΔΕΕ εξηγεί το 7% της συνολική διακύμανσης της ΔΕΠ (F=19,66 p<,000) 
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Β=,306, t=4,43, p<.000), και το 6% της συ-
νολικής διακύμανσης της ΔΕΑ (F=16,23 p<,000) σε επίπεδο στατιστικής σημαντικό-
τητας (Β=,213, t=2,42, p<,000) (βλ. πίν. 2).  Συνεπώς, οι ΔΕΕ φαίνεται να επιδρά θετικά 
στη ΔΕΠ και τη ΔΕΑ των μαθητών του δείγματος. 

Στη συνέχεια, για τον έλεγχο επίδρασης της ΔΕΑ→ΔΕΠ (path b) και της περίπτωσης 
η ΔΕΑ να διαμεσολαβεί πλήρως ή μερικώς (full or partial mediation)  στη σχέση ανά-
μεσα στη ΔΕΑ με τη ΔΕΠ (path c΄), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής ανά-
λυσης παλινδρόμηση. Σύμφωνα με το Model 1 (βλ. πιν.2), η ΔΕΑ φαίνεται να προβλέ-
πει θετικά το 5% της συνολικής διακύμανσης της ΔΕΠ (F=12.401, p<,000) σε επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας (Β=,279, t=3,52, p≤,001) (path b). Στην περίπτωση του 
Model 2, όταν στην εξίσωση εισέρχεται η ΔΕΕ, η επίδρασή της στη ΔΕΠ εξακολουθεί 
να είναι στατιστικά σημαντική (Β=,261, t=3,72, p<,000), που σημαίνει ότι η ΔΕΑ φαί-
νεται να διαμεσολαβεί μερικώς (partial mediation) στη σχέση ΔΕΕ με ΔΕΠ.  Μάλιστα, 
η ΔΕΑ και η ΔΕΕ μαζί φαίνεται να εξηγούν το 9.5% (F=13,426, p<,05) της συνολικής 
διακύμανσης της ΔΕΠ των μαθητών, ενώ η μεταβολή που επήλθε στο συντελεστή 
προσδιορισμού R2 μεταξύ του 1ου και 2ου Model είναι στατιστικώς σημαντική 
(ΔR2=,045, ΔF=1,025, p<,001). Επομένως, τόσο η ΔΕΕ όσο και ΔΕΑ προβλέπουν ση-
μαντικά την ΔΕΠ των μαθητών του δείγματος. 

 

Δ.Επιχειρηματική 
Εκπαίδευση              

ΔΕΕ 

Δ.Επιχειρηματική 
Αυτεπάρκεια       

ΔΕΑ 

Δ.Επιχειρηματική 
Πρόθεση              

ΔΕΠ 
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Πίνακας 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης και Sobel Test Analysis. Άμεσες και Έμμεσες 
Επιδράσεις στο Διαμεσολαβητικό Μοντέλο Ανάλυσης. 

Προβλεπτικοί 

            Παράγο-
ντες 

Β (s.e.) t F R2 Total 
R2 

Sobel Z 
(Indirect Ef-

fect) 

Path c  

(Direct Effect) 
 Δ.Ε. 

Εκπαί-
δευσηa 

,306***(,069) 4,43 19,66 ,07  
 

Path a 
 Δ.Ε. 

Εκπαί-
δευσηb 

,213***(,053) 2,42 16,23 ,06 
  

Path b & c΄  

Model 
1 

Δ.Ε. 
Αυτε-
πάρ-
κειαa  

,279***(,079) 3,52 12,401 ,05   

Model 
2 

Δ.Ε. 

Αυτε-
πάρ-
κειαa  

.208** (.080) 2.60 13.426 .095   

Δ.Ε. 
Εκπαί-
δευσηa 

.261***(.070) 3.72 ΔF=1.02 ΔR2=.045 .095 2.65 ** 

Σημειώσεις: Ν=263, *p<.05, **p<.01, ***p<.001, a.Dependent Variable: Δ. Ε. Πρόθεση, b. Dependent Varia-
ble: Δ. Ε. Αυτεπάρκεια, Οι τιμές των paths αφορούν τους Unstandardized Συντελεστές Παλινδρόμησης με τα 
τυπικά σφάλματα (s.e.) στις παρενθέσεις. 

Ολοκληρώνοντας, για την εκτίμηση του βαθμού στατιστικής σημαντικότητας της έμ-
μεσης επίδρασης (Indirect Effect) της διαμεσολαβητικής μεταβλητής (ΔΕΑ) στη σχέση 
ανάμεσα στην ανεξάρτητη (ΔΕΕ) με την εξαρτημένη (ΔΕΠ), χρησιμοποιήθηκε το So-
bel Test (Sobel, 1982). Το αποτέλεσμα έδειξε ότι, η διαμεσολαβητική επίδραση της 
ΔΕΑ στη σχέση ΔΕΕ με ΔΕΠ  είναι στατιστικά σημαντική (z=2,652 p<,01).  

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το ρόλο της Δημιουργική Επιχειρηματικής Αυτεπάρκειας 
στην αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη Δημιουργική Επιχειρηματική Εκπαίδευση και τη Δη-
μιουργική Επιχειρηματική Πρόθεση των μαθητών λυκείου Μουσικών & Καλλιτεχνικών 
Σχολείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η Δημιουργική Επιχειρηματική Εκπαίδευση 
που οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων λαμβάνουν περιστασιακά με τη συμμε-
τοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, επιδρά θετικά στη 
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Δημιουργική Επιχειρηματική Αυτεπάρκειά τους επηρεάζοντας την Πρόθεσή τους, ώ-
στε μελλοντικά να δεσμευτούν με δημιουργικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, επι-
βεβαιώνοντας παρόμοιες μελέτες, όπως των Zhao, Seibert & Hills (2005). Αυτό σημαί-
νει ότι, οι νέοι καλλιτέχνες για να δράσουν επιχειρηματικά θα πρέπει να αντιληφθούν 
τους εαυτούς τους ως ικανούς, καταρτίζοντας τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιό-
τητες και συμπεριφορές. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η Επιχειρηματική Εκπαίδευση φαίνεται ότι συνει-
σφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής συμπεριφοράς (Krueger, 2005). 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας που είναι προσαρμοσμένα στις α-
νάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των νέων μπορούν να συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων τους, όπως στη δημιουργικότητα, τη λήψη αποφά-
σεων, την ανάληψη ρίσκων, την ηγεσία, την κοινωνική δικτύωση, τη διαχείριση του 
χρόνου, την ομαδοσυνεργατικότητα και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους ότι 
μπορούν να κυριαρχήσουν σε μια επιχειρηματική κατάσταση και να πετύχουν παράγο-
ντας θετικά αποτελέσματα (Pihie, Bagheti, 2010).   

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα σχετικά με το αν θα πρέπει η επιχειρηματική εκπαίδευση 
να παρέχεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει προκαλέσει τη δημόσια 
συζήτηση, καθώς αυτοί φαίνεται να υπολείπονται της ωριμότητας και της εμπειρίας, 
για την κατανόηση της πολυπλοκότητας και των προκλήσεων του επιχειρηματικού κό-
σμου (Pihie, Bagheti, 2010). Ωστόσο, οι υποστηρικτές ένταξης της επιχειρηματικότη-
τας στα σχολεία δηλώνουν ότι, οι νέοι βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία για την α-
πόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων κα-
θώς είναι δημιουργικοί, ευθείς και σχεδόν αγνοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενυ-
πάρχουν στις ενέργειές τους (Fuchs, Werner & Wallau, 2008), ενώ φαίνεται να επιδει-
κνύουν υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής αυτεπάρκειας (Wilson, Kickul & Marlino 
2007). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιχειρηματική εκπαίδευση καθοδηγεί 
και προετοιμάζει τους εφήβους για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους (Peterman & 
Kennedy, 2003). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στην κατανόηση της 
θεωρίας για την έναρξη και λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά και στην απόκτηση επιχει-
ρηματικών εμπειριών μέσω της βιωματικής μάθησης, παρέχοντας ευκαιρίες για ενεργό 
συμμετοχή σε προγράμματα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις του πραγματικού κό-
σμου.  

Επίλογος 

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους πρωτίστως τον καλλι-
τέχνη/δημιουργό και θεωρούν ότι η τέχνη ταυτίζεται με την  ερμηνεία και την εκτέλεση 
και όχι με την επιχειρηματικότητα. Έτσι, εκπαιδεύονται και καταρτίζονται για να ικα-
νοποιήσουν μόνο τις καλλιτεχνικές και αισθητικές τους ανάγκες, και λειτουργούν μέσα 
στα περιορισμένα όρια των καλλιτεχνικών ικανοτήτων ανεξάρτητα από τις ανάγκες της 
αγοράς τους. Και ενώ επιθυμούν να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι, στην 
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πραγματικότητα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τοποθέτηση της ιδέας τους σε πιθα-
νούς χρηματοδότες και στην προώθηση της εμπειρογνωμοσύνης τους στο κοινό τους.  

Οι καλλιτέχνες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και του κοινού τους 
θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ικανούς, ώστε να επιδρούν στις κα-
ταστάσεις που είναι θεμελιώδεις για την επιτυχία τους. Αυτή η πεποίθηση έχει κατα-
στήσει την επιχειρηματική αυτεπάρκεια παράγοντα ζωτικής σημασίας, η οποία μπορεί 
να ενισχυθεί μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας κίνητρα και ευκαι-
ρίες για την απόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων μέσα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που προωθούν τη βιωματική, ομαδο-
συνεργατική μάθηση και τον πειραματισμό. Επομένως, στόχος των φορέων χάραξης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών, των στελεχών της εκπαίδευσης και των 
σχολικών μονάδων είναι η ένταξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση των τε-
χνών με την ανάπτυξη κατάλληλων επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των καλλιτεχνικών κλάδων και θα 
προετοιμάζουν τους νέους καλλιτέχνες για τον αληθινό κόσμο των τεχνών. 
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Περίληψη 

Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην απόκτηση 
και ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Στην παρούσα 
εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των 
μικροδιδασκαλιών που αφορούν στις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και 
των υποψήφιων εκπαιδευτών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αξιολόγησης της 
εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και των πρακτικών 
ασκήσεων διδασκαλίας του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη διάρκεια 
τριών ακαδημαϊκών ετών. Παρουσιάζουμε τις εμπειρίες και καταθέτουμε προτάσεις με 
στόχο τη βελτίωση της τεχνικής της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι στάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών και 
υποψήφιων εκπαιδευτών και επιχειρείται συγκριτική προσέγγιση των δυο διαδικασιών 
με στόχο να αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά κάθε μιας. Καταγράφεται ως 
σημαντική η διαδικασία του αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης και 
αναδεικνύεται η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως υποστηρικτικό εργαλείο στη 
διδασκαλία αλλά και ως όχημα διάχυσης καλών πρακτικών.  

Λέξεις-Kλειδιά: μικροδιδασκαλία, στάσεις και πρακτικές, εκπαίδευση εκπαιδευτικών  

Εισαγωγή 

Η μικροδιδασκαλία είναι εκπαιδευτικό και διδακτικό μέσο βελτίωσης των γνωστικών, 
παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού που τον βοηθά να παρα-
τηρεί τον εαυτό του στην πράξη, να τον αφυπνίζει, να τον ενδυναμώνει, να βελτιώνεται 
και να αποκτά αυτοπεποίθηση για τις διδακτικές του ενέργειες (Bell, 2007). Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία της μικροδιδασκαλίας και 
τις στάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της διαδικα-
σίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ (Ε-
θνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού) και των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της Α-
ΣΠΑΙΤΕ μέσω εμπειρικής προσέγγισης. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιω-
τικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και έχει έδρα την Αθήνα. Το ΕΠΠΑΙΚ είναι το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κα-
τάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η 
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μικροδιδασκαλία δίνει τη δυνατότητα τόσο στον επόπτη όσο και στον εκπαιδευόμενο-
εκπαιδευτή να ελέγχει τη μικροδιδασκαλία σχετικά με την επίτευξη των στόχων, τη 
χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, την εισαγωγή και το κλείσιμο της 
μικροδιδασκαλίας καθώς και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ο επόπτης τονίζει τα θε-
τικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή καθώς και τα στοιχεία που θα βελτιώ-
σουν τη διδακτική πρακτική του. 

Στόχοι μας, ως αξιολογητές της διαδικασίας στον ΕΟΠΠΕΠ και επιστημονικοί 
συνεργάτες στην ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι να παρουσιαστούν οι στάσεις και οι πρακτικές και 
να καταγραφούν -μέσω της παρατήρησης και με εργαλείο το ημερολόγιο έρευνας- τα 
θετικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί 
κατά τη μικροδιδασκαλία και να επισημανθούν οι αρνητικοί παράμετροι κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης ή κατά το μάθημα αντίστοιχα. Παρουσιάζουμε τις 
εμπειρίες μας και καταθέτουμε τις προτάσεις μας με στόχο τη βελτίωση της χρήσης 
του εργαλείου της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προβάλλονται 
αναλυτικά τα στοιχεία αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας και επιχειρείται συγκριτική 
προσέγγιση των δυο διαδικασιών με στόχο να αναδειχθούν τα θετικά χαρακτηριστικά 
κάθε μιας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο επιμορφωτικό υλικό, στο έντυπο δόμησης 
διδασκαλίας, στη χρήση των νέων τεχνολογιών και σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτών.  

Καταγράψαμε για τρία ακαδημαϊκά έτη (2016-17, 2017-18 και 2018-19) τις πρακτικές 
των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών μέσω της παρατήρησης. Ως μεθοδολογικό 
εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο έρευνας. Το ημερολόγιο έρευνας αποτελεί 
μια γραπτή απεικόνιση γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, από την 
οπτική του συντάκτη ή των συντακτών του. Το ημερολόγιο μπορεί να αναδειχθεί σε 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο, η χρήση του οποίου μπορεί να 
συμβάλλει σε μια διαδικασία συστηματικής καταγραφής, προβληματισμού, ερμηνείας, 
σχεδιασμού και θεωρητικοποίησης των εκπαιδευτικών πρακτικών (Elliott, 2002). 

Η τεχνική της μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Η μικροδιδασκαλία είναι μία πρακτική άσκηση διδασκαλίας. Στα πλαίσια της 
μικροδιδασκαλίας αναπτύσσεται σχεδιασμός και διδασκαλία από εκπαιδευόμενο 
εκπαιδευτή. Αποτελεί μέρος μιας διδακτικής ενότητας σε συγκεκριμένα χρονικά 
περιθώρια και παρουσιάζει συνήθως τρία στάδια, τη θεωρητική κατάρτιση στο 
σχεδιασμό μιας πλήρους διδακτικής ενότητας, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
και αξιολόγησή της. 

Συγκεκριμένα η μικροδιδασκαλία (Κουλαουζίδης & Οικονόμου, 2011): 
• Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας και την εξάλειψη των 

λαθών  
• Αυξάνει την εμπιστοσύνη του εκπαιδευόμενου στον εαυτό του  
• Επιτρέπει την κατανόηση σημαντικών συμπεριφορών που αναπτύσσονται στην 

διδασκαλία  
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• Δίνει τη δυνατότητα προβολής πρότυπων δεξιοτήτων διδασκαλίας  
• Ασκείται εποικοδομητική κριτική από έμπειρους επόπτες. Μία μικροδιδασκα-

λία αποτελείται, συνήθως, από τον τίτλο της και τους εκπαιδευτικούς της στό-
χους (διατυπωμένους στα επίπεδα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων). Ε-
πίσης, τις επιμέρους θεματικές ενότητες, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρη-
σιμοποιηθούν και τα αντίστοιχα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Οι επιμέρους ε-
νότητες της μικροδιδασκαλίας αναπτύσσονται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαί-
σια. Μετά την ολοκλήρωση της μικροδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόμενο –
εκπαιδευτή, ο επόπτης αξιολογεί τη μικροδιδασκαλία σχετικά με την επίτευξη 
των στόχων, τη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, την εισα-
γωγή και το κλείσιμο της μικροδιδασκαλίας καθώς και άλλους παράγοντες. Ε-
πίσης υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί συζήτηση μεταξύ της ομάδας με τα 
σημαντικά στοιχεία της μικροδιδασκαλίας. Επιπλέον, ο επόπτης τονίζει τα θε-
τικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή καθώς και τα στοιχεία που θα 
βελτιώσουν τη διδακτική πρακτική του. 

Το μοντέλο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (ΠΑΔ) της ΑΣΠΑΙΤΕ αποσκοπεί να 
εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη 
δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου παράγεται αυθεντική 
μάθηση. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στοχάζονται κριτικά, σχεδιάζουν και 
παρουσιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις, πειραματίζονται, υιοθετούν ενεργητικές 
μεθόδους μάθησης μέσα από τις οποίες μπορούν να διαμορφωθούν σύγχρονα 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Το «έντυπο δόμησης της διδασκαλίας» αποτελεί βασικό 
εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού της διδασκαλίας, με βάση το οποίο 
παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας εννοιών και δεξιοτήτων, όλων των γνωστικών 
περιοχών της Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την αξιολόγηση της διδασκαλίας στο 
μοντέλο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (ΠΑΔ) της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η σωστή 
προετοιμασία, η πληρότητα και η σαφήνεια του εντύπου δόμησης, η σαφήνεια και η 
καταλληλότητα των διδασκομένων εννοιών και των διδακτικών στόχων, η επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, η ορθή επιλογή, η έγκαιρη 
προετοιμασία και η κατάλληλη χρήση μέσων διδασκαλίας, η εφαρμογή κατάλληλων 
τεχνικών αξιολόγησης, η καταλληλότητα των διδακτικών δραστηριοτήτων με στόχο 
την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών και μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, η σωστή κατανομή χρόνου και ο κατάλληλος ρυθμός μαθήματος, η 
διοίκηση της τάξης, η κατοχή της ύλης και η επιστημονική συνέπεια, η εκφραστική και 
γλωσσική ικανότητα, η δραστηριοποίηση και η συνεχή παρακίνηση των 
μαθητών/τριών και η αρμονική επικοινωνία και σχέση εκπαιδευτικού – μαθητών. 
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Εμπειρικά δεδομένα, πρακτικές των εκπαιδευτών και χαρακτηριστικά των μι-
κροδιδασκαλιών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης 

Η μικροδιδασκαλία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. 
Οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους, μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων και 
των μικροδιδασκαλιών, είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό επίπεδο για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων της διδασκαλίας τους. Η παρατήρηση έδειξε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές απέκτησαν και κατείχαν τις αντίστοιχες γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές τεχνικές και 
εκπαιδευτικά μέσα. Μειώθηκε σημαντικά το άγχος τους στο τέλος, σε σχέση με το 
άγχος, το οποίο είχαν στις πρώτες μικροδιδασκαλίες. 

Παρ’ όλο που κατά τη μικροδιδασκαλία γίνεται συνήθως κατάχρηση της τεχνικής της 
εισήγησης, θα λέγαμε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές χαρακτηρίζονται από έντονη 
προσπάθεια αυτοβελτίωσης και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην προσπάθειά τους να 
παρουσιάσουν μια σωστά δομημένη μικροδιδασκαλία. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην εισήγηση, στην τεχνική των ερωτο-απαντήσεων και στην επίδειξη. Η κατανομή 
του χρόνου είναι ισορροπημένη και ο ρυθμός του μαθήματος χαρακτηρίζεται συνεχής. 
Ένα μικρό ποσοστό μόνο των υποψήφιων εκπαιδευτών έρχεται απροετοίμαστο για τη 
διδασκαλία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό είναι προετοιμασμένο κατάλληλα, 
παρουσιάζει ένα πληρέστατο έντυπο δόμησης με στόχους που χαρακτηρίζονται από 
σαφήνεια και καταλληλότητα καθώς και στοχευόμενες δραστηριότητες.  

Στη διαδικασία της ΠΑΔ του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ διαπιστώθηκε ότι οι 
εκπαιδευόμενοι ανέπτυσσαν τη σύνδεση με την προηγουμένη γνώση, τους στόχους της 
μικροδιδασκαλίας, υπήρχε ανακεφαλαίωση και σύνδεση με τα επόμενα κεφάλαια που 
θα διδαχτούν. Σε γενικές γραμμές, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και των 
εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Καταγράφηκε, γενικά, 
καλή επικοινωνία εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους και υφίστατο φιλικό, 
συνεργατικό και μαθησιακό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευομένων. Αναπτύχθηκε φιλικό 
κλίμα και κλίμα ενθάρρυνσης από την πλευρά των εκπαιδευτών. Έγινε αναλυτική 
παρουσίαση των εννοιών και στοχευμένη παροχή διευκρινήσεων όπου χρειαζόταν. 
Επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό διαπιστώθηκε η τήρηση του χρονοδιαγράμματος στα 
πλαίσια των απαιτούμενων της μικροδιδασκαλίας. Τελικά οι μικροδιδασκαλίες και οι 
γνώσεις οι οποίες έλαβαν οι εκπαιδευόμενοι στην διάρκεια των σπουδών τους βοήθησε 
καταλυτικά στην ανάπτυξη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική και 
ουσιαστική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τεχνικών και την ενεργητική συμμετοχή της 
ομάδας. Τα περισσότερα αρνητικά τα οποία παρατηρήθηκαν στις αρχικές 
μικροδιδασκαλίες, αμβλύνθηκαν και εξαφανίστηκαν. Οι εκπαιδευόμενοι πλέον είναι 
περισσότερο σίγουροι και με λιγότερο άγχος, προκειμένου να διδάξουν στις αίθουσες 
διδασκαλίας. Το άγχος των εκπαιδευομένων ξεπερνιέται, μέσω της εμπειρίας, της 
επιμόρφωσης και της ορθής χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνικών. Πρέπει να υπάρχει 
επιβράβευση και συνεχή ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων από την πλευρά των 
εκπαιδευτών.  
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Απαιτείται να δίνεται περισσότερος χρόνος από τους εκπαιδευτές, κατά τη διδασκαλία, 
για συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να δίνεται ο λόγος σε όλους, ώστε να 
συμμετέχουν ισότιμα. Παρατηρήσαμε ότι δεν εφαρμόζονται σωστά όλες οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές ούτε παρουσιάζονται ποικιλία και εναλλαγή εκπαιδευτικών 
τεχνικών. Ίσως, ένας λόγος είναι επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος του μαθήματος κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών 
σε ομάδες ήταν περιορισμένη. Η άσκηση σε ομάδες βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 
εκφράζονται περισσότερο, να επιλύουν απορίες και πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό τους 
εκπαιδευτικούς στόχους αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη μαθησιακή διαδικασία. Τα λάθη 
των εκπαιδευομένων χρησιμοποιούνταν για ευκαιρίες ανατροφοδότησης και 
παρουσίασης της νέας γνώσης. 

Οι σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ παρουσιάζουν, συνήθως, ένα καλά 
προετοιμασμένο έντυπο δόμησης διδασκαλίας, με πληρότητα και σαφήνεια στόχων. 
Παρατηρήθηκε στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια των 
μικροδιδασκαλιών Τα αρχεία παρουσίασης (Power Point) είναι κατάλληλα με 
εντυπωσιακά γραφικά και φωτογραφίες, μόνο που μερικές φορές γίνεται κατάχρηση 
στον όγκο πληροφοριών, που παρατίθενται, και τα γράμματα διαβάζονται με 
δυσκολία.. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση της παρουσίασης, μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (power point), με πολλή ύλη ανά διαφάνεια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να κουράζεται η ομάδα και να μην μπορεί να παρακολουθήσει τις 
διαφάνειες και τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό διαπιστώθηκε η χρήση 
φωτογραφιών στις διαφάνειες, οι οποίες βοηθούν την εγρήγορση της ομάδας. Επίσης, 
υπήρξε περιορισμένη χρήση βίντεο. Σε ορισμένα αντικείμενα διδασκαλίας η χρήση 
βίντεο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βοηθά την παρακίνηση των εκπαιδευομένων. 

Οι εκπαιδευόμενοι επιχειρούν να διδάξουν μεγάλο όγκο ύλης στο συγκεκριμένο και 
περιορισμένο χρόνο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν την εισήγηση κατά κύριο λόγο, 
κουράζοντας την ομάδα και δεν καταφέρνουν πάντα να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς 
στόχους. Κατά τη διάρκεια της μικροδιδασκαλίας δεν επιχειρείται η ανάπτυξη μεγάλης 
ύλης αλλά η διδασκαλία της απαραίτητης ύλης, η οποία θα βοηθήσει την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές δεν έδιναν χώρο και 
χρόνο στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να εκφράσουν τυχόν ερωτήσεις και 
απορίες.  

O αναστοχασμός κατά τη διαδικασία των μικροδιδασκαλιών μπορεί να επικεντρωθεί 
στον παράγοντα της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, ώστε να στοχαστούν τι συνέβη, 
τους λόγους που συνέβη κάτι και τι διαφορετικό ή επιπλέον θα μπορούσε να είχε γίνει 
για την επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων (Pollard et al., 2005). Όλοι 
σχεδόν οι εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτές θεωρούν απαραίτητο τον 
αναστοχασμό στην επιμορφωτική αλλά και στη διδακτική πράξη, αφού μπορεί να 
αποτελέσει όχημα για τη βελτίωσή της. Στη διαδικασία των Πρακτικών Ασκήσεων 
Διδασκαλιών στην ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από κάθε μικροδιδασκαλία ακολουθεί ολιγόλεπτη 
συζήτηση, παρατηρήσεις και προτάσεις από τον παρατηρητή.  
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Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η μικροδιδασκαλία αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτών. Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής αναπτύσσει σε συγκεκριμένο 
χρόνο το αντικείμενο της μικροδιδασκαλίας. Με επιλεγμένες εκπαιδευτικές τεχνικές 
και εκπαιδευτικά μέσα αναπτύσσει το αντικείμενο της διδασκαλίας, με κύριο σκοπό 
την αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Η προσπάθεια των 
φορέων να επιμορφώνουν τους εκπαιδευτές τους ,προκειμένου να ενταχθούν στο 
μητρώο εκπαιδευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική και δείχνει ότι ο εκπαιδευτής έχει 
ξεχωριστό ρόλο (Γεωργιάδη, Πετροπούλου & Τσαγλατίδου, 2005). Ο εκπαιδευτικός, 
πλέον, δε μεταφέρει απλά τη γνώση, αλλά συμβουλεύει, υποστηρίζει τον 
εκπαιδευόμενο και τον έχει ως επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.  

Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δίνεται η δυνατότητα στους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν για τις θεωρίες μάθησης, το πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, τη διεργασία ομάδας και τις εκπαιδευτικές τεχνικές. Επίσης, σε ζητήματα 
σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και αξιολόγησης, καθώς και στην παρουσίαση 
πιλοτικών και τελικών μικροδιδασκαλιών. Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής, 
παρουσιάζοντας τη μικροδιδασκαλία του, εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 
και αναπτύσσει εκπαιδευτικές τεχνικές, που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων. Αναγνωρίζει και εκτιμά ότι επίκεντρο της μάθησης είναι οι 
εκπαιδευόμενοι και παράλληλα αξιοποιεί τις εμπειρίες τους. Ο τελικός στόχος είναι η 
αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτών ενηλίκων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται η 
απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές ώστε να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Κατά τη διάρκεια των μικροδιδασκαλιών διαπιστώθηκαν διάφορα στοιχεία, τα οποία 
ανέπτυσσαν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές. Σε μεγάλο βαθμό και έκταση, 
χρησιμοποιούσαν την εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης. Αυτή η τεχνική είναι 
σημαντική, χρησιμοποιείται συνήθως στην έναρξη της διδασκαλίας, από τους 
εκπαιδευτές προκειμένου να εισάγουν το θέμα το οποίο θα ασχοληθούν. Είναι 
σημαντικό να είναι εμπλουτισμένη και μην καταλαμβάνει μεγάλο χρόνο, επειδή 
αποτελεί μονόλογο από την πλευρά του εκπαιδευτή και δεν υπάρχει συμμετοχή των 
εκπαιδευμένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο βασικός λόγος χρήσης αυτής της 
τεχνικής είναι ότι και οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές έχουν διδαχθεί με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο. Επιπλέον, δεν έχουν μάθει ακόμα, σε μεγάλο βαθμό τη χρήση 
και άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών. Άρα, προτείνεται η επιμόρφωση να 
επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμογής στη διδακτική πράξη συμμετοχικών 
εκπαιδευτικών τεχνικών. 

Στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ η προετοιμασία χαρακτηρίζεται ως 
πετυχημένη, μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» και 
«Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» αλλά και μέσα από τη διδασκαλία όλων των 
μαθημάτων του ΕΠΠΑΙΚ, από έμπειρους και καταρτισμένους διδάσκοντες και έτσι οι 
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εκπαιδευόμενοι παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία της ΠΑΔ σωστά 
προετοιμασμένοι, με πολύ καλά οργανωμένο φύλλο δόμησης της διδασκαλίας και 
χρησιμοποιούν αρκετές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Αντίθετα, στη 
διαδικασία του ΕΟΠΠΕΠ οι περισσότεροι υποψήφιοι εκπαιδευτές δεν έχουν 
συμμετάσχει σε οργανωμένα μαθήματα, αλλά επιμορφώνονται αποσπασματικά μέσω 
κάποιων άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Στην πλειοψηφία παρακολουθούν 
προγράμματα 150 ωρών σε ιδιωτικούς φορείς (ΚΕΚ, ΔΙΕΚ). Οι περισσότεροι 
στηρίζονται στη μελέτη του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ 
επιμορφωτικού υλικού ή άλλου σχετικού υλικού για τη μικροδιδασκαλία και 
βασίζονται στις δικές τους εμπειρίες.  

Υπάρχει -και στη διαδικασία του ΕΟΠΠΕΠ και στην πρακτική άσκηση διδασκαλίας 
(ΠΑΔ) της ΑΠΑΙΤΕ- μια καλή σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικών με τα μέλη της 
ομάδας και οι διδάσκοντες δείχνουν να κατέχουν την ύλη και επιδεικνύουν 
επιστημονική συνέπεια. Όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία του καλού παιδαγωγικού 
κλίματος και πόσο απαραίτητα συστατικά είναι το χιούμορ και η ευγένεια μεταξύ των 
μελών της ομάδας. 

Συνιστούμε τη στενή συνεργασία των εκπαιδευτών αλλά και τη δημιουργία θεσμικού 
δικτύου εκπαιδευτών, όπου μέσω του διαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα, forum 
συζητήσεων, Skype, ανταλλαγή επιμορφωτικού υλικού, κ. ά.) να προκαλείται η 
ανταλλαγή εμπειριών, η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός. Θεωρούμε σημαντική 
τη διαδικασία του αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης μετά τη μικροδιδασκαλία, 
στο πλαίσιο της ομάδας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Επίσης στην 
κατεύθυνση αυτή μπορούν να βοηθήσουν τακτικές συναντήσεις των εκπαιδευτών ή 
των διδασκόντων, για παράδειγμα διοργανώνοντας τακτικά επιμορφωτικά, βιωματικά 
σεμινάρια. 

Το περιεχόμενο, το εύρος, η ενσωματωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, καθώς και ο 
τρόπος δημιουργίας της «Τράπεζας Θεμάτων», θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την καινοτόμο εφαρμογή της. Τέλος, επιβάλλεται η 
ανανέωση, η συμπλήρωση και η βελτίωση της ψηφιακής «Τράπεζας Θεμάτων» να 
είναι συνεχής. Επίσης, ως ένα απαραίτητο μέσο προετοιμασίας προτείνουμε τη 
δημιουργία ψηφιακής «Τράπεζας Θεμάτων» από εκπαιδευτές ενηλίκων, που διαθέτουν 
εμπειρία σε διδασκαλία, σε θέματα αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών και διεξαγωγής 
εξετάσεων.  

Το ζητούμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η ανθρωποκεντρική στόχευση και η 
ανάπτυξη της συνεργασίας και προϋπόθεση η βελτίωση της κριτικής σκέψης και η 
ανάδειξη των ανθρώπινων αξιών. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει εμπιστοσύνη 
στον εαυτό του, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και επιστημονική επάρκεια. Η 
διδασκαλία πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον προγραμματισμό, την εφαρμογή 
ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων και διδακτικών τεχνικών, καθώς και τη χρήση των 
ΤΠΕ. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι συμβουλευτικός, εμψυχωτικός και 
διευκολυντικός και οφείλει να αξιοποιεί τις εμπειρίες και την ενεργητική εμπλοκή των 
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εκπαιδευομένων. Τέλος είναι απαραίτητος ο αναστοχασμός στη διδακτική πράξη, αφού 
μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωσή της. Σημαντικό ρόλο παίζει η 
δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μοιράζεται αυτή την εμπειρία με τους άλλους 
συναδέλφους του, μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασμού και συνεργατικής 
οικοδόμησης της γνώσης. 
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Ανοικτές πύλες, ηλεκτρονική καθοδήγηση και δημιουργία μεντορικής σχέσης 

Περιστέρη Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΜΑ 
Σιδηροπούλου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ80 Οικονομίας, ΜΑ 

Αρμακόλας Στέφανος, ΕΔΙΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τη μεντορική σχέση στα σύγχρονα πε-
ριβάλλοντα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, δίνοντας παράλληλα και δύο παραδείγ-
ματα εφαρμογών (πλατφόρμες), με τη χρήση των οποίων θα μπορούσαν να παραχθούν 
ωφέλιμα αποτελέσματα. Αντλώντας στοιχεία από τη βιβλιογραφία αποσαφηνίζεται ο 
θεσμός του mentoring, καθώς και η μετάβαση στο e-mentoring παραθέτοντας τις δια-
φορές που προκύπτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο πλατφόρμες, που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή του e-mentoring στο χώρο 
της εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Kλειδιά: e-mentoring, ODP,ODG, Meetoo 

Εισαγωγή 

To e-mentoring μπορεί να φέρει πιο "κοντά" μέσω των νέων εργαλείων τον μέντορα 
και τον εποπτευόμενο και μπορεί να καλύψει κενά σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Τα νέα αυτά περιβάλλοντα επιτρέπουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συ-
νεργασία νεότερων και πιο έμπειρων εκπαιδευτικών, (Φραγκούλης, Παπαδάκης, Βε-
λισσάριος, 2015· Αδάμος, Βαλκάνος, Φραγκούλης, Ανδρούτσου, 2015· Αναστασιά-
δης, 2007). Το e-mentoring θα μπορούσε να αποτελέσει τον τρόπο μετάβασης της 
κλασσικής δια ζώσης μεντορικής  σχέσης σε διαδικτυακή και πολυποίκιλη, οπότε και 
συντελεί στην ευθυγράμμιση της σχέσης και των αναγκών που την προκαλούν με τις 
επιταγές της σύγχρονης εποχής. 

Η ανάγκη του εκάστοτε ατόμου-υποψήφιου εποπτευόμενου, που αναζητά περαιτέρω 
εξειδίκευση, εποπτεία ή καθοδήγηση στον εργασιακό του τομέα, θα μπορούσε να εξυ-
πηρετηθεί από πύλες δεδομένων στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες αυτές παρέχουν τη δυ-
νατότητα να επιλεχθεί το είδος της μεντορικής σχέσης που προτιμάται, προσωπική ε-
πικοινωνία κατά μόνας, ή σε ομαδικό πλαίσιο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός 
ότι μπορεί να απευθυνθεί εξατομικευμένα όποτε προκύπτει ένας προβληματισμός ή μια 
συνθήκη που χρήζει καθοδήγησης (Φραγκούλης, Παπαδάκης, Βελισάριος,  2015).  

Αντίστοιχα είναι τα οφέλη και για τον μέντορα. Οι εποπτευόμενοί του (mentee), μπο-
ρούν να ομαδοποιούνται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες,   τα κοινά ενδια-
φέροντα ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικής ιδιότητας ή οικονομικής κατάστασης και 
χωρίς παρακώλυση  της διαδικασίας λόγω χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των εμπλε-
κόμενων μελών (Φραγκούλης, Παπαδάκης, Βελισάριος, 2015).  
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Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται δύο πλατφόρμες: OGD (Open Government 
Data) - Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα, ODP (Open Data Platforms) - Πύλες Ανοι-
κτών Δεδομένων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για το e-men-
toring. Η πρώτη αναφέρεται στα ανοικτά δεδομένα, μια νέα εφαρμογή, από την οποία, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Bundi & Kirongo, 2017) θα μπορούσε να γίνει χρήσιμο 
εργαλείο και στη διαδικτυακή μεντορική σχέση. Η δεύτερη πλατφόρμα αναφέρεται σε 
καθαρά μαθησιακή διαδικασία και διδασκαλία με τη δημιουργία ηλεκτρονικών σεμι-
ναρίων, μια εφαρμογή σημαντικά χρήσιμη για το e-mentoring. 

Μentoring: ρόλος, χαρακτηριστικά 

Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε, διότι δεν έχει καθιερωθεί συγκεκριμένος όρος, τη 
λέξη mentoring με την καθοδήγηση, την υποστήριξη, τη συμβουλευτική, την ενίσχυση 
του έργου, καθώς και την επίβλεψη αυτού με τη μορφή στήριξης. Η στήριξη αυτή α-
ναφέρεται είτε στον ψυχολογικό ή συναισθηματικό τομέα είτε αφορά γνώσεις και 
στρατηγικές επί του αντικειμένου ενασχόλησης. Συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαί-
δευσης το mentoring, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπαγάκης, (2017:48), έχει ως 
σκοπό να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις γνώσεις, τις δυνατότητες των εκπαιδευ-
τικών, αλλά και να ενισχύσει τη συναισθηματική τους ευφυΐα, προκειμένου να αναπτυ-
χθούν καλές διδακτικές πρακτικές.  

To mentoring θεωρείται μετάδοση, αλλά και μετασχηματισμός της γνώσης, όπως ανα-
φέρουν οι Cochran-Sminthand & Paris (1995). Είναι δηλαδή μια διαδικασία κατά την 
οποία οι μέντορες μεταδίδουν τη γνώση τους μέσω της εμπειρίας που τους διακρίνει, 
αλλά και δημιουργείται μετασχηματισμός αυτής εξαιτίας της ανταλλαγής που προκύ-
πτει από τη συνεργασία του μέντορα με τον εποπτευόμενό του. 

Μοντέλα mentoring 

Αν και έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων mentoring, στην παρούσα εργα-
σία θα αναφερθούμε σε δύο είδη από αυτά και συγκεκριμένα στο μοντέλο μετάδοσης 
της γνώσης, (Cochran-Smith & Paris, 1995) και στο μοντέλο μετασχημα-τισμού της 
γνώσης, (Feiman-Nemser, 1998) του μέντορα προς τον εποπτευόμενο, τα οποία ανα-
φέρουν στο άρθρο τους οι Richter, Kunter, Ludtke, Klusmann & Anders (2013:166-
177). Η συνεργασία του μέντορα με τον εποπτευόμενο αξιοποιεί κυρίως το μοντέλο 
της μετάδοσης της γνώσης, διότι βασίζεται στη θεωρία του μπιχεβιορισμού. Ο μέντο-
ρας ως δάσκαλος μεταδίδει τη γνώση του ακολουθώντας μια ιεραρχικά δομημένη 
μορφή συνεργασίας (Cochran-Smith & Paris, 1995).  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης, η μεντορική 
σχέση διακρίνεται για το συνεργατικό της χαρακτήρα και το αποτέλεσμα παράγεται με 
αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ των μελών της. Θεωρείται εκπαιδευτικό mentoring και 
βασίζεται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού. Οι μέντορες δομούν το δικό τους γνω-
στικό οικοδόμημα ενσωματώνοντας τις νέες πληροφορίες στο ήδη υπάρχον. Η 
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συμμετοχή τους στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται από την κα-
θοδήγηση του μέντορα και έτσι η γνώση μετασχηματίζεται εστιάζοντας στην πρακτική 
εφαρμογή, έτσι ώστε να προκύψει το βελτιωμένο μαθησιακό αποτέλεσμα (Feiman–
Nemser, 1998).   

E-mentoring, μια πρόκληση της καινοτομίας για αναβάθμιση της μεντορικής 
σχέσης μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών 

Οι Φραγκούλης, Παπαδάκης, Βελισάριος, (2015), αναφέρουν ως e-mentoring 
(electronic mentoring) «την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών του μέντορα μέσω προηγ-
μένων μαθησιακών τεχνολογιών, οι οποίες βασίζονται κυρίως στα ηλεκτρονικά μέσα και 
στο διαδίκτυο".  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται επιγραμματικά διαφορές μεταξύ mentoring 
και e-mentoring: 

MENTORING E-MENTORING 
Συγκεκριμένο γεωγραφικά/ ομάδα με-
ντόρων με συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή ευθύνης 

Παγκόσμιο/απεριόριστη ομάδα συμβού-
λων που επιλέγονται σύμφωνα με το υ-
πόβαθρο, τα ενδιαφέροντα και το γνω-
στικό πεδίο εξειδίκευσης 

Ένας με έναν/πρόσωπο με πρόσωπο Μέντορες και εποπτευόμενοι μπορούν 
να συμμετέχουν ηλεκτρονικά και ταυτό-
χρονα σε μια πληθώρα μεντορικών σχέ-
σεων προκειμένου να επεκτείνουν τον ε-
παγγελματικό τους κύκλο 

Προγραμματισμένες συναντήσεις Οι συναντήσεις προκύπτουν οποιαδή-
ποτε στιγμή τίθεται ένα ερώτημα από 
τον εποπτευόμενο ή όποτε κρίνει ο μέ-
ντορας χρήσιμο  να μοιραστεί κάτι  για 
άμεση ανατροφοδότηση είτε συχνά είτε 
πιο αραιά ανάλογα με την κρίση του μέ-
ντορα 

Ανεπίσημη συζήτηση Ο γραπτός λόγος επιτρέπει καλύτερη α-
νάλυση  και μεγαλύτερη ειλικρίνεια -δέ-
σμευση 

Γενικό γνωστικό πεδίο Δυνατότητα επικοινωνίας με περισσό-τε-
ρους μέντορες,σε πιο εξειδικευμένο πε-
δίο αναφορικά με το πρόβλημα, πιο 
στενή και στοχευμένη μεντορική σχέση 
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πίνακας 1: Διαφορές mentoring & e-mentoring (Hamilton & Scandura, 2003) 

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι εφικτή η υλοποίηση, αλλά και η υποστήριξη 
θεσμών e-mentoring από ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υπηρεσίες. Η εμφάνιση κοι-
νωνικών εργαλείων λογισμικού σε συνδυασμό με τα Web2.0 συμβάλουν έντονα στη 
δυνατότητα προώθησης του e-mentoring ως εργαλεία οικοδόμησης επαγγελματικών 
σχέσεων με πληροφοριακά, ατομικά και ψυχολογικά οφέλη, (Panopoulos & Sarri, 
2013). Στα νέα αυτά περιβάλλοντα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας, αλληλεπίδρα-
σης, συνεργασίας, ενημέρωσης και πληροφόρησης με πιο πρόσφορο τρόπο, με εκπαι-
δευτικούς πόρους, σε διαφορετικό τόπο, με ασύγχρονο και συγχρονισμένο τρόπο (Α-
ναστασιάδης, 2007). 

Παράλληλα, παρέχεται μια ανώτερης ποιότητας συμμετοχική εκπαίδευση, που εκμη-
δενίζει αποστάσεις και δυσκολίες πρόσβασης λόγω γεωγραφικών θέσεων, αλλά και της 
αδυναμίας για παρακολούθηση δια ζώσης, εξαιτίας υποχρεώσεων προσωπικών και ε-
παγγελματικών. Επίσης, μειώνει στο ελάχιστο το οικονομικό κόστος με ό,τι αυτό συ-
μπεριλαμβάνει. Η παροχή καθοδήγησης υλοποιείται σε σύγχρονο περιβάλλον, απο-
κλείει δυσκολίες που ενδεχομένως να έχει ο εποπτευόμενος, πέρα από τις προαναφε-
ρόμενες (Badilla-Quintana & Parra-Zambrano, 2013). 

Η έλλειψη υποδομής λογισμικού, η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, η χαμηλή σύν-
δεση στην ταχύτητα μετάδοσης στο διαδίκτυο ή ακόμα και η ελλιπής κατάρτιση των 
εμπλεκομένων είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν εμπόδια στις διαδι-
κτυακές σχέσεις, (Panopoulos & Sarri, 2013). 

Προτάσεις εφαρμογής του θεσμού e-mentoring 

Οι πλατφόρμες που δομούνται στο διαδικτυακό χώρο αποτελούν πύλες που παρέχουν 
πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα. Στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών είτε πρόκει-
ται για δημόσιες υπηρεσίες είτε για οργανισμούς μεγάλου βεληνεκούς και προσφέρουν 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από το ευρύ κοινό. Οι πλατφόρμες αυτές ορίζονται ως 
πύλες ανοικτών δεδομένων (ODP) ή πύλες ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων (OGD), 
όταν αφορούν στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Οι Brown, Fishenden και Thompson 
(2014) ορίζουν τα ODP ως «ένα νέο, πολυποίκιλο οικοσύστημα κρατικής, ιδιωτικής ή 
άλλης δραστηριότητας, που είναι οργανωμένο με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη». Οι 
βασικές παράμετροι που καθορίζουν τον τύπο της πύλης ή πλατφόρμας ανοικτών 

Τυπικά μεγάλης διάρκειας Πιθανές μακροχρόνιες σχέσεις, συνεργα-
σίες μεγάλης διάρκειας ή σύντομες και 
μικρές μεντορικές σχέσεις 

Παραδοσιακά μεντορικό πρόγραμμα 
συγκεκριμένου οργανωτικού εύρους  
που απαιτούν συγκεκριμένο προσω-
πικό, χρόνο και κόστος 

Το e-mentoring διαφοροποιεί τη διοικη-
τική επιβάρυνση ενός μεγάλου μεντορι-
κού προγράμματος και κοστίζει λιγότερο 
από τη δια ζώσης συγκέντρωση  και ε-
παφή μεντόρων 
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δεδομένων είναι η λογοδοσία, η διαφάνεια και η καινοτομία, (Attardetal, 2015). Επί-
σης, ο τύπος μιας πλατφόρμας κατηγοριοποιείται και υπό το πρίσμα τριών επιστημο-
λογικών προσεγγίσεων, της γνωσιακής, της συνδετικής και της αυτοπαραγωγικής επι-
στημολογίας. Κατά την προσέγγιση της γνωσιακής επιστημολογίας, σκοπός της πλατ-
φόρμας είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση. Κατά τη συνδετική, η επαναλαμβανό-
μενη χρήση των δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ 
κατά την αυτοπαραγωγική επιστημολογική προσέγγιση, ο διαχειριστής (κυβέρνηση ή 
ιδιώτες) λειτουργεί ως ενορχηστρωτής του «οικοσυστήματος» που δημιουργείται 
(Attard et al, 2015). 

Οφέλη των OGD – ODP & Meetoo 

Τα δημόσια δεδομένα και η επαναχρησιμοποίηση αυτών και των νέων που προκύπτουν 
αποτελούν θεμέλιους λίθους για την κοινωνική καινοτομική δράση, αλλά και για οικο-
νομική ανάπτυξη. Τα εκάστοτε υπουργεία ή οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα με λιγό-
τερο οικονομικό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντλούν πληροφορίες 
για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τους (Sen & Das, 
2017). 

Επιπροσθέτως, οι πολίτες επωφελούνται από την εφαρμογή των OGD μέσω της αυξη-
μένης διαφάνειας των δεδομένων και της λογοδοσίας που οδηγεί στη συνειδητοποίηση 
και κατανόηση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Τα βήματα 
αυτά  οδηγούν σε δημόσιες συνεργασίες, καινοτομίες και καινοτόμες πρακτικές, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, (Jahssen & Estevez, 
2013). 

Από την άλλη πλευρά, η ανεπάρκεια γνωστικών προϋποθέσεων αναφορικά με τον το-
μέα της τεχνολογίας, η αδυναμία χρήσης, αλλά και πρόσβασης στο διαδίκτυο πολλών 
ενηλίκων αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη και αποτελεσματικότητα των ODP. Η 
τεχνική υποστήριξη, η αναβάθμιση και διαρκής εποπτεία των ODP απαιτούν ορισμένες 
προϋποθέσεις, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είτε πρόκειται για εξειδίκευση των 
τεχνικών είτε για πρόγνωση –πρόβλεψη οικονομικών απαιτήσεων. 

Η ηλεκτρονική καθοδήγηση, καθώς χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε ποικίλα προγράμ-
ματα εντός και εκτός της εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ένα εργαλείο πολλά υποσχόμενο 
για την επίλυση και την αντιμετώπιση καταστάσεων ανεξαρτήτως χρόνου και  χιλιομε-
τρικής απόστασης μεταξύ των εμπλεκομένων. Με τη χρήση αυτής παρέχονται δυνατό-
τητες καθοδήγησης των εποπτευομένων από τους μέντορες, επίσης και αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Kahraman & Kuzu, 2016; Cetin 
& Sahinkarakas, 2017).  

Οι πύλες ανοικτών δεδομένων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος 
ανάμεσα σε μέντορες και εποπτευόμενους εκπαιδευτικούς. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα μπο-
ρούσε να παρέχει μια εφαρμογή στα ODP, όπου μέντορες, δηλαδή κατάλληλα 
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εκπαιδευμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση, στή-
ριξη ή ακόμη και έμπνευση σε κάθε εκπαιδευτικό που την αναζητά. Με τη δημιουργία  
διαφόρων θεματικών κατηγοριών και περιεχομένου, με τη γενική καταγραφή στοι-
χείων, δεδομένων και πρακτικών πληροφοριών θα μπορούσε να λειτουργεί ειδική ε-
φαρμογή που να ενημερώνει για δραστηριότητες και δράσεις που αφορούν το mentor-
ing. 

Η εφαρμογή Meetoo, είναι μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα, που παρέχεται μέσα από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.meetoo.com/. Ο ενδιαφερόμενος, εφ’ όσον κάνει 
σύνδεση και προφίλ στην πλατφόρμα αυτή, έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει τη γνώση 
του σε ευρύ κοινό έως 100 άτομα, μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου, (webinar). Ταυτό-
χρονα, λαμβάνει πληροφόρηση και από το κοινό, συντελώντας έτσι σε μια διαδραστική 
εμπειρία μάθησης. Ο εκπαιδευτής θέτει το θέμα στο οποίο θα αναφέρεται το σεμινάριο, 
τη μέρα και την ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή και στη συνέχεια μπο-
ρούν να θέτουν ερωτήματα ή προβληματισμούς που μπορούν να κοινοποιούνται  και 
στους υπόλοιπους επιμορφούμενους, εάν φυσικά το επιθυμούν.  

Η ίδια διαδικασία γίνεται και κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, με απο-
τέλεσμα η λειτουργία να παραπέμπει σε μια διαδικτυακή τάξη. Στα πλαίσια της παρού-
σας εργασίας θεωρείται ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή, θα μπορούσε να διευκολύνει το 
έργο μεντόρων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και λαμβάνο-
ντας υπόψη το σφυγμό και τις ανάγκες των επιμορφούμενων να έχουν τη δυνατότητα 
να επιμορφώνουν διαδικτυακά με διαδραστικό τρόπο. 

Συμπεράσματα 

H μεντορική σχέση έχει χαρακτήρα αλληλεπιδραστικό μεταξύ των μελών της και τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν, λειτουργούν ανακλαστικά, βελτιώνοντας την απόδοση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών 
που παρέχουν, αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την εξέλιξη της μεντορι-
κής σχέσης από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη. Λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι το e-mentoring βελτιώνει την επικοινω-
νία του μέντορα με τον επιμορφούμενο και δίνει τη δυνατότητα στον επιμορφούμενο 
να έχει πολλούς μέντορες, αλλά και να λειτουργήσει ο ίδιος ως μέντορας για κάποιον 
συνάδελφό του. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικό το e-mentoring, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπλέκει τους συμμετέχοντες 
σε μία ουσιαστική και εποικοδομητική διάδραση. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε 
ότι η συμβολή της ηλεκτρονικής καθοδήγησης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών είναι σημαντική και προκύπτουν διαρκώς νέα οφέλη για τα συμμετέχοντα 
μέλη. Οι δυο πλατφόρμες, που παρουσιάστηκαν θα μπορούσαν να συντελέσουν στα 
προαναφερόμενα. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα επιλέχθηκε για λόγους μεθοδολογικούς και επιστημολογικούς να γίνει 
μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη θετική συμβολή της αποτε-
λεσματικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου τόσο στην επαγγελματική επίδοση, 
όσο και στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων στις 
αγγλοσαξονικές χώρες. Οι πολλαπλές αρμοδιότητες των διευθυντών θέτουν επί τάπη-
τος το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης, ουσιαστικά επένδυσης, του εργασια-
κού χρόνου, αφού όταν αυτό επιτυγχάνεται, οι διευθυντές δύνανται: α) να ικανοποιή-
σουν επαρκώς τις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του θεσμικού τους ρόλου, β) να έχουν ε-
παρκή χρόνο για μεντορεία και επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, γ) να 
οικοδομήσουν στέρεες και υγιείς σχέσεις με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, δ) 
να αναστοχάζονται κριτικά και να διαμορφώνονται σταδιακά σε μετασχηματιστικούς 
εκπαιδευτικούς ηγέτες. Ως προς αυτό το σκοπό στις αγγλοσαξονικές χώρες οι διευθυ-
ντές συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης ώστε να αυξήσουν τον 
εργασιακό χρόνο που αφιερώνουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παιδαγωγικού και 
κοινωνικοποιητικού έργου των σχολικών τους μονάδων.  

Λέξεις-Κλειδιά: διαχείριση χρόνου, διευθυντές σχολικών μονάδων, επαγγελματική ε-
πίδοση, επαγγελματική ικανοποίηση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διευθυντές σχολικών μονάδων διαχειρίζονται τον ερ-
γασιακό τους χρόνο μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού και άσκησης ελέγχου του 
χρόνου που αφιερώνουν για τη διαχείριση συγκεκριμένων εργασιών και δραστηριοτή-
των με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού τους έργου 
(Claessens et al., 2007). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διευθυντές έχουν ένα ευρύ 
φάσμα δράσεων, πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: 
α) η μεντορεία και η συμβουλευτική των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και 
μάθησης, β) η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γ) η διευθέτηση των ποικίλων 
λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων, δ) η ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική υποστή-
ριξη των μαθητών, ε) η επικοινωνία και συμβουλευτική με τους γονείς, στ) η συνεργα-
σία με φορείς της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας (Odumeru, 2013). Οι ερευνη-
τές προσδιόρισαν έναν αριθμό διοικητικών πρακτικών και συμπεριφορών που χαρα-
κτηρίζουν τους διευθυντές που επιτυγχάνουν να έχουν μια περισσότερο αποτελεσμα-
τική διαχείριση του χρόνου, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η θέση βραχύχρονων και 
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μακρόχρονων εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, β) η μεθοδική και 
επιστάμενη τήρηση ενός ημερολογίου καταγραφής συμβάντων, ενεργειών και αποτε-
λεσμάτων των δράσεων, γ) η θέση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων ως προς την 
ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχουν αναλάβει οι ομάδες εργασίας των εκπαιδευτι-
κών, δ) η δημιουργία καταλόγων, η σύνταξη προγραμματισμών εκπαιδευτικού έργου 
και η υλοποίηση των σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, ε) η διοικητική ορ-
γάνωση του χώρου εργασίας (Grissom, Loeb & Mitani, 2015). Όλες οι αναφερόμενες 
ενέργειες υλοποιούνται είτε μέσω προγραμματισμού εργασιών είτε μικρού χρονικού 
ορίζοντα, εντός μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας, είτε μεγάλου χρονικού ορίζοντα, εντός 
ενός τριμήνου ή έτους (Macan, 1994). Στους παραπάνω σχεδιασμούς οι διευθυντές σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τους μονάδων δύνανται να επανα-
προσδιορίσουν κάθε φορά τους στόχους και τις επιμέρους παραμέτρους των επιμέρους 
σχεδίων δράσης, που έχουν τεθεί, αφού οι όποιοι προγραμματισμοί έχουν πάντοτε ένα 
δυναμικό και μη στατικό χαρακτήρα, που αναδιαμορφώνονται σύμφωνα με το εκά-
στοτε εκπαιδευτικό. κοινωνικό, πολιτισμικό και χωρο-χρονικό πλαίσιο υλοποίησής 
τους (Lee & Hellinger, 2012). Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά 
σε διοικητικές πρακτικές, οι οποίες φαίνεται ότι επιδρούν θετικά στην αποτελεσματική 
διαχείριση του εργασιακού χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων στις αγγλοσα-
ξονικές χώρες. 

Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και διοικητικές πρακτικές 

Oι διευθυντές σχολικών μονάδων διαφοροποιούνται αναφορικά με τις διοικητικές πρα-
κτικές και συμπεριφορές που υιοθετούν κατά τη διαχείριση του χρόνου, καθώς εφαρ-
μόζουν ποικίλες πρακτικές σε θέματα, όπως είναι: α) ο προσδιορισμός σκοπών και 
στόχων, β) η προσήλωση στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των 
εργασιών, γ) η αποφυγή πρακτικών αναβλητικότητας ως προς τη λήψη αποφάσεων και 
την έναρξη παρεμβάσεων, δ) η τακτική περιδιάβασης στους χώρους της σχολικής μο-
νάδας με σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας και την επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο (Häfner et al., 2014). Οι 
Ghamrawi & Al-Jammal (2013) υποστήριξαν πως η αποτελεσματική διαχείριση του 
χρόνου του εργασιακού χρόνου των διευθυντών σχολικών μονάδων περιλαμβάνει: α) 
τη θέση στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, β) τη ρύθμιση των τεχνικών λε-
πτομερειών για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι: i) η σύνταξη των προγραμ-
ματισμών, ii) η τήρηση πρακτικών των συναντήσεων, iii) η επιμέλεια ημερολογίου και 
πρακτικών πεπραγμένων, γ) την ικανοποίηση των προσωπικών προτιμήσεων των διευ-
θυντών ως προς τη σημαντικότητα των καθημερινών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων 
τους. Οι Spillane, Camburn και StitzielPareja (2007) βρήκαν στην έρευνά τους πως οι 
διευθυντές των σχολικών μονάδων αφιερώνουν συνολικά το 63% του εργασιακού τους 
ωραρίου για τη διευθέτηση διοικητικών θεμάτων (το 15% για τη διαχείριση των εκπαι-
δευτικών και το 16% για τη διαχείριση των μαθητών), το 22% για θέματα προγράμμα-
τος σπουδών και διδασκαλίας, το 9% για την προαγωγή των σχέσεων, και το 6% για 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στα επόμενα πέντε κεφάλαια της ερ-
γασίας μας θα γίνει μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με την θετική 
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συμβολή της αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου των διευθυντών 
των σχολικών μονάδων στην επαγγελματική τους επίδοση και ικανοποίηση, στην παι-
δαγωγική διαδικασία, στην ανάθεση εργασιών και στη μείωση του επαγγελματικού 
τους στρες. 

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και επαγγελματική επίδοση 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στις αγγλοσαξονι-
κές χώρες με πιο αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου έχουν συνολικά υψηλότερη 
επαγγελματική επίδοση κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, αφού λει-
τουργούν με μεγαλύτερη συνέπεια,  υπευθυνότητα και δέσμευση (Chang & Nguyen, 
2011; Claessens al., 2004). Οι παραπάνω διευθυντές έχουν εξοικειωθεί: α) να θέτουν 
χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών, β) αναλώνουν χρόνο για ση-
μαντικά παιδαγωγικά θέματα, γ) καταγράφουν επιμελώς και άμεσα κάθε δημιουργική 
ιδέα που παράγουν, δ) καθορίζουν διαλείμματα χαλάρωσης και ανάπαυσης, ε) είναι 
επιλεκτικοί στην a priori υιοθέτηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ε) τείνουν να ολοκλη-
ρώνουν μια εργασία, την οποία έχουν προτάξει, μέχρι το τέλος του εργασιακού τους 
ωραρίου, στ) στοχάζονται πριν να ενεργήσουν και λάβουν αποφάσεις, αφού κρίνουν 
ότι ο χρόνος για σχεδιασμό των διοικητικών δράσεων είναι ποικιλοτρόπως ωφέλιμος 
(Olawolu και Ahaiwe, 2011). Με αυτόν τον τρόπο οι διευθυντές επιτυγχάνουν να δια-
χειριστούν όλες τις τρέχουσες και επείγουσες διοικητικές εκκρεμότητες στο μικρότερο 
δυνατόν χρόνο, να εμπλέξουν πιο ενεργητικά τους εκπαιδευτικούς σε πιο παραγωγικές 
και καινοτόμες πρακτικές και να έχουν την ετοιμότητα να παρέχουν δημόσια αναγνώ-
ριση και θετική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς που συμβάλουν θετικά στην 
ανάπτυξη των σχολικών τους μονάδων (Ugwulashi, 2011). Ως αποτέλεσμα οι παρα-
πάνω διευθυντές επιδρούν σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών και για αυτό το λόγο τυγχάνουν θετικής αναγνώρισης από τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας (Goldring et al., 2008).  

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και επαγγελματική ικανοποίηση 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στις αγγλοσαξονι-
κές χώρες με πιο αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου έχουν υψηλή επαγγελματική 
ικανοποίηση, συναισθηματική ισορροπία, αυτογνωσία και θετική αυτοεκτίμηση κατά 
την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων (Green & Skinner, 2005). Αυτό συμ-
βαίνει, επειδή οι παραπάνω διευθυντές αντιλαμβάνονται ότι: α) έχουν αυτονομία να 
διαχειριστούν τον εργασιακό τους χρόνο, β) θέτουν όρια τόσο στις δια ζώσης όσο και 
στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνομιλίες με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 
γ) έχουν την ευελιξία να θέσουν τους δικούς τους στόχους στη βάση των ιδιαιτέρων 
δεξιοτήτων και εμπειριών τους, δ) έχουν τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες τους μπορούν 
να ολοκληρωθούν, παρ’ όλες τις όποιες δυσκολίες, ε) έχουν την ικανότητα να διαχει-
ριστούν ποίκιλες κρίσεις που εκδηλώνονται εντός του χώρου του σχολείου, στ) δύνα-
νται να ολοκληρώνουν εργασίες υψηλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής προτεραιότη-
τας, ζ) δεν αναλώνονται σε διαχειριστικής φύσης διοικητικά καθήκοντα, αφού επικε-
ντρώνονται στην προαγωγή της παιδαγωγικής διάστασης της εκπαίδευσης (Tavakoli, 
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Tavakoli & Pouresmaei, 2013; Walker, 2009). Ως συνέπεια ενισχύεται ο σταδιακός 
μετασχηματισμός τους από διοικητικούς διαχειριστές θεμάτων γραφειοκρατικής φύσης 
σε μετασχηματιστικούς εκπαιδευτικούς ηγέτες, αφού δεν αναλώνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του εργασιακού του ωραρίου στη διαχείριση τρεχουσών, συνήθων και χρονοβό-
ρων διοικητικών θεμάτων (Peeters & Rutte, 2005). 

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και παιδαγωγική διαδικασία 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στις αγγλοσαξονι-
κές χώρες με πιο αποτελεσματική χρήση του εργασιακού τους ωραρίου έχουν περισ-
σότερο χρόνο ώστε: α) να διεξάγουν συναντήσεις συνεργασίας και επικοινωνίας με 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, β) να κρατούν ενημερωμένα τα αρχεία του σχο-
λείου και το ημερολόγιο της σχολικής ζωής, γ) να διευθετούν ανακύπτοντα διοικητικά 
θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και αποτελεσματικότητα, δ) να σχεδιάζουν και να υλοποι-
ήσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες προάγουν τη σχολική επιτυχία των μαθη-
τών (Horng et al., 2010; May et al., 2012). Επιπροσθέτως οι μαθητές έχουν υψηλότερες 
επιδόσεις, όταν οι διευθυντές επενδύουν χρόνο σε έργα που σχετίζονται με την παιδα-
γωγική και τη διδακτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπως είναι η μεντορεία, η 
συμμετοχική παρατήρηση και η επαγγελματική ανάπτυξη (Robinson et al., 2008). Ως 
αποτέλεσμα οι διευθυντές επιτυγχάνουν να διευρύνουν και να ενισχύσουν το θεσμικό 
κοινωνικό τους ρόλο, αφού καθίστανται περισσότερο επαρκείς, παραγωγικοί και δη-
μιουργικοί στα καθήκοντά τους (López et al., 2012). Επιπροσθέτως εκδηλώνουν εκδη-
λώνουν περιορισμένα συμπτώματα πίεσης, συναισθηματικής καχεξίας, κόπωσης και 
ματαίωσης (Grissom et al., 2013). 

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και ανάθεση εργασιών 

Οι διευθυντές με πιο αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου στις αγγλοσαξονικές χώ-
ρες αναθέτουν εργασίες στους εκπαιδευτικούς με σκοπό να περιορίσουν την προσω-
πική τους εμπλοκή και την ενασχόλησή τους με όλα τα θέματα, που ανακύπτουν κατά 
την καθημερινή λειτουργία των σχολικών τους μονάδων (Kalu, 2012). Έτσι πετυχαί-
νουν να έχουν περισσότερο χρόνο για να επενδύσουν σε σημαντικά παιδαγωγικά ζη-
τήματα, όπως είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ενίσχυση των σχέ-
σεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ολιστική ανάπτυξη των σχολικών τους μονάδων 
(Grubb & Flessa, 2006). Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν πως οι διευθυντές έχουν 
πολλαπλές δυσκολίες να αναθέσουν εργασίες στους εκπαιδευτικούς. Ως συνέπεια εκ-
δηλώνουν συμπτώματα συναισθηματικής εξάντλησης και επαγγελματικής κόπωσης, 
αφού καλούνται οι ίδιοι να διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που καθημερινά ανακύ-
πτουν στις σχολικές τους μονάδες (Marshall, 2008). Ως προς την υπέρβαση των παρα-
πάνω δυσκολιών οι διευθυντές χρειάζεται: α) να αναθέτουν εργασίες αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές ικανότητες των εκπαιδευτικών, β) να θέ-
τουν χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής των εργασιών, γ) να κάνουν μια πλήρη  περι-
γραφή  των εργασιών που αναθέτουν, και εάν κρίνουν σκόπιμο να εκπαιδεύσουν και 
να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε αυτοί σταδιακά να αποκτήσουν βιώματα 
κοινωνικογνωστικής και συναισθηματικής επάρκειας (Wells, 2013). Έτσι οι διευθυντές 
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αποκτούν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση, τόσο επειδή εξοικονομούν χρόνο 
για να ασχοληθούν με σημαντικά παιδαγωγικά θέματα, όσο και επειδή υποστηρίζουν 
μεθοδικά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αφού τους δίνουν την ευ-
καιρία να αναδείξουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους (Sodoma & Else, 2009). 
Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο σημαντικός και αναντικατάστατος θεσμικός ρό-
λος των διευθυντών τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, στη διδασκαλία, όσο και στην προ-
αγωγή των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και στην επαγγελμα-
τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και μείωση επαγγελματικού στρες  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η πιο αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου 
συνδέεται με τη μείωση του επαγγελματικού στρες των διευθυντών των σχολικών μο-
νάδων στις αγγλοσαξονικές χώρες, αφού έχουν περισσότερο χρόνο ώστε να προσδιο-
ρίσουν τους στόχους, να θέσουν προτεραιότητες, να εκχωρήσουν αρμοδιότητες και να 
καταγράψουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Έτσι οι διευθυντές δύνανται να 
ασχοληθούν με σημαντικά παιδαγωγικά θέματα, να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτι-
κούς, να αλληλοεπιδράσουν με τους γονείς, να σχεδιάσουν εναλλακτικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και να συνεργαστούν με φορείς της τοπικής κοινότητας. (Zampetakis et 
al., 2010). Επίσης οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που κάνουν πιο αποτελεσμα-
τική διαχείριση χρόνου, φαίνεται ότι δεν βιάζουν τους εκπαιδευτικούς για να ολοκλη-
ρώσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, αφού έχουν πλήρη επίγνωση τόσο των 
προσωπικών κοινωνικογνωστικών τους δυνατοτήτων και αδυναμιών (Patterson, 2007). 
Ως προς αυτό το σκοπό οι διευθυντές διαθέτουν καθημερινά την ενεργητικότητα τους 
με σκοπό να επεξεργαστούν ζητήματα παιδαγωγικής, κοινωνικοποίησης και αγωγής, 
οργανώνουν τις σκέψεις τους, παράγουν εναλλακτικές ιδέες για να υπερβούν δυσκο-
λίες, που ενδεχομένως να ανακύψουν κατά τη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων 
(Häfner et al., 2014).  

Συζήτηση 

Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε για λόγους μεθοδολογικούς και 
επιστημολογικούς να γίνει μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση ως προς τη θετική 
συμβολή της αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου στην επαγγελμα-
τική επίδοση και ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων στις αγγλοσαξονικές 
χώρες. Ως προς αυτό το σκοπό στις αγγλοσαξονικές χώρες προάγεται η αποκέντρωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, ενισχύεται η παιδαγωγική αυτονομία των σχολικών 
μονάδων, θεσπίζονται δείκτες αξιολόγησης διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και 
προάγεται η συνεργασία μεταξύ των όμορων σχολικών μονάδων. Επιπροσθέτως ακα-
δημαϊκοί και επιστημονικοί φορείς στις αγγλοσαξονικές χώρες οργανώνουν επιμορφω-
τικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους διευθυντές με σκοπό να κατα-
στούν περισσότερο επαρκείς ώστε: α) να καθορίζουν σαφείς στόχους και να ιεραρχούν 
προτεραιότητες, β) να προάγουν τη μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκ-
παιδευτικών, γ) να οικοδομούν σχέσεις συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, δ) να συ-
ντάσσουν προγραμματισμούς εργασιών μικρού και μεγάλου χρονικού ορίζοντα, ε) να 
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οργανώνουν το χώρο εργασίας τους, στ) να υπερβαίνουν διάφορες πρακτικές αναβλη-
τικότητας και αδράνειας στη λήψη αποφάσεων, ζ) να λαμβάνουν τα κατάλληλά θε-
σμικά μέτρα για την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, η) να εξα-
σκηθούν στην αυτο- αξιολόγηση της διαχείρισης του εργασιακού τους χρόνου μέσω 
της χρήσης ημερολογίου κριτικού αναστοχασμού, θ) να βοηθήσουν τους εκπαιδευτι-
κούς να κατανοήσουν ότι χρειάζεται να αναλάβουν πρόσθετες ευθύνες και δεσμεύσεις 
προς όφελος της ανάπτυξης τόσο των σχολικών μονάδων, όσο και των μαθητών, ι) να 
περιορίζουν τις ποικίλες διασπάσεις και οχλήσεις από την υλοποίηση του διοικητικού 
τους έργου, ια) να κάνουν ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διαδι-
κτυακών πλατφορμών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση η αποτελεσματική 
διαχείριση του χρόνου από τους διευθυντές προϋποθέτει τη θέση ρεαλιστικών στόχων, 
την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την ανάθεση 
εργασιών στους εκπαιδευτικούς. Ως αποτέλεσμα οι διευθυντές στις αγγλοσαξονικές 
χώρες αποκτούν τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες ώστε να αυξήσουν τον εργα-
σιακό χρόνο που αφιερώνουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παιδαγωγικού 
και κοινωνικοποιητικού έργου των σχολικών τους μονάδων. Έτσι οι διευθυντές δεν 
αναλώνονται στη διαχείριση των επειγουσών και συνήθων εργασιών, που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου, επανα-προσανατολίζουν τις δράσεις 
τους σε θέματα εκπαιδευτικής προτεραιότητας, έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική επί-
δοση και ικανοποίηση, και αναδιαμορφώνονται σταδιακά από διοικητικοί διαχειριστές 
θεμάτων γραφειοκρατικής φύσης σε μετασχηματιστικούς εκπαιδευτικούς ηγέτες των 
σχολικών τους μονάδων. 
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Η μέθοδος project στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων: Διερεύνηση των από-

ψεων των εκπαιδευτικών 

Δήμος Αθανάσιος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, adimos8@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 
την έννοια και τη λειτουργία της μεθόδου project. Η έρευνα ακολούθησε την ποιοτική 
μεθοδολογική προσέγγιση. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη μέθοδο project ως μια 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία η οποία διαφοροποιείται από την παραδοσιακή 
διδασκαλία. Προβάλλεται η σημασία της δομής της και εξαίρεται η συμβολή της στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών. Οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών, που πήραν μέρος στην έρευνα, για την έννοια και τη λειτουργία της 
μεθόδου project αντιστοιχούν με αυτές των διαφόρων εκπροσώπων της μεθόδου, οι 
οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η μέθοδος project είναι μια καινοτόμος μέθο-
δος διδασκαλίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση της παιδαγωγικής λει-
τουργίας του σχολείου και να ανατρέψει μια σειρά αντιλήψεων που καθηλώνουν τη 
σχολική ζωή σε απραξία, αδιαφορία και ανταγωνιστικότητα.   

Λέξεις-Kλειδιά: Μέθοδος project, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 

Η προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής καθιστά απαραίτητο 
τον επαναπροσδιορισμό της σχολικής ζωής και τη διαφοροποίηση στη φυσιογνωμία 
και στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Βασικός όρος για την αλ-
λαγή αυτή είναι ο εμπλουτισμός της διδακτικής διαδικασίας με καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας και μάθησης. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικός και ο ρόλος των εκπαιδευτικών, καθώς είναι οι πιο άμεσα σχετιζόμενοι με 
την εκπαιδευτική πράξη και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και προώ-
θηση των παιδαγωγικών σκοπών και των σχολικών πρακτικών. Οι γνώσεις και οι ε-
μπειρίες τους από τη σχολική τάξη μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες 
στους επιστήμονες ερευνητές, αλλά και στους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής 
και των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, ω-
στόσο, επηρεάζονται από τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και μάθηση, οι οποίες 
μπορεί να είναι διαφορετικές και να έρχονται σε αντίθεση με αυτές των επιστημόνων 
ερευνητών (Kampylis, 2010, · Δήμος, 2015).  

Η μέθοδος project (Σχέδιο Εργασίας), η οποία συγκαταλέγεται στις εναλλακτικές με-
θόδους διδασκαλίας, μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση της παιδαγωγικής λειτουρ-
γίας του σχολείου, καθώς ανατρέπει μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες αφορούν τη 
διδασκαλία και μάθηση και η παιδαγωγική της δημιουργεί ένα πλαίσιο διαδικασιών τα 
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χαρακτηριστικά του οποίου αντιστοιχούν σ’ αυτά ενός δημιουργικού σχολικού περι-
βάλλοντος (Χρυσαφίδης, 2009). Είναι μια οργανωμένη διδακτική διαδικασία, συλλο-
γικής συνήθως μορφής, η οποία αναπτύσσεται με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και 
στηρίζεται στις αρχές της διεπιστημονικής/διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Μα-
τσαγγούρας, 2002). Είναι μια κατεξοχήν μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, η ο-
ποία διαμορφώνει τη διδακτική της διαδικασία σύμφωνα με τις ανάγκες, τους προβλη-
ματισμούς και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Frey, 2005). Σημαντικοί παράμετροι της 
παιδαγωγικής της είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία, η ύπαρξη 
κινήτρων για το υπό εξέταση ζήτημα, η δέσμευση των εμπλεκομένων μελών στο σχέδιο 
δράσης, η αυτονόμηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και η υιοθέ-
τηση ερευνητικών διαδικασιών. Η μέθοδος project συνδέει τη μάθηση με τη ζωή και 
την πράξη και αλλάζει τους ρόλους μαθητή και εκπαιδευτικού(Μουμουλίδου, 2006).    

Ο σχεδιασμός της έρευνας 

Οι αντιλήψεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση καθο-
ρίζουν τη συμπεριφορά τους στην τάξη, και τις διδακτικές τους πρακτικές (Daskolia, 
Dimos & Kampylis, 2012). Η ορθή εφαρμογή της μεθόδου project, επομένως, εξαρτά-
ται από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται αυτή τη μέθοδο και προσεγγίζουν κατά συνέ-
πεια και τη διδακτική πραγματικότητα. Παρά το γεγονός αυτό οι έρευνες που αφορούν 
την εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη μέθοδο project είναι λίγες. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έννοια της μεθόδου project και τη λειτουργία 
της στην εκπαίδευση. Η έρευνα βασίστηκε στις αρχές, τα κριτήρια και τις διαδικασίες 
ενός ποιοτικού μεθοδολογικού σχεδιασμού. Τριάντα επτά (37) εκπαιδευτικοί Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη μέ-
θοδο project στα προαιρετικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων συμμετείχαν στην έρευνα. Η επιλογή του δείγματος 
ακολούθησε τη μέθοδο της μέγιστης διαφοροποίησης, με κριτήρια το φύλο, την επι-
στημονική ειδίκευση, την ηλικία και το βαθμό ενασχόλησής τους με τη μέθοδο project. 
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Από 
τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε, αφού ορίσουν τη μέθοδο project, να αναφέρουν την 
προσφορά της στους μαθητές και στο ελληνικό σχολείο. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις σ’ 
αυτούς για το ρόλο του εκπαιδευτικού που αρμόζει σ’ αυτή τη μέθοδο, για τα κίνητρά 
τους να ασχοληθούν με τη μέθοδο project, καθώς και ερωτήματα που προέκυπταν κάθε 
φορά από το διάλογο ερευνητή εκπαιδευτικού, προκειμένου να προσεγγιστούν καλύ-
τερα τα θέματα  της έρευνας. Ζητήθηκε, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς να αναφερ-
θούν διεξοδικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση από αυτούς ενός project. Οι συνε-
ντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2009-2015. Των 
τριανταεπτά (37) συνεντεύξεων προηγήθηκε μια πιλοτική με την οποία διερευνήθηκε 
ο βαθμός κατανόησης των ερωτήσεων και η ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης. Κάθε 
συνέντευξη είχε διάρκεια από 60 έως 90 λεπτά. Για την επεξεργασία των δεδομένων 
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της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση (thematic analysis)(Braun & 
Clarke, 2006).  

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Η μέθοδος project είναι μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, χωρίς αυστηρή οργάνωση 
και δομή και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία ένας ακριβής ορισμός 
της, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα προσδιοριστικά της στοιχεία. Η κατηγοριοποίηση 
του περιεχομένου των συνεντεύξεων έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω προσδιοριστικά 
στοιχεία της μεθόδου project, τα οποία αναδύθηκαν μέσα από την ανάλυση των διαφό-
ρων ορισμών, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία (δες και Χρυσαφίδης, 1994, · Ματσαγ-
γούρας, 2002, · Μουμουλίδου, 2006): (α) η στενή σύνδεση της μάθησης με τη ζωή και 
την πράξη, (β) η οργάνωση και ο προγραμματισμός (γ) η συνεργασία, (δ) οι ερευνητι-
κές διαδικασίες, (ε) η  ενεργοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος, (στ) η εξέταση με 
ολιστικό τρόπο καταστάσεων της πραγματικότητας, (ζ) η ενεργητική προσέγγιση της 
γνώσης, (η) ελευθερία επιλογών και αποφάσεων που παρέχεται στους μαθητές, (θ) ο 
συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Στα κείμενα των συνεντεύξεων, τόσο στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο σχετικό 
ερώτημα που τους τέθηκε («Τι είναι για σένα η μέθοδος project;») όσο και σε άλλα 
σημεία του λόγου τους, εντοπίστηκαν οι απόψεις τους  για την έννοια της μεθόδου 
project και τη λειτουργία της στην εκπαίδευση. Η ανάλυση των συνεντεύξεων των εκ-
παιδευτικών οδήγησε σε τρεις γενικές κατηγορίες προσωπικών θέσεων και απόψεων 
σχετικά με το «τι είναι γι’ αυτούς η μέθοδος project»:  

(α) Η μέθοδος project γίνεται αντιληπτή ως μια διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 
(β) Έχει μια συγκεκριμένη δομή, (γ) Θωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών. 

(α) Διδακτική και μαθησιακή διαδικασία  

Η πλειονότητα(35/37) των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών αντιλαμβάνε-
ται τη μέθοδο project ως διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

Οι αρχές και τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τους εκπαιδευτι-
κούς είναι (Χρυσαφίδης, 1994,˙ Ματσαγγούρας, 2002,· Μουμουλίδου, 2006,˙Δήμος, 
2015, · Καλδή & Κονσόλας, 2016):  

(α) η διαφοροποίησή της από την παραδοσιακή διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 
(β) η βιωματική μάθηση, (γ) το «άνοιγμα του σχολείου» στην κοινωνία, (δ) η αναζή-
τηση και έρευνα, (ε) η διαθεματικότητα/διεπιστημονικότητα, (στ) ο ενεργητικός τρό-
πος προσέγγισης της γνώσης, (ζ) τα θετικά αποτελέσματα στο γνωστικό τομέα, (η) το 
κλίμα ελεύθερης έκφρασης και δράσης, (θ) ο διαφορετικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
σε σχέση με την παραδοσιακή τάξη, (ι) η ενεργοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος. 
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Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν χαρακτηριστικά:  

«... (με τη μέθοδο project) περνάμε από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική δι-
δασκαλία..» (Γ6-43, Γεωπόν.) 

«….(η μέθοδος project είναι) βιωματική μέθοδος….»(Γ11-50, Γαλλικ.) 

«...(οι μαθητές) μαθαίνουν να κάνουν έρευνα». (Γ2-47, Βιολ.) 

«...ξεκινάμε με θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία...». (Γ14-41, Καλλιτ.) 

«το παιδί ελεύθερα έρχεται, εμπνέεται από το όλο κλίμα…». (Α14-48, Φυσικ.) 

 «…το βασικότερο απ’ όλα είναι να πας επί τόπου να γνωρίσεις (το πρόβλημα)». (Γ11-
50, Γαλλικ.) 

«…(η μέθοδος project) χωράει και τα Καλλιτεχνικά και τα Μαθηματικά...»(Γ5-39, Αγ-
γλικ.). 

«…(ο μαθητής) μαθαίνει πώς να μαθαίνει…». (Α15-49, Φιλ.).  

(β) Δομή της μεθόδου project 

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (31/37) στην προσπάθεια ορισμού της μεθόδου ανα-
δεικνύει τη σημασία της δομής της.  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στις διεργασίες που διεξάγονται σε διαδοχικές και προ-
καθορισμένες φάσεις κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας. Η μέθοδος 
αυτή  υλοποιείται μέσα από μια σειρά βασικών σταδίων και συστηματικών ενεργειών 
που καταλήγουν σε κάποιο αποτέλεσμα (Frey, 2005). Η προγραμματισμένη δράση, 
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί την αφετηρία της μάθησης κατά την εκπό-
νηση ενός project. Καθορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός και οι στόχοι του project και 
προγραμματίζονται ο χρόνος και οι ενέργειες επίτευξής τους (Ματσαγγούρας, 2002). 

 Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 

«….(μέθοδος project είναι) η διαδικασία η οποία οδηγεί μέσα από κάποια στάδια σε 
έναν τελικό στόχο». (Α8-56, Φιλόλογ.) 

«...(η μέθοδος project είναι) ένα σχέδιο το οποίο έχει ένα χρονοδιάγραμμα...»(Α7-59, 
Φυσιογν.)  

Κάποιοι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς (4/31) ορισμένες φορές αυτοσχεδιάζουν και 
δεν ακολουθούν τα συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης ενός project. Η διαφοροποίηση 
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αυτή, σύμφωνα με τις απόψεις τους, έχει σχέση με το θέμα και τους στόχους του σχε-
δίου εργασίας (Χρυσαφίδης, 1994˙ Δήμος, 2015).  

«...δηλαδή ανατρέπεται η ακριβής αυτή σειρά του project...»(Γ12-34, Καλλιτ.) 

Κατά τη διαδικασία υλοποίησης ενός project, σε περίπτωση που ο αρχικός σχεδιασμός 
δε λειτουργεί, επαναπροσδιορίζεται (Χρυσαφίδης, 1994). Θεμελιακό στοιχείο της με-
θόδου αποτελεί η συνεργασία όσων συμμετέχουν και ο συντονισμός των δραστηριο-
τήτων των μελών των ομάδων (Μουμουλίδου, 2006 ). Τέλος, κατά τη διάρκεια ανά-
πτυξης ενός σχεδίου εργασίας μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα η εργασία στο πεδίο ή το θεα-
τρικό παιχνίδι (Δήμος & Δασκολιά, 2010). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: 

«... (στη διάρκεια ενός project) επαναπροσδιορίζω κάποια πράγματα» (Α5-54, Φυσικ.) 

«(θεωρώ τη μέθοδο project) σαν μια μέθοδο της συνεργασίας…»(Γ13-42, Καλλιτ.) 

«...μπορεί να περιλαμβάνει ένα θεατρικό παιχνίδι…» (Γ13-42, Καλλιτ.). 

(γ) Ανάπτυξη προσωπικότητας και δεξιοτήτων μαθητών 

Λιγότεροι εκπαιδευτικοί (26/37), σε σχέση με τις δύο προηγούμενες γενικές θεματικές 
κατηγορίες, προσπαθούν να ορίσουν τη μέθοδο project δίνοντας έμφαση στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, τις ο-
ποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να τις καλλιεργήσουν στην παραδοσιακή σχολική τάξη 
(Δήμος, 2015). Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να καταστήσει πιο ουσιαστικές τις 
συνθήκες μάθησης στο σχολείο και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών 
πλευρών της προσωπικότητας των μαθητών, που δεν προωθούνται, ούτε υποστηρίζο-
νται από παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα pro-
ject (Δήμος & Δασκολιά, 2010,˙ Καλδή & Κονσόλας, 2016):  

 (α) οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, (β) μαθαίνουν 
να ερευνούν και να επιλύουν προβλήματα, (γ) καλλιεργούν την κριτική και δημιουρ-
γική τους σκέψη, (δ) «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», (ε) ευαισθητοποιούνται για διά-
φορα σημαντικά θέματα και ζητήματα και τέλος, (στ) αναδεικνύονται και εκφράζονται 
οι ικανότητες όλων των μαθητών. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν:  

«...(η μέθοδος project) καλλιεργεί την κριτική σκέψη του μαθητή... τον βοηθάει να αλ-
λάξει στάση ζωής…» (Γ16-42, Κοινωνιολ.). 
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«…να βρουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και να βρουν και τη λύση τους». (Α4-
48, Φυσκ.) 

«...μπορεί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία τους…».(Γ1-52, Βιολ.)  

«...(οι μαθητές) μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν...» (Γ5-39, Αγγλικ.) 

«...βοηθάει πολύ τους «αδύνατους» μαθητές...»(Γ5-39, Αγγλικ.) 

Διαπιστώσεις της έρευνας 

Στις απόψεις των εκπαιδευτικών η έννοια και η λειτουργία της μεθόδου project αποτυ-
πώνεται (α) ως διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, (β) ως μέθοδος που έχει μια συ-
γκεκριμένη δομή, και (γ) ως παράγοντας ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
των μαθητών.  

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, η οποία αντιλαμβάνεται τη μέθοδο project, ως «δι-
δακτική και μαθησιακή διαδικασία», εστιάζεται στις αρχές και τα χαρακτηριστικά της 
μεθόδου, που τη διαφοροποιούν από τις καθιερωμένες διδακτικές και μαθησιακές δια-
δικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην παραδοσιακή σχολική τάξη. Στο επίκεντρο 
αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι μαθητές, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές της 
πορείας ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται. 
Δημιουργείται ένα ελεύθερο κλίμα έκφρασης και δράσης, όπου οι ίδιοι οι μαθητές α-
ποφασίζουν για τις μαθησιακές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και θα τους οδηγή-
σουν στην αυτόνομη κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί επισημαί-
νουν ότι η διαδικασία μάθησης προσαρμόζεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και η μάθηση συνδέεται άμεσα με την πράξη σε συνθήκες που διασφαλίζουν 
την παραγωγή της γνώσης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μα-
θητών και στην προσωπική συμβολή τους στα διδακτικά δρώμενα. Οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση μέσα από διαδικασίες έρευνας, επινό-
ησης, εξέτασης και επίλυσης προβλημάτων. Η μέθοδος project είναι μια κατεξοχήν 
μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης η οποία αναπόφευκτα αλλάζει και 
το ρόλο του εκπαιδευτικού. Το σχέδιο εργασίας απαιτεί να μην είναι ο εκπαιδευτικός 
το κεντρικό πρόσωπο της διδακτικής διαδικασίας Στον προσωπικό τρόπο θεώρησης 
της μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς αντιπροσωπεύεται και η αντίληψη που τη συν-
δέει άμεσα με την ολιστική αντίληψη της γνώσης και τη δυνατότητα διεπιστημονικής 
και διαθεματικής προσέγγισης των διαφόρων ζητημάτων.  

Η προβολή της σημασίας της δομής της μεθόδου project είναι η δεύτερη κατά σειρά 
προσέγγιση μέσα από την οποία γίνεται αντιληπτή η μέθοδος των σχεδίων εργασίας 
από τους εκπαιδευτικούς. Η μέθοδος project είναι μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας και 
μάθησης η οποία αποτελείται από ένα συνδυασμό επιμέρους στοιχείων. Όπως επιση-
μαίνουν οι εκπαιδευτικοί, ένα σχέδιο εργασίας αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο με συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση και διεργασίες και συστηματικές ενέργειες που διεξάγονται σε 

920/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



διαδοχικές και προκαθορισμένες φάσεις. Ορισμένοι, ωστόσο, εκπαιδευτικοί αναφέ-
ρουν ότι τα στάδια της εξέλιξης ενός σχεδίου εργασίας, ο ρυθμός της, οι τρόποι κίνησης 
και οι διαδικασίες δεν είναι αναγκαστικά δεδομένα. Ένα σχέδιο εργασίας αναπτύσσε-
ται σύμφωνα με τη δημιουργική και ελεύθερη παρέμβαση των ενδιαφερομένων. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου είναι αυτό της προσαρμογής της στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, του χρόνου και στα ενδιαφέροντα των άμεσα εμπλεκο-
μένων στην εφαρμογή της. Ο προγραμματισμός των ενεργειών και ο καθορισμός των 
σκοπών και στόχων έχει, επίσης, μεγάλη σημασία για την εξέλιξη ενός σχεδίου εργα-
σίας. Χωρίς ένα πλάνο ενεργειών που να οδηγεί σε κάποια κατεύθυνση και ένα πλαίσιο 
που να δεσμεύει τους συμμετέχοντες για ενιαία δράση με συγκεκριμένο τρόπο και σε 
ορισμένο χρόνο αφήνεται μεγάλη συμβολή στην τύχη και υπάρχει κίνδυνος εκφυλι-
σμού του σχεδίου εργασίας σε δράσεις χωρίς στόχους και σκοπούς. Βέβαια, όπως ανα-
φέρουν οι εκπαιδευτικοί, η εκτέλεση του σχεδίου δράσης εκτυλίσσεται σε αλληλεπί-
δραση με το σχεδιασμό της, το οποίο σημαίνει ότι βασίζεται μεν σε αυτόν, μπορεί, 
όμως, να οδηγήσει σε έναν επαναπροσδιορισμό των επιμέρους στόχων, των χρονοδια-
γραμμάτων και των προκαθορισμένων ενεργειών. Η συλλογικότητα και η συνεργασία 
των συμμετεχόντων προβάλλεται, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς ως θεμελιακό στοι-
χείο της μεθόδου project. Οι συμμετέχοντες σε ένα σχέδιο εργασίας συγκροτούν ομά-
δες ενεργών ατόμων, τα οποία μαθαίνουν μέσα από την εργασία και τη δράση του συ-
νόλου. Η τελική της παραγωγή, εφόσον βέβαια υπάρξει, είναι αποτέλεσμα κοινής δρά-
σης, επεξεργασμένη και μεταβιβάσιμη σε όλα τα μέλη της. Κατά τη διάρκεια ανάπτυ-
ξης ενός σχεδίου εργασίας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και άλλες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές για την επίτευξη του σκοπού και 
των στόχων τους.  

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών είναι η τρίτη κατά 
σειρά γενική κατηγορία αποτύπωσης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την έν-
νοια και τη λειτουργία της μεθόδου project. Η μέθοδος project προωθεί τη συνολική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων που δεν υποστηρίζονται από το παραδοσιακό σχολείο το οποίο εμμένει 
«πεισματικά» στο νοησιαρχικό μοντέλο μάθησης και εκπαίδευσης.  Η παιδαγωγική του 
σχεδίου εργασίας, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, συνιστά ένα πλαίσιο επικοινωνίας 
και συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές και μαθητές και ενήλικες. Οι μαθητές μαθαίνουν 
να επιχειρηματολογούν, να εκθέτουν τις απόψεις τους με πειστικότητα και να συνερ-
γάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια βα-
σική λειτουργία της αγωγής, αυτή της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της προ-
σωπικότητας των μαθητών. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας καλ-
λιεργούνται οι συνθήκες εκείνες που συμβάλλουν στην απαλλαγή της εκπαίδευσης από 
την πρωτοκαθεδρία των γνώσεων και οδηγούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της σκέ-
ψης των μαθητών, όπως για παράδειγμα της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. Οι 
μαθητές αποκτούν δεξιότητες έρευνας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς χρησιμοποι-
ούν ερευνητικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση και επίλυση προβληματικών κα-
ταστάσεων και ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι κατά την εκπόνηση ενός 
σχεδίου εργασίας. Η ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών 
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επιτυγχάνεται και μέσα από την καλλιέργεια του συναισθηματικού τους κόσμου και 
την απόκτηση κοινωνικής συνείδησης. Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, 
οι οποίοι στην παραδοσιακή τάξη βρίσκονται στην «αφάνεια», μπορούν στο πλαίσιο 
των συνθηκών που διαμορφώνονται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας να α-
ναδείξουν και να εκφράσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και να μεταφερθούν 
ακόμη και στις πρώτες θέσεις. Τέλος, από τους εκπαιδευτικούς γίνεται ρητή αναφορά 
και στην εκμάθηση του τρόπου που αποκτάται η γνώση κατά την εκπόνηση ενός σχε-
δίου εργασίας, στην ανάπτυξη δηλαδή της ικανότητας του μαθητή «να μαθαίνει πώς 
να μαθαίνει».  

Οι έρευνες που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια και τη λει-
τουργία της μεθόδου project είναι ελάχιστες. Θα έπρεπε, ωστόσο, να εξετάζονται και 
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ερευνητές αυτές οι μη ορατές πλευρές των 
εκπαιδευτικών οι οποίες διαμορφώνουν τη διδακτική τους συμπεριφορά. Οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών, που πήραν μέρος στην έρευνα, για την έννοια και τη λειτουργία 
της μεθόδου project αντιστοιχούν με αυτές των διαφόρων εκπροσώπων της μεθόδου, 
οι οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Η μέθοδος project είναι μια καινοτόμος μέ-
θοδος διδασκαλίας η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση της παιδαγωγικής λει-
τουργίας του σχολείου και να ανατρέψει μια σειρά αντιλήψεων που καθηλώνουν τη 
σχολική ζωή σε απραξία, αδιαφορία, ανταγωνιστικότητα κ.λπ. 
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Ο θεσμός του μέντορα και η επιμόρφωση 

Μαρία Κόκιου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  M.Sc,  kokkiou@gmail.com 
Ρούσσου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Sc. mrousso@sch.gr 

Περίληψη 

Ο θεσμός του μέντορα στην εκπαίδευση αφορά την υποδοχή του νεοδιοριζόμενου 
εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα με σκοπό την στήριξη στο επαγγελματικό του έργο 
και όχι μόνο. Ως μέντορας ορίζεται ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ο οποίος στηρίζει, 
καθοδηγεί και συμβουλεύει τον προστατευόμενό του, διαμορφώνοντας μαζί του μια 
σχέση εμπιστοσύνης. Ο θεσμός του μέντορα σχετίζεται με την επιμόρφωση του 
εκπαιδευτικού και την επαγγελματική του ανάπτυξη. Ως θεσμός εφαρμόζεται σε 
πολλούς επαγγελματικούς τομείς, αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης σε πολλές χώρες 
του κόσμου. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται επίσημα για πρώτη φορά 
στον νόμο 3848/2010, αλλά παρά την ψήφισή του με Νόμο του Κράτους, δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ και στον νέο νόμο 4547/2018 δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στον 
θεσμό. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση του θεσμού του μέντορα, ως 
μορφή επιμόρφωσης, καθώς και της σημασίας του στην επαγγελματική εξέλιξη των 
νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών που ωφελούνται από αυτόν. 

Λέξεις-Κλειδιά: μέντορας, επιμόρφωση, νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, 
επαγγελματική εξέλιξη, οφέλη 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση για την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από την επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών. 
Η επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών είναι μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης με 
στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 
που χρειάζονται τη μεγαλύτερη στήριξη, καθώς καλούνται χωρίς ουσιαστική βοήθεια 
από την ίδια μέρα ή την επομένη του διορισμού τους να έρθουν αντιμέτωποι με την 
σχολική τάξη και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν 
τα προβλήματα που θα ανακύψουν και να προβλέψουν το μέλλον προς όφελος των 
μαθητών τους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει την επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών και να τονίσει τη σημασία που έχει για την επαγγελματική και 
προσωπική τους πορεία η επιμόρφωση που θεσμοθετείται από τους κρατικούς φορείς. 
Συγκεκριμένα, στόχος του πονήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τον θεσμό 
του μέντορα ως μορφή επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και να εξετάσει 
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν, τόσο για τον μέντορα όσο και για τον 
εκπαιδευτικό μέσα από την μεντορική σχέση (mentoring).   
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Ο Εκπαιδευτικός 

Ο Νεοδιοριζόμενος Εκπαιδευτικός 

Η κατανόηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ανάπτυξης του κάθε επαγγελματία που εργάζεται σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο. 
Στον χώρο της εκπαίδευσης, η επιτυχία των εκπαιδευτικών και, κατά συνέπεια, η 
επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά τους στη 
μετάδοση της γνώσης στους μαθητές τους. Αυτή η επιτυχία έχει γίνει το επίκεντρο της 
προσοχής όλων όσων συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, από τη στιγμή της κοινοποίησης του διορισμού του, 
είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία διορίστηκε και ορκίζεται ενώπιον του Δ/ντη 
Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο 
σχολείο της τοποθέτησής του και ο διευθυντής του σχολείου τον υποδέχεται και 
αναλαμβάνει την είσοδό του στον σχολικό οργανισμό. Κατόπιν, αναλαμβάνει τα 
διδακτικά αντικείμενα και τη σχολική τάξη που, ουσιαστικά, του έχει ανατεθεί από 
τους άλλους συναδέλφους του, καθώς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, συνήθως, 
καταφτάνουν στα σχολεία στην έναρξη της σχολικής χρονιάς ή και μετά από αυτήν. 
(Μαυρογιώργος, 1999:52). 

Τα πρώτα χρόνια της εργασίας ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι τα πιο δύσκολα 
και τα πιο καθοριστικά για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη καθώς 
οδηγείται «από τη θεωρία στην πράξη». Η εξελικτική πορεία του νέου εκπαιδευτικού 
περιγράφεται με ένα σχήμα τριών σταδίων. 

Στο πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε θέματα 
εκμάθησης των κανόνων της εργασίας του, όπως η πειθαρχία στην τάξη, η αποδοχή 
του από μέρους των μαθητών και των συναδέλφων του, ο φόβος αποτυχίας κ. ά. Στο 
δεύτερο στάδιο επικεντρώνεται σε θέματα διδακτικής και στο τρίτο στάδιο 
ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των μαθητών του, καθώς και τις δυσκολίες μάθησης που 
αντιμετωπίζουν κάποιοι εξ αυτών. (Μπουμπουλέντρα, 2015:34).  

Κατά τον Μαυρογιώργο, η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καλλιεργεί στάσεις 
και αξίες που αναφέρονται σε ιδεατές παρά σε πραγματικές καταστάσεις. Αυτή η 
αναντιστοιχία δημιουργεί στον νέο εκπαιδευτικό ένα είδος αβεβαιότητας που τελικά 
τον οδηγεί στην υιοθέτηση μηχανισμών επιβίωσης, προσαρμογής και αναθεώρησης. 
Έτσι, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων, τα οποία μπορεί να λύσει με την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης, προκειμένου να διαμορφώσει προσωπικούς τρόπους 
προσέγγισης των σχολικών προβλημάτων (Μαυρογιώργος, 1999:95-96).  
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Επαγγελματική ανάπτυξη 

Είναι κοινή παραδοχή μεταξύ των μελετητών τα τελευταία χρόνια ότι ο εκπαιδευτικός 
είναι το κλειδί για την εκπαιδευτική αλλαγή και τη βελτίωση του σχολείου. Η 
επαγγελματική του ανάπτυξη σχετίζεται με την επαγγελματική μάθηση. Ο ΟΟΣΑ δίνει 
τον ακόλουθο ορισμό σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη : «Ως επαγγελματική 
ανάπτυξη ορίζονται οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ικανότητες ενός ατόμου, τη 
γνώση, την τεχνογνωσία και άλλα χαρακτηριστικά του ως εκπαιδευτικού.» (ΟΟΣΑ, 
2009:49) 

Η Παπαναούμ υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια δια βίου διαδικασία 
που περιλαμβάνει δραστηριότητες από μη κατευθυνόμενη μάθηση και άτυπες μορφές 
μάθησης μέχρι τις πιο τυπικές ευκαιρίες μάθησης (Λασκαράκης, 2012:25). Επίσης, 
αναφέρει τέσσερις φάσεις στην πορεία των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την 
προσωπική και ατομική τους ανάπτυξη. Αυτές είναι: α) ο προσανατολισμός στο 
επάγγελμα, β) η προετοιμασία στο επάγγελμα, γ) η είσοδος στο επάγγελμα και δ) η 
σταδιοδρομία στο επάγγελμα. 

Στην τέταρτη φάση αντιστοιχούν επιμορφώσεις από την πλευρά των φορέων (κράτος), 
ενδοσχολικές και μη, άτυπες μορφές συνεργατικής μάθησης που επηρεάζουν την 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Λασκαράκης 2012:32). 

Υπάρχουν δύο μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης. Το παραδοσιακό μοντέλο θεωρεί 
ότι η επαγγελματική ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα από μικρής διάρκειας εργαστήρια, 
μικρής έκτασης ανατροφοδότηση με προκαθορισμένες, στενά δομημένες 
δραστηριότητες και με διδακτική των μορφών διδασκαλίας. Οι επικριτές του 
συγκεκριμένου μοντέλου αναφέρουν ότι με την εφαρμογή του ο εκπαιδευτικός έχει 
περιορισμένες ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση. 

Το δεύτερο μοντέλο είναι το νέο στυλ επαγγελματικής ανάπτυξης και στηρίζεται στη 
συνεργατική επαγγελματική ανάπτυξη, όπως διατυπώθηκε από τους Hargreaves και 
Dawes. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να δοθούν στον εκπαιδευτικό 
σταθερές ευκαιρίες μάθησης με ημι-δομημένα project. Θα πρέπει να γίνει οικοδόμηση 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών, να υπάρχει πλαισιωμένη γνώση και 
μάθηση, ανοιχτή σε νέες ιδέες και πρακτικές, βασιζόμενη στις αρχές εκπαίδευσης 
ενηλίκων και συμπερίληψη σχέσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) 
(Λασκαράκης, 2012:36).  

Επιμόρφωση 

Πολλές φορές η επιμόρφωση ταυτίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη. Η 
Παπαναούμ διευκρινίζει ότι η επιμόρφωση αποτελεί ένα μόνο μέρος μιας διαρκούς 
διαδικασίας που στόχο έχει να προάγει την επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού 
(Λασκαράκης, 2012:37). Η επιμόρφωση είναι συμπληρωματική εκπαίδευση που στόχο 
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έχει την ανανέωση και τελειοποίηση των επαγγελματικών τεχνικών διαμέσου της 
βελτίωσης γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την βασική εκπαίδευση.  

Η επιμόρφωση μπορεί να είναι είτε ετεροκαθοριζόμενη όταν οι εκπαιδευτικοί δεν 
εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εξέλιξη των επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων είτε συμμετοχική όταν οι συντελεστές του προγράμματος και οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί διαπραγματεύονται τις επιμορφωτικές δραστηριότητες 
και συμβάλλουν στη διαμόρφωση και στη διεξαγωγή της επιμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Βεργίδη, όταν αναφερόμαστε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
είναι αυτονόητο ότι ισχύει η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικες. Υπό 
αυτή την έννοια, η επιμόρφωση είναι πειθαρχημένη εκπαιδευτική δράση και ελεύθερη 
ανάπτυξη των συμμετεχόντων (Βεργίδης, 2003:26). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα  
δομείται σε τρία επίπεδα: τις γνώσεις για τη θεωρητική κατάρτιση των 
εκπαιδευόμενων, την πρακτική άσκηση και την ανάπτυξη θετικών στάσεων και 
συμπεριφορών. Όταν η επιμόρφωση πραγματοποιείται εκτός σχολείου, θα πρέπει να 
είναι περιορισμένης διάρκειας, καθώς η επιμήκυνσή της δυσχεραίνει την 
δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι σχετικά 
μικρής διάρκειας με υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο της και με ενδοσχολικές 
δραστηριότητες (Βεργίδης, 2003:30). Υπό αυτή την έννοια, η ενδοσχολική 
επιμόρφωση έχει σαφέστατα πλεονεκτήματα και ως τέτοια θεωρείται και ο θεσμός του 
μέντορα, τον οποίο θα αναλύσουμε πιο κάτω. 

Ο Θεσμός του Μέντορα 

Ορισμός του Μέντορα 

Η λέξη «μέντορας» είναι ελληνική και η καταγωγή της ανάγεται στον Όμηρο. Στην 
Οδύσσεια ο Οδυσσέας, φεύγοντας για την Τροία, εμπιστεύεται «τα του οίκου του» 
στον στενό του φίλο Μέντορα. Εκείνος αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο της 
αναπλήρωσης του πατέρα για τον Τηλέμαχο και τον ρόλο του συμβουλάτορα και 
εμψυχωτή του. Η ιστορία του Μέντορα και του Τηλέμαχου μπορεί να διαβαστεί ως μια 
αλληγορία. Ο Τηλέμαχος είναι το άτομο που αναζητά, ενώ ο Μέντορας συμβολίζει τη 
γνώση και τη σοφία (Μπουμπουλέντρα, 2015:31). 

Στη σύγχρονη εποχή, ως μέντορας ορίζεται κάποιος – συνήθως μεγαλύτερος και πιο 
πεπειραμένος – ο οποίος, χωρίς να αποσκοπεί σε προσωπικά κέρδη, καθοδηγεί την 
προσωπική ανάπτυξη ενός νεότερου εργαζόμενου που του έχει ανατεθεί επίσημα από 
την ιεραρχία του οργανισμού ως προστατευόμενου προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του. Οι στόχοι αυτοί έχουν σχέση με την προετοιμασία εξάσκησης του 
επαγγέλματός του και την αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από αυτό στην 
προσωπική, επαγγελματική και συναισθηματική του ζωή (Βασιλειάδης, 2012:13). 
Δημιουργείται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο ενίσχυσης, ενθάρρυνσης, καθοδήγησης και 
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βοήθειας κατά τη διαδικασία της μάθησης, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο 
«mentoring». Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι γνώσεις, οι στάσεις, οι εμπειρίες, 
οι δεξιότητες και η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.  

Αυτή η σχέση δίνει στον νεότερο εργαζόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης σε συμβουλές 
και την ανάπτυξη ικανοτήτων με τη βοήθεια ενός έμπειρου εργαζόμενου, καθώς επίσης 
και την καλύτερη ενημέρωσή του σχετικά με τον οργανισμό. Οι εργαζόμενοι που έχουν 
κάποιον μέντορα νιώθουν μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση, αποκτούν 
αυτοπεποίθηση σε θέματα εργασίας και είναι πιο πετυχημένοι στα θέματα της δουλειάς 
τους (Dessler, 2015:305). Ο ρόλος του μέντορα αποβλέπει στην επαγγελματική 
κατάρτιση και καθοδήγηση των εργαζομένων εν ώρα εργασίας. 

Ο Ρόλος του Μέντορα στην Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Andrews (1987), ο μέντορας είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός,  ο 
οποίος ορίζεται ή κατά προτίμηση προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει τον εποπτικό, 
συμβουλευτικό και κάποιες φορές αξιολογικό ρόλο για τον νεοδιοριζόμενο 
εκπαιδευτικό. Η σχέση μέντορα και μαθητευόμενου είναι εξαιρετικά σύνθετη και 
ωφέλιμη για τον εκπαιδευόμενο. Είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη και προχωρά από μια 
σειρά σταδίων έτσι ώστε να προσδιοριστεί η δυναμική της, καθώς και τα αποτελέσματά 
της. 

Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ο μέντορας είναι πηγή άντλησης πληροφοριών 
που αφορούν στην εξάσκηση του επαγγέλματος, συμβουλάτορας και ανατροφοδότης 
στην πρακτική τους άσκηση και έμπιστος σύμβουλος σε κάθε περίπτωση. Ο ρόλος  του 
μέντορα στην εκπαίδευση θα πρέπει να προωθεί την ομαλή μετάβαση από τις 
ακαδημαϊκές σπουδές στον επαγγελματικό χώρο και στις ιδιαιτερότητες της σχολικής 
ζωής, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη των νέων εκπαιδευτικών.  

Πιο συγκεκριμένα, οι μέντορες βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις 
παιδαγωγικές τους γνώσεις, εστιάζοντας σε προβλήματα των μαθητών, ενώ σχεδιάζουν 
μαζί με το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό κατάλληλες δραστηριότητες για τη βελτίωση των 
μαθητικών επιδόσεων. Οι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη των μεντόρων τους 
παρακινούνται να διατυπώνουν άφοβα και με σαφήνεια τις σκέψεις τους και τις 
προσωπικές τους ερμηνείες για τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην τάξη. 
Παράλληλα, οι μέντορες παρατηρούν τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού μέσα στην 
τάξη και στη συνέχεια, αναλύουν το υλικό της παρατήρησης από κοινού με τον αρχάριο 
εκπαιδευτικό, με σκοπό να τον βοηθήσουν να αντιληφθεί τυχόν αθέατες πλευρές ή 
παραλείψεις, οι οποίες είναι σημαντικές γιατί επηρεάζουν τη μάθηση (Ραβανίδου, 
2013:23).  

Επιπλέον, ο μέντορας χτίζει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον 
νεότερο εκπαιδευτικό, αναπτύσσει μαζί του σχέση στενής συνεργασίας και διαρκούς 
επικοινωνίας, τον υποστηρίζει, τον συμβουλεύει, τον εμψυχώνει, λειτουργεί  ως 
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πρότυπο, τον οργανώνει, τον κατευθύνει στις επιλογές του, τον παρακολουθεί στενά 
στη διδασκαλία του, τον αξιολογεί, αλλά και τον ανατροφοδοτεί. Με αυτόν τον τρόπο, 
οι μέντορες βοηθούν τους αρχάριους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθούν στο χώρο του 
σχολείου, να εξελίξουν την κριτική τους σκέψη και να θέσουν τις βάσεις για τη 
μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

Ο θεσμός της μεντορικής σχέσης ή αλλιώς συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) 
αφορά ακριβώς αυτή την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ νεότερων και αρχαιότερων 
υπαλλήλων με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας των νεότερων υπαλλήλων με αμοιβαίο όφελος. Εκείνο που θα πρέπει 
να επισημανθεί είναι ότι στην μεντορική σχέση ο μέντορας δε θεωρείται αυθεντία. 
Θεωρείται συνεργάτης, υποστηρικτής, εμψυχωτής, καθοδηγητής, ο οποίος θα 
εμψυχώσει, θα καθοδηγήσει και θα εντάξει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ομαλά 
στον εργασιακό τους χώρο. Τα προγράμματα mentoring σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 
διττό στόχο: αφενός να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού – παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των νέων 
εκπαιδευτικών – αφετέρου να εξασφαλίσουν παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους 
μαθητές (Ραβανίδου, 2013:20).  

Η Εφαρμογή του Θεσμού του Μέντορα στην Εκπαιδευτική Πραγματικότητα 

Η εισαγωγή της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) ως επίσημη πρακτική για 
την υποστήριξη των αρχάριων εκπαιδευτικών κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους 
εφαρμόζεται εδώ και μερικές δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού 
(Μακροπούλου, 2013:2). Στις χώρες της Ευρώπης ο θεσμός του μέντορα είναι  
ιδιαίτερα δημοφιλής, ειδικά στις αγγλόφωνες χώρες, όπου εφαρμόζεται σε πολλούς 
τομείς πέραν της εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκε έντονα τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες (Ραβανίδου, 2013:7). Στην Αγγλία, στην οποία λειτουργεί το παλαιότερο 
σύστημα στήριξης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί 
μυούνται στα μυστικά του επαγγέλματος από κάποιον άλλον, συνήθως, παλαιότερο 
εκπαιδευτικό. Το εισαγωγικό έτος επιμόρφωσης λειτουργεί υποχρεωτικά για όλους 
τους νεοδιόριστους για τρία τρίμηνα, κατά τη διάρκεια του οποίου συνεργάζονται με 
τον μέντορά τους, αξιολογούνται και στο τέλος είναι σε θέση να καθορίσουν μόνοι 
τους τα σημεία της περαιτέρω επαγγελματικής τους εξέλιξης. (Ραβανίδου, 2013:20)  

Τα προγράμματα mentoring εφαρμόζονται ήδη – εδώ και σαράντα χρόνια – σε 27 
πολιτείες στην Αμερική, όπου προβλέπεται υποχρεωτικά ένα έτος εισαγωγικής 
επιμόρφωσης για όλους τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Στις Σκανδιναβικές 
χώρες, προβλέπεται ένας μέντορας ανά αρχάριο εκπαιδευτικό, στη Γερμανία η στήριξη 
και η καθοδήγηση παρέχεται από εμπειρότερους συναδέλφους, ενώ στη Σλοβενία ο 
αρχάριος εκπαιδευτικός σχεδιάζει από κοινού με τον μέντορα και τον διευθυντή του 
σχολείου του το έτος εισαγωγής του.  Τέλος, στην Ελβετία, τη Γαλλία, τη Νέα 
Ζηλανδία, την Ιαπωνία και την Κίνα το πρόγραμμα mentoring λειτουργεί υποχρεωτικά 
για όλους τους αρχάριους εκπαιδευτικούς ως και δύο χρόνια  (Ραβανίδου, 2013:20). 
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Στην Ελλάδα ο θεσμός του μέντορα εμφανίζεται επίσημα για πρώτη φορά στον νόμο 
3848/2010. Στο κεφάλαιο Α΄ του νόμου «Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 
«Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών», παρουσιάζεται ο 
θεσμός του Μέντορα και στην παράγραφο  6  αναφέρονται τα εξής: 

 «Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται από 
τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο 
μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και 
να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα σχολείων» 
(παράγραφος 6).  

 «Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα 
των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
(Ν.3848/17-5-2010) 

Παρά την ψήφιση του θεσμού με Νόμο του Κράτους, ο θεσμός του Μέντορα δεν έχει 
εφαρμοστεί ποτέ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και δεν έχει υπάρξει αναφορά 
του θεσμού στον πιο σύγχρονο νόμο 4547/2018. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τον Dennis Thiessen: «Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 
Ανατρέχουν στους συναδέλφους τους που είναι η πιο πολύτιμη πηγή επαγγελματικής 
εξέλιξης. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι προσεγγίσεις της εξέλιξης, οι οποίες βασίζονται 
στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, κατέλαβαν εξέχουσα θέση στο διάλογο για τη 
βελτίωση των σχολείων και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» (Hargreaves, 2014:153). 

Απ’ όλα τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο θεσμός του μέντορα είναι 
ένας τρόπος να προαχθεί η εκπαιδευτική ανανέωση μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας, 
εμπιστοσύνης, αλληλοβοήθειας και σεβασμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Οι 
σύγχρονοι θεωρητικοί πιστεύουν ότι ο μέντορας θα μπορέσει να φέρει αλλαγή στα 
εκπαιδευτικά δρώμενα και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν οι 
ίδιοι φορείς ανανέωσης στον επαγγελματικό τους χώρο (Δάφκου, 2014:30). 

Ο θεσμός του μέντορα δημιουργεί μια αλλαγή κουλτούρας στον εκπαιδευτικό 
οργανισμό. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο δυνατότητες που υπάρχουν στους 
εκπαιδευτικούς και τους δίνει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής 
σφραγίδας στον επαγγελματικό τους χώρο. Εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία γίνονται 
«δάσκαλοι» νέων συναδέλφων και τους καθοδηγούν αποτελεσματικά στο χώρο 
εργασίας τους. 
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Δυστυχώς, ο θεσμός του μέντορα παραμένει «στα χαρτιά» στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Παρά τη θέσπισή του το 2010, παραμένει ανενεργός. Τα αίτια αυτού 
του γεγονότος μπορούν να αναζητηθούν σε πολλούς τομείς, αλλά δεν αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  
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Οι βασικές ικανότητες στη Δια Βίου Μάθηση. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση 

Βαρελά Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.87, M.Sc, marybarela@yahoo.gr 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΣΕΕ ΠΕ82 Μηχανολόγων 

ezogo67@gmail.com 

Περίληψη 

Σε μια εποχή αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας, οι συνθήκες εργασίας μεταβάλ-
λονται δυναμικά με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για τους εργαζό-
μενους συνεχώς να αυξάνονται. Η ζήτηση για μια σειρά από δεξιότητες-κλειδιά είναι 
μεγάλη. Ως εκ τούτου, η έννοια των βασικών ικανοτήτων αποκτά κυρίαρχη θέση στα 
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και στη Διά Βίου μάθηση. Οι περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες έχουν ενσωματώσει τις βασικές ικανότητες στα αναλυτικά τους προγράμ-
ματα και σε άλλα κατευθυντήρια έγγραφα (Κοινή Έκθεση Προόδου από το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης «Βασικές ικανότητες για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», 2010). Το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική Υλοποίησης των Βασικών Ικανοτήτων 
(KeyCoNet) παρουσιάζει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης των βασικών ικανο-
τήτων (http://keyconet.eun.org) : Στην Ελλάδα  «το εγχείρημα που ονομάζεται “Νέο 
Σχολείο” ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου 
αιώνα […] Αποτέλεσμα εξάλλου της λειτουργίας του Νέου Σχολείου (Σχολείο του 
21ου αιώνα) θα είναι και: Η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για την προσωπική 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και 
την απασχόληση (βάσει της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου 
μάθησης). Μέσα από αυτές, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων» (ΕΠΕΔΒΜ). Στην 
παρούσα εργασία θα εξεταστούν κριτικά οι βασικές ικανότητες-κλειδιά και τα οφέλη 
τους (ή μη) στον εκπαιδευόμενο. 

Λέξεις-Κλειδιά: βασικές ικανότητες, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση, κατάρτιση 

Εισαγωγή – Βασικές ικανότητες στη Δια Βίου μάθηση 

Σύμφωνα με μελέτη του M. Whitehead που δημοσιεύτηκε το 2000 (Πανδής, 2009), η 
πολιτική για την εκπαίδευση στην Ευρώπη ακολουθεί την εξής διαδρομή: 

• 1957-1971, περίοδος κατά την οποία επικρατεί σε γενικές γραμμές «σιωπή» (near 
silence),  

• 1971-1983, περίοδος της «θεμελίωσης» (foundation-laying), 
• 1983-1992, περίοδος της «επέκτασης» (expansion),  
• 1992-2000, περίοδος της «σταθεροποίησης» (consolidation),  
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• Από το 2000 έως σήμερα διανύουμε μια περίοδο «μετατροπής των πολιτικών σε 
πράξη» (translating policy into practice).  

Το 1995 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποφασίζουν ότι: Σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε 
συνεχή αλλαγή, η απασχόληση είναι ένα πρόβλημα και σαν αποτέλεσμα η εκπαίδευση 
και η κατάρτιση εξελίσσονται. (Λευκό Βιβλίο, σ. 32). 

Όπως υπογραμμίζει ο Προκόπης Πανδής (2009), «ήδη από το 1974 ο V. Houghton στο 
“Recurrent Education: a plea for lifelong learningˮ θέτει το στίγμα της διά βίου μάθη-
σης και την αναδεικνύει σε πολιτική-κλειδί για τα κράτη της Ευρώπης».  

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο νόμος 3879/2010 ρυθμίζει τα σχετικά θέματα με σκοπό την 
«ανάπτυξη της διά βίου μάθησης μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων διά βίου μάθησης και της διασφάλισης της δια-
φάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της διά βίου μά-
θησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των 
ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη». Στον ίδιο νόμο ορίζε-
ται ότι «η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαί-
δευση και την άτυπη μάθηση». 

Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000, οι ηγέτες των κυβερνή-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ένα νέο στρατηγικό στόχο: να κατα-
στήσουν την Ευρώπη την «πιο ανταγωνιστική οικονομική περιοχή στον κόσμο» έως 
το 2010. Μελέτη κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα υπογραμμίζει πως «πρό-
κειται για μια από τις σημαντικότερες νέες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο 
και συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς για τα πρωτεύοντα θέματα της εκπαίδευσης στην 
Ε.Ε. και για τους όρους συσχέτισης των εκροών της Διά Βίου Μάθησης με τη διευρυ-
μένη κοινωνία (Society at Large) και τις ανάγκες της» (Παπαδάκης, 2014).  

Η ικανότητα (competency) μπορεί να οριστεί ως ο συνδυασμός εκείνος γνώσεων 
(knowledge), δεξιοτήτων (skills) και στάσεων συμπεριφοράς (attitudes) ο οποίος είναι 
κατάλληλος για το εκάστοτε αναφερόμενο ευρύτερο πλαίσιο / συγκείμενο (context) 
(European Commission, 2007: 3). 

Για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης επιδιώκεται η καλλιέργεια οκτώ βασικών ικα-
νοτήτων. Το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης όρισαν ένα πλαίσιο αναφοράς (Σύσταση 2006/962/ΕΚ σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες της διά βίου μάθησης) που περιλαμβάνει τις εξής βασικές ικανότητες (key 
competences): 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (communication in the mother tongue). 
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (communication in foreign languages). 
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3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολο-
γία (mathematical competence and basic competences in science and technol-
ogy). 

4. Ψηφιακή ικανότητα (digital competence). 
5. Μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn). 
6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πο-

λίτη (social and civic competences). 
7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα (sense of initiative and entre-

preneurship). 
8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση (cultural awareness and expression). 

Συνοπτικά, αυτές οι βασικές ικανότητες συνίστανται στα εξής (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090): 

1.Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας 
εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο 
και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή), και η ικανότητα γλωσ-
σικής αλληλεπίδρασης με κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα 
των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

2.Η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες περιλαμβάνει, εκτός από τις κύριες διαστάσεις 
της δεξιότητας επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα, διαμεσολάβηση και διαπολιτισμική 
κατανόηση. Το επίπεδο γλωσσομάθειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και από 
την ικανότητα ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. 

3.Η μαθηματική ικανότητα και ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 
είναι η ικανότητα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης μαθηματικών συλλογισμών για την 
επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις με έμφαση τόσο 
στη διαδικασία και στη δραστηριότητα όσο και στη γνώση. Η μαθηματική ικανότητα 
στην επιστήμη και στην τεχνολογία αφορά τη λειτουργική γνώση, τη χρήση και την 
εφαρμογή γνώσεων και μεθοδολογιών που εξηγούν τον φυσικό κόσμο. Οι ικανότητες 
αυτές περιλαμβάνουν την κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται από τη δραστη-
ριότητα του ανθρώπου και την ευθύνη του ως μεμονωμένου πολίτη. 

4.Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας (ΤΚΠ) και, κατ’ επέκταση, βασικές δεξιότητες στην τεχνολογία πληρο-
φοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

5.Οι μεταγνωστικές ικανότητες συνδέονται με τη μάθηση, την ικανότητα επιδίω-
ξης και οργάνωσης της ατομικής μάθησης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες ενός ατόμου και με επίγνωση των μεθόδων και των ευκαιριών. 

6.Οι κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του 
πολίτη αναφέρονται στις προσωπικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες 
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και σε όλο το φάσμα της συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμ-
μετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελ-
ματική ζωή. Οι κοινωνικές ικανότητες συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική 
ευημερία. Είναι σημαντική η κατανόηση κωδίκων συμπεριφοράς και συνηθειών σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία κινούνται τα άτομα. Η ικανότητα του πολίτη, και 
ειδικότερα η γνώση των κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών (δη-
μοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ιδιότητα του ενεργού πολίτη και δικαιώματα του πο-
λίτη) παρέχει στα άτομα τα εφόδια για την ενεργό και δημοκρατική συμμετοχή. 

7.Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανό-
τητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη. Περιλαμβάνει τη δημιουργικό-
τητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού 
και διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Τα άτομα 
κατανοούν το πλαίσιο της εργασίας τους και μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες, όταν 
αυτές εμφανίζονται. Αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις 
που χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή συμβάλλουν σε κοινωνικές ή εμπο-
ρικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο οφείλει να περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των 
ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση. 

8.Η πολιτιστική γνώση και έκφραση περιλαμβάνει εκτίμηση της σημασίας της 
δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων 
μαζικής επικοινωνίας (μουσική, θέατρο, λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες). 

Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι μεταξύ τους αλληλένδετες (Σύνοψη της Σύστασης 
2006/962/ΕΚ). Το 2009, η ΕΕ ψήφισε ένα νέο στρατηγικό πρόγραμμα για την ευρω-
παϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης (EΚ 2020) μέχρι το 
2020. Αυτό αντικατέστησε το προηγούμενο ΕΚ 2010. Προέβλεψε την ανάγκη υλοποί-
ησης προγραμμάτων διά βίου μάθησης και κινητικότητας μέσω συστημάτων εκπαίδευ-
σης και επαγγελματικής κατάρτισης που να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις 
αλλαγές και στον ευρύτερο κόσμο. 

Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα παρέχουν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρω-
παϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020. 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016). Στηρίζο-
νται στα επιτεύγματα της προηγούμενης πρωτοβουλίας του 2010 στον τομέα της εκ-
παίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2010») και καθορίζουν τέσσερις στρατηγικούς 
στόχους προκειμένου κάθε πολίτης να βοηθηθεί ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το δυνα-
μικό του και να δημιουργηθεί βιώσιμη οικονομική ευμάρεια στην Ευρώπη. Οι τέσσερις 
στρατηγικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016): 

1.Να υλοποιηθούν η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα μέσω συστημάτων εκπαί-
δευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτε-
λεσματικότερα στις αλλαγές και στις παγκόσμιες προκλήσεις. 
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2.Να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης μέσω μιας μεγαλύτερης επικέντρωσης στην αύξηση του επιπέδου των βα-
σικών δεξιοτήτων όπως η γραφή, η ανάγνωση και η αριθμητική, της βελτίωσης της 
ελκυστικότητας των μαθηματικών, των άλλων θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, 
καθώς και της ενίσχυσης των γλωσσικών ικανοτήτων. 

3.Να προαχθούν η ισοτιμία, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα 
κοινά, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως προσωπικών, κοινωνικών ή οικονο-
μικών συνθηκών, να μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, δεξιότητες σχετιζόμενες με συγκεκριμένη απασχόληση. 

4.Να ενθαρρύνονται η δημιουργικότητα και η καινοτομία καθώς και το επιχειρημα-
τικό πνεύμα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς αποτελούν 
βασικές κινητήριες δυνάμεις της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, πρέπει 
να βοηθηθούν τα άτομα να αναπτύξουν ικανότητες στο ψηφιακό περιβάλλον, πνεύμα 
πρωτοβουλίας, επιχειρηματικό πνεύμα καθώς και πολιτισμική συνείδηση. 

Στο πλαίσιο της «ΕΚ 2020» η ευρωπαϊκή συνεργασία λαμβάνει τη μορφή των ανταλ-
λαγών πληροφοριών και εμπειριών πάνω σε θέματα που είναι κοινά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ευρωπαϊκών χωρών. Η συνεργασία αυτή αφορά: τη 
μάθηση μεταξύ ομολόγων, την περιοδική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, και 
κοινά εργαλεία αναφοράς. Καθορίζονται διάφορα κριτήρια αξιολόγησης και δεί-
κτες για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά τους διαφορετικούς 
στόχους.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο γενικότερα και, σε συνεργασία με 
τις εθνικές αρχές, εξετάζει πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δείκτες. 

Η περίοδος έως το 2020 διαιρείται σε κύκλους εργασίας. Για την περίοδο 2016-2020, 
καθορίστηκε μια σειρά από νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι προτεραιότητες πήραν τη μορφή κοινής 
έκθεσης, που εγκρίθηκε τόσο από το Συμβούλιο των υπουργών Παιδείας όσο και από 
την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2015. Οι έξι προτεραιότητες για την περίοδο 2016-
2020 είναι (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016): 

-κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την απασχο-
λησιμότητα, την καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ευημερία (π.χ. 
δημιουργικότητα, πνεύμα πρωτοβουλίας και κριτική σκέψη) 

-εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (δηλαδή να περιλαμβάνει την αυξανόμενη ετερογέ-
νεια των εκπαιδευομένων), ισότητα, αποφυγή διακρίσεων και προαγωγή των ικανοτή-
των που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. αλληλοκατανόηση και δημοκρα-
τικές αξίες) 
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-ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση, που θα είναι πλήρως ενταγμένες 
στην ψηφιακή εποχή 

-ευρεία υποστήριξη των εκπαιδευτών (π.χ. βελτιωμένες διαδικασίες πρόσληψης, επι-
λογής και κατάρτισης καθώς και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη) 

-διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων με 
στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
(π.χ. μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για την ποιότητα) 

-βιώσιμες επενδύσεις (όπως διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το επενδυ-
τικό σχέδιο για την Ευρώπη), ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης 

Το 2014 ενσωματώθηκε στο Erasmus+ το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, κα-
θώς και άλλα έξι προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεο-
λαία που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητα. 

Βασικές Ικανότητες στην Ελλάδα και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπου-
δών συνιστούν τους θεμελιώδεις πυλώνες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Σε σχετικά πρόσφατη «αναδόμηση» των ΑΠΣ, κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, ο 
σκοπός επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων. 

«Ο πρωταρχικός στόχος της αναδιοργάνωσης των ΑΠΣ έγκειται στο να αναπτύξουν οι 
μαθητές “ικανότητες-κλειδιά” και να αποκτήσουν “ανώτερης τάξης προσόντα”, και 
την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου μάθηση».  

Κατά τον Γρόλλιο (1999), πρόκειται για μια «απόδοση προτεραιότητας στις ικανότητες 
γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης, οι οποίες στην αμερικανική εκδοχή της δεκαετίας 
του 1980 έπρεπε να συνδυάζονται με τις ικανότητες στις ξένες γλώσσες, την επιστήμη 
και τις νέες τεχνολογίες». Κατά τον ίδιο, η στροφή στα βασικά εμπλουτίστηκε με τη 
μάθηση τρόπων μάθησης, που  την εισήγαγαν στο πλαίσιο διά βίου κατάρτισης καθώς 
και με την «ικανότητα της επιχειρηματικότητας, που νοηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό 
και τη σημασία της ιδιότητας του πολίτη». 

Ο ίδιος μελετητής, αλλού, ασκεί κριτική στη «λογική της στροφής στα βασικά» που 
διαπνέει τους σκοπούς των προγραμμάτων του Νέου Σχολείου (Γρόλλιος, 2010): 

«Στο ωρολόγιο πρόγραμμα [του Νέου Σχολείου] προστίθενται δύο ώρες ελληνικής 
γλώσσας, δύο ώρες μαθηματικών, οκτώ ώρες ξένης γλώσσας και δώδεκα ώρες ηλε-
κτρονικών υπολογιστών σε σύνολο τριάντα πέντε νέων ωρών. Αν συνυπολογίσουμε 
την παραδοσιακή ποσοτική κυριαρχία των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
και των μαθηματικών στο μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι 
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φανερό ότι η στροφή στα βασικά εμπεδώνεται. Το ποσοστό των ωρών διδασκαλίας των 
συναφών με τη στροφή στα βασικά μαθημάτων ξεπερνά το 53% του συνόλου των ω-
ρών διδασκαλίας όλων των μαθημάτων. [...] Το σχολείο, αντί να είναι ένας τόπος δια-
νοητικής έρευνας, εξάσκησης της περιέργειας και δημιουργικής δράσης, παρουσιάζε-
ται ως μηχανισμός όπου οι μαθητές εργάζονται  παθητικά για να επιτύχουν προκαθο-
ρισμένα αποτελέσματα, τα οποία ελάχιστα ή καθόλου σχετίζονται με τα δικά τους εν-
διαφέροντα και τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, αλλά πιθανώς τους εφοδιάζουν για 
τη μελλοντική τους ζωή». 

Σύμφωνα και με μια άλλη κριτική (Παπαποστόλου, 2011), το έργο της αναμόρφω-
σης του προγράμματος σπουδών είναι «η πιο συνεπής και κατά γράμμα εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση, έτσι όπως ορίστηκε από το 1995 με το Λευκό 
Βιβλίο της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και επικαιροποιήθηκε στη στρατηγική της Λισσα-
βόνας».  

Κριτική για τις βασικές ικανότητες 

«Ο αυξημένος ρυθμός αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία και, ιδίως, η εισαγωγή 
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) απαιτεί να έχουμε συνεχώς 
υπό εξέταση τον ορισμό των βασικών δεξιοτήτων και να τον αναπροσαρμόζουμε» (Έκ-
θεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001). 

«Οι νέοι δεν μπορούν πια να περιμένουν ότι θα περάσουν όλη τους τη ζωή στον ίδιο 
τομέα απασχόλησης για το λόγο αυτό θα χρειάζονται ευρύ φάσμα γενικών δεξιοτήτων 
που θα τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται» (Σχολεία για τον 21ο αιώνα, σ. 6). 

Με βάση αυτό το πνεύμα, το 2010 το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε «εκπόνηση νέου 
προγράμματος σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου». Το κείμενο της προκήρυξης του έργου 
είναι διαθέσιμο στο http://www.edulll.gr/?p=1783 με την επωνυμία «Ένταξη της Ορι-
ζόντιας Πράξης με τίτλο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα 
σπουδών στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη» στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. 

Οι αρχές και οι στόχοι που υπηρετεί το «Νέο Σχολείο» δέχονται από μέρος της εκπαι-
δευτικής κοινότητας δυναμική κριτική. Η διαθεματικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο 
των διαφωνιών που εκφράζουν μάχιμοι εκπαιδευτικοί: «Στο κείμενο των γενικών αρ-
χών καθορίζονται ορισμένες δεξιότητες ως διαθεματικές  και γίνεται  προσπάθεια καλ-
λιέργειας ικανοτήτων με τις οποίες θα πρέπει να διαμορφωθεί η μελλοντική εργασιακή 
συμπεριφορά των μαθητών». Οι ίδιοι μελετητές πιστεύουν ότι «Το μοντέλο του πολυ-
λειτουργικού εργαζόμενου προϋποθέτει μια εκπαίδευση που θα τον προετοιμάζει για 
την εναλλαγή ρόλων στην παραγωγική διαδικασία». Η εκπαίδευση στρεφόμενη στις 
δεξιότητες-κλειδιά δίνει την εντύπωση ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα, μα «ο 
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κοινωνικός της ορίζοντας δεν βρίσκεται πέρα από τις σημερινές απαιτήσεις της καπι-
ταλιστικής παραγωγής». (Θεριανός κ.ά., 2008) 

Υποστηρίζεται πως η αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις α-
ποφάσεις της Λισσαβόνας για τη Δια Βίου μάθηση και τις δεξιότητες δεν έχουν στόχο 
την «προστασία των εργαζομένων από την ανεργία». Αντιθέτως, στόχος είναι: Κατά 
τον Παπαποστόλου (2011) θα δημιουργηθεί ένας στρατός “απασχολήσιμων” που θα 
αποκτούν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο δημόσιο σχολείο, το οποίο θα υπη-
ρετεί την «επιχειρηματικότητα», θα βρίσκονται σε συνεχή κατάρτιση, πολλές δε φορές 
και με δικά τους έξοδα και πάντα θα είναι διαθέσιμοι για μια αγορά εργασίας και «θα 
εργάζονται όσο απαιτούν οι διακυμάνσεις της ζήτησης χωρίς κόστος για τους εργοδό-
τες» και συμπληρώνει ότι προωθείται μια ελίτ γνώσης που «θα εφοδιάζεται με όσο το 
δυνατόν πιο “ποιοτική” γνώση-δύναμη στους “θύλακες αριστείας” και θα καταλαμβά-
νει τις επιτελικές θέσεις (manager) και θα διαχειρίζονται τους “ανθρώπινους πόρους” 
και θα αξιοποιείται ως πολιτικό προσωπικό». 

Συμπεράσματα 

«Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει». [Η μόρφωση, όπως ακρι-
βώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά] Σωκράτης. 

Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2005) (https://gellym.pressbooks.com/chapter/2-3-για-
ποιες-δεξιότητες-μιλάμε-τελικά/), μερικές από τις γνωστικές δεξιότητες που λειτουρ-
γούν εργαλειακά συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μαθησιακή πορεία και στην ανακά-
λυψη της γνώσης είναι η δημιουργικότητα, η κρίση, η σύγκριση, η αντιπαράθεση, η 
περιγραφή, η ερμηνεία, η ανάλυση, η επιχειρηματολογία, η αξιολόγηση, ο έλεγχος, η 
αμφισβήτηση, η παρατήρηση, η προφορική έκφραση, η επίλυση προβλημάτων.  

Επίσης, στο https://gellym.pressbooks.com/chapter/2-3-για-ποιες-δεξιότητες-μιλάμε-
τελικά/, διαβάζουμε: «..η επίσημη γραμμή της Ε.Ε. όσον αφορά την εκπαιδευτική πο-
λιτική υποστηρίζει την κριτική σκέψη ως μία από τις βασικές ικανότητες της Δια βίου 
μάθησης που πρέπει να έχει ο μελλοντικός Ευρωπαίος πολίτης (Γκόβαρης & Ρουσσά-
κης, 2008)».  

Η EAEA (European Association for the Education of Adults) (2015), (στο 
https://gellym.pressbooks.com/chapter/2-3-για-ποιες-δεξιότητες-μιλάμε-τελικά/), ανα-
φέρει ότι «..η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κλειδί για τη βελτίωση και την καλλιέρ-
γεια των δεξιοτήτων στο στρατηγικό σχεδιασμό για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 
2020. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική «Ευρωπαϊκού Χώρου 
της μάθησης», όπου θα υποστηρίζονται και θα αναγνωρίζονται όλα τα είδη μάθησης, 
θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Ευρώπης. Επισημαίνεται ότι έχει δια-
πιστωθεί πως οι μη τυπικές μορφές μάθησης είναι πολύ σημαντικές στην κατάκτηση 
βασικών δεξιοτήτων, όπως η αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρειάζεται ενίσχυση των Ανοικτών 
Εκπαιδευτικών Πόρων -OERs (Open Educational Resources) αλλά και διαδικασιών 
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του να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Υποστηρίζονται δηλαδή ενεργητικές διαδικα-
σίες καλλιέργειας των δεξιοτήτων και οικοδόμησης της γνώσης.». 

Από τον ίδιο ιστότοπο (https://gellym.pressbooks.com/chapter/2-3-για-ποιες-δεξιότη-
τες-μιλάμε-τελικά/) εξάγεται το εξής: «… διαπιστώσαμε ότι σε όλη τη βιβλιογραφία 
που διατρέξαμε όσον αφορά τις δεξιότητες μέσα από τις έρευνες (Κόκκος, 2005, 2014, 
OECD, 2013, 2014, 2016a, 2016b, 2016c), τα προγράμματα, τις μελέτες τις εκθέσεις 
και τις δράσεις της Ε.Ε. (ενδεικτικά αναφέρουμε: Bates, 2015,  Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009, 2010, 2012∙ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007∙ EACEA, 
Eurydice, 2012∙ European Commission,2008∙ Εuropean Commission, 2012,∙ Cedefop, 
2010∙DeSeCo, 2005∙ κτλ) και τις αναφορές των Πανεπιστημίων (Imperial College 
London, 2011, στο University of Leeds, 2016 Cambridge, n.d), κεντρικοί άξονες, πρω-
τεργάτες και συνδετικοί κρίκοι όλων των δεξιοτήτων που αναφέρονται και είναι απα-
ραίτητο να καλλιεργηθούν σε οποιοδήποτε μαθησιακό πλαίσιο, είναι οι δεξιότητες της 
κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας.». 

Το βασικό ερώτημα είναι τι θέλουμε πρωτίστως για τους μαθητές μας και ποιες δεξιό-
τητες θα πρέπει να ενισχύει η παρεχόμενη παιδεία. Ας καταλήξουμε ποιες δεξιότητες 
είναι αναγκαίες για τους αυριανούς πολίτες και σε τι πλαίσιο. 

Η σημερινή κοινωνία, που χαρακτηρίζεται από τη γνώση και την πληροφορία, δεν 
παύει να έχει πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος παράγει γνώση και την αξιο-
ποιεί κατάλληλα σε όποιο πλαίσιο βρεθεί. 

Εν κατακλείδι, οι δεξιότητες που οφείλει το εκπαιδευτικό σύστημα, μεταξύ των άλλων, 
να καλλιεργεί είναι: 

α) Καλή γνώση της γλώσσας, ώστε να αξιοποιούνται οι προσλαμβάνουσες γνώσεις 
στην καθημερινή μας ζωή, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να φιλτράρουμε και να αξιο-
λογούμε κριτικά τις πληροφορίες, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Άλλωστε, χωρίς 
τη συνδρομή της γλώσσας δεν θα υπήρχε η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Η 
μητρική γλώσσα δεν είναι απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας, ως όχημα μεταφοράς πλη-
ροφοριών και γνώσεων, συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά μια  ουσιαστικής σημα-
σίας συνιστώσα της ταυτότητας του ανθρώπου και βασική παράμετρος του πολιτισμού 
του. Η μητρική γλώσσα για κάθε λαό είναι ένας κοινωνικός θεσμός, που εκφράζει μια 
συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής, ένα ιδιαίτερο ύφος και ήθος, την εν γένει κουλτούρα 
του. 

β) Γνώση και κατανόηση της λογικής των μαθηματικών. Αυτή η γνώση ασκεί την 
κριτική σκέψη και οξύνει τον νου, γεγονός που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των 
καθημερινών συναλλαγών. 

γ) Στην εποχή του Διαδικτύου και της απεριόριστης και εύκολα προσβάσιμης πλη-
ροφορίας εμφανίζονται απαραίτητες για τον μαθητή η καλή γνώση ξένων γλωσσών και 
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η επαρκής χρήση υπολογιστών. Δύο δεξιότητες ιδιαίτερης σημασίας στον πολυπολιτι-
σμικό και διασυνδεμένο κόσμο μας για τον πολίτη του 21ου αιώνα. 

δ) Η «δυνατότητα εκμάθησης και απόκτησης νέων γνώσεων, καθώς και η δυνατό-
τητα αξιοποίησης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με προσαρ-
μογή τους σε διαφορετικές καταστάσεις» είναι μια ικανότητα που την εποχή της οικο-
νομικής κρίσης και των συνεχών ανακατανομών πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις 
προηγούμενες, αποτελεί κατά την προσωπική μας εκτίμηση προτεραιότητα ανάμεσα 
στις δεξιότητες-κλειδιά της εκπαίδευσης. 

Ο Lasch στον Μισέα (2002) σημειώνει «Ολοένα και πιο δύσκολα οι άνθρωποι χειρίζο-
νται τη γλώσσα τους με άνεση και ακρίβεια, ολοένα και πιο δύσκολα είναι σε θέση να 
κάνουν λογικές αφαιρέσεις ή να κατανοούν γραπτά κείμενα εκτός από τα υποτυπώδη». 
Τόσες δεκαετίες μετά φαντάζει τόσο επίκαιρο και αναρωτιόμαστε αν αυτές οι δεξιότη-
τες- κλειδιά δώσουν μια κάποια λύση. 
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Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην επιμόρφωση 

Κυριατζάκου Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Υποψ. Διδάκτορας, ntinakir73@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τους λόγους συμμετοχής των εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην επιμορφωτική διαδικασία 
καθώς και τη σχέση δημογραφικών χαρακτηριστικών με τους παραπάνω λόγους. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο με ερωτηματολόγιο κλειστού τύ-
που το οποίο επιδόθηκε ηλεκτρονικά στους ερωτώμενους. Διαπιστώθηκε ότι ο κυριό-
τερος λόγος συμμετοχής στην επιμορφωτική διαδικασία αποτελεί η επαγγελματική α-
νάπτυξη με υψηλό μέσο όρο, ενώ ακολουθούν οι λόγοι της επαγγελματικής εξέλιξης-
ανέλιξης και της σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων-προσωπικής ευχαρίστησης. Ανα-
φορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, βρέθηκε ότι οι γυναίκες συμμετέχουν περισσό-
τερο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη από τους άνδρες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι συμμετέχουν στην κατάρτιση για ανά-
πτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 40 ετών θεωρούν ότι συμμετέ-
χουν σε προγράμματα κατάρτισης για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σε μεγαλύτερο 
βαθμό από ότι οι άλλες ηλικιακές ομάδες.  

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση, λόγοι συμμετοχής, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
και, κατ’ επέκταση, του εκπαιδευτικού συστήματος, αφετέρου η ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγ-
γελματικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
επιμόρφωση αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική ανάπτυξη (η οποία αποτελεί ευρύτερο 
όρο), εντάσσεται στην προοπτική της προσωπικής ανάπτυξης και συνδέεται με θεσμο-
θετημένες και προσδιορισμένες διαδικασίες, χωρίς να συμπεριλαμβάνει την αυτοαξιο-
λόγηση και ευρύτερες μορφές αυτομόρφωσης (Μπαγάκης, 2005; Σταχτέας, 2006). 

Κίνητρο ορίζεται οτιδήποτε ωθεί το άτοµο σε δράση. Σύµφωνα µε τον Vroom (1964), 
τα κίνητρα αποτελούν διαδικασίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις επιλογές που κάνει 
το άτομο μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών τύπων εκούσιας δράσης. Ο Φράγκος 
(1983:231) δε συμφωνεί με την αντίληψη ότι τα κίνητρα είναι εκείνα τα οποία δημιουρ-
γούν την κινητικότητα και τη δραστηριότητα των οργανισμών. Θεωρεί ότι η κινητικό-
τητα και η δραστηριότητα είναι καταστάσεις συμφυείς με τη ζωή και επομένως τα κί-
νητρα δε δημιουργούν την κινητικότητα αλλά προσδιορίζουν το επίπεδο της δραστη-
ριότητας του οργανισμού. Ο όρος «κίνητρο» χρησιμοποιείται για να δηλώσει καθετί 
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που είναι ικανό να «κινήσει» το άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει σε 
διάφορες μορφές συμπεριφοράς (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1997).  

Με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία τα βασικότερα κίνητρα συμμετοχής των ενηλί-
κων σε επιμορφωτικά προγράμματα ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) 
ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, β) εξωτερικές προσδοκίες, γ) κοινωνική προσφορά, δ) 
επαγγελματική αναβάθμιση, ε) διαφυγή από άλλες καταστάσεις και (στ) ενδιαφέρον 
για τη γνώση (Boshier, 1971, 1973; Boshier&Collins, 1985). Σε ελληνικό επίπεδο, η 
πρόσφατη έρευνα του Καραλή (2013) σε ενήλικες προσπάθησε να καταγράψει τα ση-
μαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Διαπιστώ-
θηκε ότι η απάντηση «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» συγκεντρώ-
νει τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής, ενώ υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει και η απά-
ντηση «γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή». Υψηλά ποσοστά 
αποδοχής σημειώνονται, επίσης, και στους λόγους που εντάσσονται στην κατηγορία 
της επαγγελματικής εξέλιξης όπως αύξηση αποδοχών, τυπικών προσόντων, εύρεση κα-
λύτερης εργασίας, διασφάλιση θέσης εργασίας.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των εκπαιδευ-
τικών στην επιμορφωτική διαδικασία και παράλληλα η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 
δημογραφικών παραγόντων και των κινήτρων συμμετοχής στην επιμόρφωση.   

Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από το πρώτο μέρος στο οποίο αναγράφονται ερωτή-
σεις διερεύνησης δημογραφικών παραγόντων και συγκεκριμένα του φύλου, της βαθμί-
δας υπηρέτησης, της ηλικίας και της θέσης ευθύνης των ερωτώμενων. Το δεύτερο μέ-
ρος διερευνά τους λόγους συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα. Οι δηλώσεις 
του συγκεκριμένου τμήματος του ερωτηματολογίου χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
α) κίνητρα για επαγγελματική ανάπτυξη, β) κίνητρα για επαγγελματική εξέλιξη, γ) κί-
νητρα κοινωνικών επαφών. Διενεργήθηκε Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση 
(CFA) η οποία έδειξε ικανοποιητικούς δείκτες καλής προσαρμογής με αποτέλεσμα να 
προκύπτει ένα αποδεκτό μοντέλο (x2/df=4,68, NFI=0,919, CFI=0,935 RMSEA=0,80, 
SRMR=0,523).   

Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα Δεκεμβρίου 2016-Μαρτίου 2017 ενώ το ερωτη-
ματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά στην αλληλογραφία των επιλεγμένων σχολείων ανά 
την ελληνική επικράτεια μέσω της πλατφόρμας QuestionPro και η ανάλυση των δεδο-
μένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS21. 

Το δείγμα της έρευνας-δειγματοληψία 
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Η έρευνα επικεντρώθηκε στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων ανά την ελληνική επικράτεια. 

Επιλέχτηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ο οποίος σχεδιάστηκε 
για να εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση κάθε τμήματος του πληθυσμού-στόχου, στην 
προκειμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών, τη μείωση του σφάλματος εκτίμησης και 
την ύπαρξη ικανού αριθμού υποκειμένων που προέρχονται από υπο-πληθυσμούς (Ζα-
φειρόπουλος, 2015:161).  

Συνολικά 556 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συ-
μπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, το 71,2% 
των συμμετεχόντων είναι γυναίκες και το 28,8% είναι άνδρες. Επίσης, η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών του δείγματος ήταν ηλικίας από 46 έως 50 ετών (27,7%), ακολουθεί 
η ηλικιακή ομάδα των 51 έως 55 ετών (20,7%) κι  έπειτα οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 
41 έως 45 ετών (19,8%). Σε μικρότερα ποσοστά απάντησαν εκπαιδευτικοί ηλικίας από 
36 έως 40 ετών (9,4%), ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί από 31 έως 35 ετών (8,6%) και 
οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από 56 έως 60 ετών (7,7%) ενώ το 5% ήταν εκπαιδευτικοί έως 
30 ετών. Τέλος, μόλις το 1,1% ήταν εκπαιδευτικοί 60 ετών και άνω.  

Όσον αφορά την εκπαιδευτική βαθμίδα, το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (58,3%) ενώ οι υπόλοιποι υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (41,7%). Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 
εκπαιδευτικοί (75%), ακολουθούν οι διευθυντές με ποσοστό 20,1% και τέλος οι υπο-
διευθυντές σε ποσοστό 4,9%. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους συμμετοχής στην επιμόρφωση 

 

Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 1, το δείγμα της έρευνας βαθμολογεί με τις τιμές 5 
έως 7 όλα τα ερωτήματα του παράγοντα της επαγγελματικής ανάπτυξης, γεγονός που 
δηλώνει ότι αποδέχεται την ισχύ τους σε βαθμό μεγαλύτερο του μετρίου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολύ υψηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών (άνω του 90%) θεωρεί τους 
παραπάνω λόγους συμμετοχής ως σημαντικούς, καθώς η ευχαρίστηση της μάθησης 
καινούριων πραγμάτων συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (94,3%) 
να δίνει τιμές 5 έως 7, ενώ το ίδιο ποσοστό εκπαιδευτικών (93%) έδωσε τιμές 5 και 7 
και στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια δια βίου διαδικασία και στην κα-
τάρτιση σε θέματα της εργασίας που θεωρούν ότι χρειάζεται να εμβαθύνουν. Τέλος, 
93,8% των εκπαιδευτικών δίνει τιμές 5 έως 7 στη βελτίωση στο εκπαιδευτικό έργο ως 
αιτία για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικές δράσεις. 

Πίνακας 1: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους συμμετοχής σχετικούς με 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη (%) 
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Συμμετέχω σε επιμορφωτικά προγράμ-
ματα: 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Για να γίνω καλύτερος/η στο εκπαιδευτικό 
μου έργο. 

1,4 0,2 1,6 2,9 10 29 54,8 

Γιατί θεωρώ ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

2 0,5 1,8 2,7 11,8 28,7 52,5 

Γιατί με ευχαριστεί να μαθαίνω καινούρια 
πράγματα. 

1,4 0,4 1,1 2,9 16,7 32,6 45 

Για να καταρτιστώ σε θέματα της εργασίας 
μου που θεωρώ ότι χρειάζεται να εμβα-
θύνω. 

0,7 0,9 2,3 3 17,4 36,9 38,7 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ 

Παρατηρώντας τον πίνακα 2 αξίζει να σημειώσουμε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
δεν συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης 
και αναγνώρισης. Συγκεκριμένα το 62,7% του δείγματος δίνει τιμές 1 έως 3 στην από-
κτηση κύρους στην εργασία του ως λόγος συμμετοχής στην επιμόρφωση. Επίσης, το 
53,4 % δεν αναγνωρίζει ως αιτία συμμετοχής την επαγγελματική ανέλιξη, ενώ ποσοστό 
51,5% των εκπαιδευτικών δε θεωρεί ως αιτία συμμετοχής την πιστοποίηση. Αναφορικά 
με τον εμπλουτισμό του βιογραφικού ως αιτία, το 42,1% του δείγματος της έρευνας 
δίνει τιμές 1 έως 3 ενώ το 39,6% δίνει τιμές 5 ως 7.  

Πίνακας 2: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους συμμετοχής σχετικούς με 
την επαγγελματική τους εξέλιξη (%) 

Συμμετέχω σε επιμορφωτικά προγράμ-
ματα: 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Για να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου. 
16,5 13,1 12,5 18,3 19 12,4 8,2 

Για την πιστοποίηση. 
20,3 15,1 16,1 19,4 15,6 9,5 4,1 

Γιατί θα με βοηθήσει στην επαγγελματική 
μου εξέλιξη (π.χ. διεκδίκηση θέσης στελέ-
χους). 

25,8 15,2 12,4 12,4 15,1 11,1 8,1 

Γιατί θα αποκτήσω κύρος στη δουλειά μου. 
25,6 17 20,1 15,6 14,3 6,1 1,3 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ 

Στη συνέχεια, από τα δεδομένα του πίνακα 3 διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία του δείγ-
ματος δίνει τιμές από 1 έως 3 στους 4 από τους 5 λόγους συμμετοχής σε επιμόρφωση 
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που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις-προσωπική ευχαρίστηση. Ειδικότερα, 
το 78,7% των εκπαιδευτικών δίνει τιμές 1 έως 3 στο πέμπτο ερώτημα του πίνακα, στη 
συμμετοχή των συναδέλφων ως λόγο παρακολούθησης επιμορφωτικών δράσεων. Επί-
σης, η πλειοψηφία του δείγματος δε θεωρεί ως λόγο συμμετοχής της «απόδραση» από 
την καθημερινότητα αφού το 60,6% δίνει τιμές 1 έως 3. Αρνητική εικόνα και για τον 
λόγο συμμετοχής «γιατί μου αρέσει να ανήκω σε ομάδα» δείχνει το δείγμα εφόσον το 
51% βαθμολόγησε κάτω του μετρίου τη συγκεκριμένη αιτία. Επιπροσθέτως, το 47,5% 
του δείγματος βαθμολόγησε κάτω του 4 το δεύτερο λόγο συμμετοχής του πίνακα, δη-
λαδή τη γνωριμία με νέους ανθρώπους. Αντίθετα το 46,1% των εκπαιδευτικών θεωρεί 
ως αιτία συμμετοχής τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου του δίνοντας τιμές 5 έως 
7.  

Πίνακας 3: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους λόγους συμμετοχής σχετικούς με τις 
διαπροσωπικές σχέσεις- προσωπική ευχαρίστηση (%) 

Συμμετέχω σε επιμορφωτικά προγράμ-
ματα: 

Κλίμακα Likert 

1 2 3 4 5 6 7 

Γιατί μου αρέσει να ανήκω σε ομάδα. 
22 14,3 14,7 17,4 16,1 10,9 4,5 

Για να γνωρίσω νέους ανθρώπους. 
16,3 15,1 16,1 19,5 17,9 9,9 5,2 

Για να αποδράσω από την καθημερινότητα. 
31,4 16,8 12,4 14,7 10,6 8,1 6,1 

Για να αξιοποιήσω δημιουργικά το χρόνο 
μου. 

16,5 10,6 12,4 14,5 20,1 15,4 10,6 

Γιατί συμμετέχουν οι συνάδελφοί μου.  
41 19,4 18,3 12 5,7 3 0,5 

1=Καθόλου και 7=Πάρα πολύ 

Τέλος, όπως γίνεται αντιληπτό από τα δεδομένα του πίνακα 4, ο μέσος όρος των παρα-
γόντων της επαγγελματικής εξέλιξης και των διαπροσωπικών σχέσεων-προσωπικής 
ευχαρίστησης ως λόγοι συμμετοχής είναι μικρότερος της μέσης τιμής 4 σε αντίθεση με 
τον μέσο όρο του παράγοντα της επαγγελματικής ανάπτυξης ο οποίος είναι πολύ υψη-
λός, ενώ ο μέσος όρος του γενικού κινήτρου συμμετοχής στην επιμόρφωση είναι 4,21.  

Πίνακας 4: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση παραγόντων που αφορούν τους λόγους 
συμμετοχής στην επιμόρφωση 

α/α Παράγοντας Αριθμός 
εκπ/κών 

Μέσος Όρος Τυπική από-
κλιση 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη 556 6,14 0,92 
2 Επαγγελματική εξέλιξη 556 3,4 1,48 
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3 Διαπροσωπικές σχέσεις-προσω-
πική ευχαρίστηση 

556 3,12 1,30 

 Κίνητρο συμμετοχής 556 4,21 0,95 
Λόγοι συμμετοχής και δημογραφικοί παράγοντες 

Αναφορικά με τους λόγους συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα διενεργήθηκε 
μια σειρά από μη παραμετρικούς ελέγχους για ανεξάρτητα δείγματα για τον έλεγχο της 
σχέσης τους με το φύλο και τη βαθμίδα υπηρέτησης των εκπαιδευτικών του δείγματος. 
Ο έλεγχος U των Mann-Whitney διαπίστωσε πως οι τιμές του παράγοντα της επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης στις γυναίκες είναι στατιστικά υψηλότερες από ότι στους άντρες 
(U=22794, N1=160, N2=396, p=0,001, δίπλευρος έλεγχος). Αναφορικά με τη βαθμίδα 
υπηρέτησης, ο έλεγχος U των Mann-Whitney διαπίστωσε πως οι τιμές του παράγοντα 
της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης είναι υψηλότερες από αυτές των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (U=32763,5, N1=324, N2=262, p=0,010, δίπλευρος έλεγχος). 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε έλεγχος Kruskal-Wallis για να διαπιστωθεί η σχέση των 
λόγων συμμετοχής στην επιμόρφωση με τους παράγοντες της θέσης ευθύνης και της 
ηλικίας. Ο έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε ότι μόνο τα αποτελέσματα στον παράγοντα 
της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων για τις θέσεις ευθύνης διαφέρουν σημα-
ντικά (x2= 6,31, df=2, n2=0,010, p=0,043, δίπλευρος έλεγχος). Κατόπιν διενεργήθηκε 
έλεγχος U των Mann-Whitney με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες τιμές του συγκεκριμένου 
παράγοντα διαφέρουν σημαντικά ανά δύο ομάδες εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (θέση ευθύνης). O έλεγχος U των Mann-Whitney διαπίστωσε πως οι τιμές 
του παράγοντα της ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων στους διευθυντές είναι υ-
ψηλότερες από ότι στους εκπαιδευτικούς (U=20164,5, N1=112, N2=417, p=0,026, δί-
πλευρος έλεγχος). 

Ο έλεγχος Kruskal-Wallis για τη σχέση των λόγων συμμετοχής με την ηλικία έδειξε 
ότι μόνο τα αποτελέσματα στον παράγοντα της επαγγελματικής εξέλιξης  για τις τρεις 
ηλικιακές ομάδες διαφέρουν σημαντικά (x2= 12,813, df=2, p=0,002, n2=0,024, δίπλευ-
ρος έλεγχος). Από τον έλεγχο U των Mann-Whitney βρέθηκε ότι οι τιμές του παράγο-
ντα της επαγγελματικής εξέλιξης στους εκπαιδευτικούς έως 40 ετών είναι στατιστικά 
υψηλότερες από αυτές των εκπαιδευτικών από 41 έως 50 ετών (U=14158,5, N1=128, 
N2=264, p=0,009, δίπλευρος έλεγχος). Επίσης, ο ίδιος έλεγχος έδειξε ότι οι τιμές του 
συγκεκριμένου παράγοντα στους εκπαιδευτικούς ηλικίας έως 41 ετών είναι στατιστικά 
υψηλότερες από ότι στους εκπαιδευτικούς από 51 ετών και άνω (U=8014,5, N1=128, 
N2=164, p=0,001, δίπλευρος έλεγχος) ενώ μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των 41-50 
ετών και των 51 ετών και άνω δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα (πί-
νακας 6).  

Πίνακας 6: Έλεγχος U των Mann-Whitney για ανεξάρτητα δείγματα των λόγων συμμε-
τοχής στην επιμόρφωση με βάση την ηλικία 
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Παράγοντας των 
λόγων συμμετοχής 
στην επιμόρφωση 

Ηλικιακή ομάδα N Μέση 
κατάταξη 

ΈλεγχοςMan
n-WhitneyU 

Ζ p 

Επαγγελματική 
εξέλιξη 

Έως 40 ετών 128 217,89  

14158,5 

 

-2,608 

 

0,009 41 έως 50 ετών 264 192,39 

Έως 40 ετών 128 165,89  

8014,5 

 

-3,474 

 

0,001 51 ετών και άνω 164 131,37 

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Όσον αφορά τα κίνητρα συμμετοχής στην επιμορφωτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη (Μ.Ο. = 6,13) και 
σε μικρότερο βαθμό για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, αποτελέσματα που συμ-
φωνούν και με άλλες έρευνες Boshier, 1971; Boshier, 1973; Boshier&Collins, 1985). 
Σε ελληνικό επίπεδο, στην πρόσφατη μελέτη του Κάραλη (2013) στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, η απάντηση «επειδή μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα» συγκέ-
ντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ υψηλά ποσοστά συγκέντρωσε και η απάντηση 
«επειδή η εκπαίδευση πρέπει να διαρκέσει σε όλη τη ζωή μας». Υψηλά ποσοστά συμ-
μετοχής στην επιμορφωτική διαδικασία σημειώνονται επίσης για λόγους επαγγελματι-
κής ανάπτυξης, όπως η αύξηση των αποδοχών, τα τυπικά προσόντα, η εύρεση καλύτε-
ρης εργασίας και η εξασφάλιση εργασίας. Στην έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινω-
νικών Ερευνών (2008) οι σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα 
ακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στο μέλλον είναι η βελτίωση των μεθόδων δι-
δασκαλίας (46%) και των τεχνικών (25%), και στη συνέχεια η βελτίωση της επιστημο-
νικής τους γνώσης. Η τυπική πιστοποίηση από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν φαί-
νεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο (0,7%). Επιπλέον, δεν θεωρείται ως πραγ-
ματικό κίνητρο η απαλλαγή από την καθημερινή ρουτίνα (4,7%) και η συνάντηση και 
επικοινωνία με συναδέλφους (4,4%). Σε έρευνα σε εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 
επιμόρφωση βρέθηκε ότι οι δυο σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμ-
μετοχή στην επιμόρφωση είναι η προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη και δευτερευόντως 
η απόκτηση καλύτερων προσόντων (Σιπητάνου κ.ά., 2012). Σε έρευνα 272 εκπαιδευ-
τικών για την αξιολόγηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (Α’ και Β’ επιπέδου στις 
Τ.Π.Ε.) διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία του δείγματος (80,2%) δηλώνει ως κίνητρο 
συμμετοχής σε προγράμματα Τ.Π.Ε. την προσωπική βελτίωση, το 54,1% για τη μοριο-
δότηση και ένα 16,2% από περιέργεια (Σέργης& Κουτρομάνος, 2014). 

Όσον αφορά τους δημογραφικούς παράγοντες, οι γυναίκες φαίνεται να συμμετέχουν 
περισσότερο για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη από τους άνδρες. 
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Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι συμμετέχουν 
στην κατάρτιση για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 
εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 40 ετών 
θεωρούν ότι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την εξέλιξη της σταδιοδρο-
μίας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άλλες ηλικιακές ομάδες, γεγονός που συμφωνεί 
και με έρευνα της Σαρρή όπου διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτώμενοι 
(40 ετών και άνω) παρακινούνται περισσότερο από τον παράγοντα «επαγγελματική 
ανέλιξη» (Σαρρή, 2010).  

Η παρούσα εργασία, όπως διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από τη συζήτηση των απο-
τελεσμάτων που προηγήθηκε, δημιουργεί εναύσματα για περαιτέρω έρευνα με συνδυα-
στική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας, ώστε να διαφωτιστούν άλλα 
σημαντικά σημεία του διερευνώμενου θέματος. Όπως έγινε αντιληπτό, προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη της διά βίου εκπαίδευσης αποτελούν η ύπαρξη ευκαιριών εκπαίδευ-
σης, η παροχή κινήτρων, αλλά και η δυνατότητα για την υπερπήδηση τυχόν εμποδίων 
για να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες εκπαίδευσης, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  
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Σχολική εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: 
Μια πρόταση για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Φραγκόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, gfraggy@sch.gr 

Περίληψη 

Οι αδυναμίες των συμβατικών συστημάτων εκπαίδευσης έχουν οδηγήσει στην ανά-
πτυξη μιας νέας μορφής εκπαίδευσης, της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
νέα μορφή εκπαίδευσης αποτελεί επιλογή για πολλά παιδιά του εξωτερικού. Στη χώ-
ρα μας η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εφαρμοστεί μόνο πιλοτικά με θετι-
κά αποτελέσματα, κάνοντας έτσι επιβεβλημένη ίσως την πρόταση για τη δημιουργία 
ενός φορέα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία μας. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις έχουν επηρεάσει άμεσα την ταυτότητα της. Τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν 
βελτιώσει λειτουργικά την επικοινωνία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναβαθμί-
ζοντάς την ποιοτικά. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά σχετίζονται με μια νέα διά-
σταση της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, την πολυμορφικότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, πολυμορφικότητα, Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι πολύ σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών σε κοινωνικο-πολιτικό, οι-
κονομικό και τεχνολογικό επίπεδο έχουν οδηγήσει πολλές χώρες στον επαναπροσδιο-
ρισμό του ρόλου του σχολείου και των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η σχολική 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΣχΕξΑΕ) αποτελεί σήμερα, στις χώρες αυτές, για χιλιά-
δες μαθητές τη μοναδική μέθοδο εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργεί 
και συμπληρωματικά στο έργο του συμβατικού σχολείου (Βασάλα, 2005). Στην Ελ-
λάδα, αυτή η μορφή εκπαίδευσης εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, σε κά-
ποιες πιλοτικές εφαρμογές, χωρίς όμως να διευρυνθεί η εφαρμογή της και να αξιο-
ποιηθεί πανελλαδικά (Αναστασιάδης, 2014). 

Στην εργασία αυτή, στόχος μας είναι να μελετήσουμε το πεδίο της ΣχΕξΑΕ και της 
πολυμορφικότητας που τη διέπει, προτείνοντας, παράλληλα, ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα ΣχΕξΑΕ για τη χώρα μας. Η εργασία κινείται σε δύο θεματικούς άξονες. Αρχι-
κά επιχειρούμε να προτείνουμε συγκεκριμένη πρόταση ενός συστήματος σχολικής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορά παιδιά του δημοτικού και στη συνέχεια επιχει-
ρούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της πολυμορφικότητας  σε ένα σύστημα εκπαί-
δευσης όπως το προτεινόμενο.  

Σχολική εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση - Ορισμοί 

Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφορά μια διαφο-
ρετική εκπαιδευτική πρακτική η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της τη δυνατό-
τητα φυσικής απουσίας του εκπαιδευτικού σε όλη τη διάρκεια  της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας, θέτοντας έτσι, στο επίκεντρο αυτής, τον εκπαιδευόμενο και ένα ειδικά 
σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται ως «η εκ-
παίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και 
πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 
2005).  

Μια μορφή αυτής της εκπαίδευσης είναι και η ΣχΕξΑΕ, η οποία παρέχεται, εξ απο-
στάσεως, σε άτομα σχολικής ηλικίας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) κα-
θώς και σε ενήλικες (Βασάλα, 2005). Η ΣχΕξΑΕ μπορεί να είναι αυτοδύναμη ή συ-
μπληρωματική εκπαίδευση. Η αυτοδύναμη λειτουργεί με ολοκληρωμένα και ανεξάρ-
τητα προγράμματα παρέχοντας παράλληλα ισότιμους τίτλους σπουδών με του συμ-
βατικού σχολείου, με ορισμένες διαφορές στο είδος του εκπαιδευτικού υλικού και την 
επικοινωνία. Πολλές φορές αυτή η μορφή εκπαίδευσης παρέχεται μέσω του διαδικτύ-
ου με σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία (εικονικά σχολεία). Η συμπληρωματική 
ακολουθεί τις μεθόδους της αυτόνομης και λειτουργεί επικουρικά προς το συμβατικό 
σχολείο. Μπορεί να αφορά την παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, για κά-
ποιους λόγους ή μπορεί να αφορά συνεργασίες σχολείων μέσω σχολικών δικτύων με 
στόχο την ολοκλήρωση εργασιών και τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις διαφόρων μα-
θησιακών αντικειμένων (Βασάλα, 2005). 

Ενώ αρχικά η απόσταση αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα στην ποιότητα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, σήμερα, η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη έχει εκμηδενίσει 
τις αποστάσεις, οι οποίες δεν είναι, πλέον, καθοριστικός παράγοντας ποιότητας. Σύμ-
φωνα με τον Λιοναράκη (2001), η ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετίζε-
ται άμεσα με μια νέα διάστασή της, την πολυμορφικότητα, δηλαδή τη χρήση ποικί-
λων μορφών εκπαιδευτικού υλικού νέων τεχνολογιών, κατάλληλα διαμορφωμένου 
για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Σπανακά (2006), 
το εκπαιδευτικό υλικό απαιτεί προσεκτικό παιδαγωγικό σχεδιασμό ο οποίος να είναι 
ευέλικτος, δυναμικός, θα στοχεύει στην εξατομικευμένη μάθηση, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα συνθήκες αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε όλους τους μετέχοντες στην εκ-
παιδευτική διαδικασία (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό) για μια 
ποιοτική και αποτελεσματική μάθηση. 

Η ανάγκη για τη δημιουργία σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση η οποία είναι ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπε-
δο φαινόμενο, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, η τεράστια ανά-
πτυξη της τεχνολογίας είναι φαινόμενα που έχουν επηρεάσει, είτε άμεσα, είτε έμμε-
σα, τη σχολική εκπαίδευση στη χώρα μας.  

Η τεχνολογία με την πολύ γρήγορη μεταφορά της πληροφορίας έχει ουσιαστικά ακυ-
ρώσει την γνώση, η οποία πριν γίνει κτήμα των πολλών έχει χάσει  την χρηστική της 
αξία. Η σημερινή «κοινωνία της πληροφορίας» ανάγει την γνώση σε θεμελιώδη πα-
ράγοντα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης του ατόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
όμως, είναι η πρόσβαση στη γνώση. Εάν αυτή δεν υπάρχει οδηγούμαστε στην κοινω-
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νική ανισότητα, την περιθωριοποίηση και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής (Ρέ-
ππα, 2008). 

Παράλληλα, ο αυτόνομος θεσμικός ρόλος του σχολείου έχει αποδυναμωθεί, καθώς με 
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχουν δημιουργηθεί πολλές και διαφορετικές 
διαδρομές μάθησης. Ο συμβατικός τρόπος λειτουργίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
προσπαθώντας να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αντιμετωπίζει 
διάφορα προβλήματα. πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν μέσω της χρή-
σης της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. 

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχουν υλοποιηθεί πιλοτικά προγράμματα ΣχΕ-
ξΑΕ με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τέτοια προγράμματα είναι το "e-
omogeneia" που είχε ως στόχο την ελληνόγνωση εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερι-
κού μέσω της επικοινωνίας τους με Έλληνες της ελληνικής επικράτειας, το ΟΙΚΑΔΕ 
που υλοποιήθηκε στην Κύπρο, το διεθνές πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που αφορούσε 
περιβαλλοντικά θέματα, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΣΩΚΡΑΤΗ» και 
e-Hermes. Αξιοπρόσεκτη προσπάθεια ανάπτυξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων έγι-
νε και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η οποία  είχε ως στόχο την εξ αποστάσεως ε-
πιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη εκπαίδευση.  Σημαντικά, επίσης, 
προγράμματα ανάπτυξης σχολικών δικτύων είναι το έργο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το 
«TRENDS», το «Τηλέμαχος Ι» και το «Τηλέμαχος ΙΙ» μέσω των οποίων εξοπλίστη-
καν με υπολογιστικό και διαδικτυακό υλικό κυρίως σχολεία απομακρυσμένων περιο-
χών με στόχο τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων αυτών  και την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών τους. Αξιόλογη προσπάθεια ασύγχρονης μάθησης είναι 
και οι εφαρμογές του «Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» οι οποίες δίνουν τη δυνατό-
τητα σε κάθε εκπαιδευτικό να οργανώσει και να υλοποιήσει ηλεκτρονικά μαθήματα. 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, επίσης, 
υλοποίησε πρόγραμμα διαδραστικών τηλεδιασκέψεων για την πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ).  

Ωστόσο, όσο και αν πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες προσπάθειες εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης από διάφορους φορείς στην χώρα μας ποτέ αυτές δεν πήραν σάρκα και ο-
στά ως σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φαίνεται πως ανασταλτικοί παράγοντες 
δεν έχουν επιτρέψει έως τώρα, την ένταξη της ΣχΕξΑΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα (Μίμινου & Σπανακά, 2013). Οι ραγδαίες, όμως, κοινωνικο-οικονομικές 
εξελίξεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές α-
παιτήσεις, ορίζουν ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε 
να εφαρμόσει στην πράξη τη ΣχΕξΑΕ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών 
για μάθηση σε όλους τους μαθητές της επικράτειας.  

Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα και 
μελέτη του αντίστοιχου πεδίου. Η προσπάθεια για εισαγωγή της  εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης  στα σχολεία θα πρέπει να συνδυάζεται με τη μελέτη συναφών προσπα-
θειών όπως αυτές έχουν καταγραφεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η 
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μεγάλη εμπειρία άλλων χωρών, αλλά και φορέων στη χώρα μας, όπως προαναφέρθη-
κε, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην εφαρμογή  πιλοτικών προγραμμάτων ΣχΕξΑΕ θα ή-
ταν μια πολύτιμη βοήθεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τέτοιας εκπαιδευ-
τικής αλλαγής.  

Με δεδομένες τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και 
το ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια κατέστη προορισμός μεγάλου αριθμού προ-
σφύγων οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και σε συνδυασμό με τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας πολλών ολιγο-
θέσιων σχολείων, δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας, επιχειρούμε να προτείνουμε 
συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός θεσμοθετημένου φορέα ΣχΕξΑΕ για 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.  

Διοικητικά - Οργανωτικά ζητήματα 

Στην πρότασή μας ο νέος θεσμός της ΣχΕξΑΕ θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε όλα 
τα σχολεία της Ελλάδας. Αυτά θα είναι ο τελικός αποδέκτης της ΣχΕξΑΕ και θα έ-
χουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποια από τα παρεχόμενα θεματικά πεδία ανάλογα 
με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις απομονωμένων περιοχών το υπουργείο θα δίνει τη δυνατό-
τητα στους μαθητές για αυτοδύναμη ΣχΕξΑΕ, παρέχοντας τους απαραίτητους τίτλους 
σπουδών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γονείς υποστηρικτές των μαθητών θα έχουν ση-
μαντικό ρόλο, για τον οποίο θα υποστηρίζονται μέσα από τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών. 

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα συ-
γκεντρωτικό σύστημα, όπου οι στρατηγικές αποφάσεις, δηλαδή, αυτές κυρίως που 
αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό λαμβάνονται από την ηγεσία του Υπουργείο 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, στη χώρα μας, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός φορέων οι οποίοι, λόγω της εμπλοκής τους σε ανάλογα προγράμματα, κατέ-
χουν την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό σε θέματα ΣχΕξΑΕ. Επομένως, θα μπορού-
σαμε να προτείνουμε τη δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα ελέγχεται θεσμικά από 
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και θα οργανώνει τις υπάρχου-
σες δομές, κατανέμοντας τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.  

Ο φορέας αυτός θα έχει την αρμοδιότητα λειτουργιών οι οποίες είναι άμεσα συνυφα-
σμένες με την ομαλή λειτουργία των σπουδών όπως η παροχή πληροφόρησης, η δη-
μιουργία ομάδας με σκοπό την ανάπτυξη του ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και 
καθαρά διαδικαστικά ζητήματα όπως η διανομή και τμηματική αποστολή του διδα-
κτικού υλικού και η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το ΕΑΠ, με την μεγάλη του εμπειρία στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, άλλα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 
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βιβλιοθήκες, ακόμα και ιδιωτικοί φορείς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατι-
κά κάτω από την εποπτεία του νέου φορέα. Η έδρα του θα είναι στην Αθήνα και ο 
νέος θεσμός διοικητικά θα ελέγχεται από τις υπάρχουσες δομές της εκπαίδευσης δη-
λαδή τους περιφερειακούς διευθυντές, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους διευθυ-
ντές των εκπαιδευτικών μονάδων.  

Εκπαιδευτικοί - Προγράμματα σπουδών - Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι εκπαιδευτικοί που θα πλαισιώσουν τον νέο θεσμό πρέπει να έχουν κουλτούρα υ-
ποστήριξης καινοτομιών και να είναι εξοικειωμένοι με τα νέα τεχνολογικά μέσα εκ-
παίδευσης και επικοινωνίας. Η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους θα πραγματοποιηθεί 
μέσω σεμιναρίων, δια ζώσης, αλλά και μέσα από τις αίθουσες τηλεδιασκέψεων των 
πανεπιστημίων. Με την τεχνική αυτή αίρεται το εμπόδιο της απόστασης και  πλέον 
θα μπορούν να επιμορφώνονται μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον. 

Κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών στην αυτόνομη ΣχΕξΑΕ θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του συμβατικού 
σχολείου, καθώς συνιστούν υποχρεωτική εκπαίδευση και οι μαθητές πρέπει να απο-
κτήσουν ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων.  Σε ότι αφορά την συμπληρωματική ΣχΕ-
ξΑΕ είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ευέλικτα προγράμματα που αφορούν το σύνολο 
των μαθημάτων, ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών οι οποίοι πιθανά θα θέ-
λουν να αποκτήσουν ένα ανώτερο επίπεδο γνώσεων και τα οποία συνεχώς θα ανα-
προσαρμόζονται. 

Το εκπαιδευτικό / διδακτικό υλικό που σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001), βρίσκεται 
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα 
πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για της ανάγκες παιδιών του δημοτικού. Αυτό θα 
είναι έντυπο αλλά και ψηφιοποιημένο, σε μορφές πολυαντικειμένων. Θα βρίσκεται 
συγκεντρωμένο σε μια πλατφόρμα, όπως αυτή του Ψηφιακού Σχολείου και θα ε-
μπλουτίζεται διαρκώς. Η διαμόρφωση του διδακτικού υλικού θα ακολουθήσει τις βα-
σικές αρχές για τη δημιουργία υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τους West  και Λιοναράκη. Οι πέντε τύποι δραστηριοτήτων που οφείλουν να αποτε-
λούν σημείο αναφοράς για μια ευέλικτη και αμφίδρομη  σχέση μαθητή – διδακτικού 
υλικού είναι: η ανάδειξη και αξιοποίηση υπαρχουσών γνώσεων και εμπειριών, η ανα-
ζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, η εφαρμογή, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
η δημιουργικότητα, επαλήθευση και αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
(Γκιόσος & Κουτσούμπα, 2005). Θα πρέπει να  προσεγγίζει διαθεματικά τα γνωστικά 
αντικείμενα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους στόχους (στοχοκεντρικό).  

Η πολυμορφικότητα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Ενώ παλαιότερα η ποιότητα της επικοινωνίας εξαρτιόταν άμεσα από τον τρόπο κά-
λυψης της απόστασης, σήμερα τα νέα τεχνολογικά μέσα, εκμηδενίζοντας τις αποστά-
σεις, ανέδειξαν μια νέα διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την πολυμορφική 
της διάσταση. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη, η διάσταση αυτή ορίζει μια πολυλειτουρ-
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γικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που, εκτός των μέσων που χρησιμοποιεί, 
της προσδίδει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η μεγάλη ποικιλία στα μέσα εκπαίδευ-
σης και επικοινωνίας και ο πλουραλισμός στις αρχές μάθησης και διδασκαλίας έρχο-
νται να αντικαταστήσουν την έννοια της «φυσικής απόστασης» εμπλουτίζοντας και 
μεταμορφώνοντας παράλληλα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε διαδικασία ποιοτι-
κής εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως για να διατηρηθούν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα από την πολυμορ-
φική της διάσταση, θα πρέπει να απορρίψουμε την αρχή το «μέσον για το μέσον» και 
να προκρίνουμε το μέσο ως ένα εργαλείο μετάδοσης και επεξεργασίας της γνώσης 
(Λιοναράκης, 2001). Με την εισαγωγή της έννοιας της πολυμορφικότητας καλύπτε-
ται από τη μια πλευρά η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση (ηλεκτρονικά μέσα) από την άλλη, όμως, γίνεται αποδεκτό ότι πρέπει να χρη-
σιμοποιείται ποικιλία μορφών εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς, η χρήση μεμονομένων 
μορφών εκπαιδευτικού υλικού, έστω και ηλεκτρονικού, δεν συνιστά, σύμφωνα με τον 
Λιοναράκη , εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αντιθέτως, η χρήση ποικίλων μορφών εκ-
παιδευτικού υλικού, το οποίο, όμως, είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την κάθε 
περίσταση προάγει «την ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2001) που εί-
ναι και το ζητούμενο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Η ευρεία χρήση νέων τεχνολογικών μέσων δεν είναι αυτοσκοπός και η δημιουργία 
ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται 
σε παιδιά δημοτικού θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις θεωρίες μάθησης της συ-
γκεκριμένης ηλικίας.  

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως η 
συγκεκριμένη πρόταση της μελέτης αυτής, η έννοια της πολυμορφικότητας σχετίζεται 
άμεσα με άξονες όπως η επικοινωνία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία. Τα νέα 
τεχνολογικά μέσα μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε στους άξονες αυτούς ποικιλία 
επιλογών, συνεισφέροντας στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διάρ-
θρωση και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφές πολυαντικειμένων 
(Λιοναράκης, 2001), το καθιστούν ευέλικτο και εύκολα πρόσβασιμο από τον εκπαι-
δευόμενο. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, αλλά και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που 
στηρίζονται στο διαδίκτυο έχουν επηρεάσει άμεσα την αποτελεσματικότητα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από αντίστοιχα 
προγράμματα σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης άλλων χωρών οι μεθοδολογίες e-
learning σε συνδιασμό με δια ζώσης διδασκαλίες προάγουν και καθορίζουν ένα ποιο-
τικό τελικό προϊόν. Η τηλεκπαίδευση, τα web 2.0 εργαλεία, η δημιουργία εκπαιδευτι-
κών πλατφορμών, η δημιουργία εικονικών τάξεων, μέσα στις οποίες οι μαθητές μπο-
ρούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, αλλά και με τους συμμαθητές τους, είναι 
σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που η αποτελεσματική χρήση τους προάγει ποιοτικά 
την σχολική εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση. 
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Συμπεράσματα 

Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας δημιουρ-
γούν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα συμβατικό σύστημα εκπαίδευ-
σης. Ο συμβατικός τρόπος λειτουργίας της εκπαίδευσης στη χώρα μας προσπαθώντας 
να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αντιμετωπίζει διάφορα προβλή-
ματα πολλά από τα οποία μπορούν να λυθούν μέσω της χρήσης της εξ αποστάσεως 
σχολικής εκπαίδευσης  Οι  εναλλακτικές μορφές μάθησης μπορούν να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης.. Στην Ελλάδα η σχο-
λική εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιχειρήθηκε έως τώρα μόνο πιλοτικά, χωρίς να υ-
πάρχει θεσμοθετημένη εκπαιδευτική δράση.  

Με βάση τα δεδομένα αυτά προτείνεται η δημιουργία φορέα σχολικής εξ αποστάσεως 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρωματικής και κατά περίπτωση αυτόνομης, ο 
οποίος θα συνθέσει και θα οργανώσει τις υπάρχουσες δομές και θα είναι υπεύθυνος 
για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προγραμμάτων σπουδών αλλά και την εκ-
παίδευση και επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση αυτού του συστήματος εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει στη βάση των αρ-
χών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των θεωριών μάθησης που σχετίζονται με 
μαθητές δημοτικού. 
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην εκπαίδευση και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευομένων 

Ζυγούρης Φώτιος  
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτής Ενηλίκων, zygourisfotis@yahoo.gr 

Μαλέτσκος Αθανάσιος  
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου - ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, 

maletskos1@gmail.com 

Περίληψη 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο εκ-
παιδευτής ενηλίκων τόσο στην συμβατική εκπαίδευση όσο και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση λειτουργεί πλέον και ως σύμβουλος. Ο καθοριστικός ρόλος του καθηγητή 
– συμβούλου είναι να υποστηρίξει το έργο του σπουδαστή και να του μάθει πώς να 
μαθαίνει αποτελεσματικότερα. Είναι σημαντικό ότι στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα 
εκπαίδευσης ο ρόλος του εκπαιδευτή καθίσταται πιο απαιτητικός. Η αλλαγή του ρόλου 
αφορά στην μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδακτική διαδικασία παροχής 
γνώσεων, στην οργάνωση κατάλληλων περιβαλλόντων και διαδικασιών μάθησης και 
στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και των ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου για την 
αντιμετώπιση των νέων συνθηκών. Ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμε-
σολαβητή, παρακινητή, υποκινητή, οργανωτή και δεν αποτελεί τον μοναδικό φορέα 
της γνώσης. Επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας είναι ο εκπαιδευόμενος και δεν εί-
ναι ο εκπαιδευτής που γίνεται συν-οδοιπόρος προς την ευρετική πορεία μάθησης, με 
συνειδητές επιλογές στηριζόμενος στην κριτική σκέψη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, Εκπαιδευτής-Σύμβουλος, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτής μετασχηματίζεται από φορέα γνώσης σε συντονιστή των μα-
θησιακών δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων, σε καταλύτη αλλαγών και συνεισφέ-
ρει στην ανάπτυξη ενός οργανισμού μάθησης. Επιπλέον, απαιτείται να εξοικειωθεί με 
τις νέες θεωρίες της γνώσης, οι οποίες προσανατολίζονται προς την άποψη ότι η γνώση 
δε μεταφέρεται από τον εκπαιδευτή, αλλά οικοδομείται από τους ίδιους τους εκπαιδευ-
όμενους. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να μάθουν να αποκωδικοποιούν τα δεδομένα, 
να στοχάζονται κριτικά και να αναθεωρούν τον παλιό τους εαυτό (Χασίδου, 2009) Ο 
καθοριστικός ρόλος του Εκπαιδευτή - Συμβούλου είναι ακριβώς να υποστηρίξει το 
έργο του σπουδαστή και να του μάθει πώς να μαθαίνει αποτελεσματικότερα. Σημαντι-
κός παράγοντας επιτυχίας στο διδακτικό του έργο είναι η εμπλοκή του στην συμβου-
λευτική και τη σύγχρονη διδασκαλία. Ο ρόλος του είναι, πλέον, πιο απαιτητικός με 
κύριο στόχο τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδακτική διαδικασία παροχής 
γνώσεων στην οργάνωση κατάλληλων περιβαλλόντων και διαδικασιών μάθησης. 
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Επίσης, στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και των ικανοτήτων του σπουδαστή για την 
αντιμετώπιση των νέων συνθηκών (Γεωργιάδη, Πετροπούλου & Τσαγλατίδου, 2005).  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων από την παραδοσιακή στην σύγχρονη εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη (2003), το κέντρο της διδακτικής αποτελεσματικότητας 
του εκπαιδευτή ενηλίκων αποτελεί έναν συνδυασμό της θεωρητικής του γνώσης και 
των εμπειριών, ικανοτήτων και στρατηγικών, που απόκτησε στην επαγγελματική του 
καριέρα. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου του 
πρέπει να διαθέτει προσόντα, πέρα από τα τυπικά, και εξειδικευμένες γνώσεις και ικα-
νότητες που συνδέονται με τις εξελίξεις του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται συγκεκριμένες και θεσμοθετημένες δια-
δικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις περισσότερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών περιλαμ-
βάνουν τις ακόλουθες ενότητες (Καραλής, χ.χ.):  

• Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων. 
• Σχεδιασμός , υλοποίηση και αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας. 
• Προώθηση της μάθησης – συμμετοχής των εκπαιδευομένων.  
• Μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.  
• Υποστήριξη και συμβουλευτική των εκπαιδευομένων.  
• Δυναμική της ομάδας. 
• Επικοινωνία.  
• Πρακτική άσκηση – παρουσίαση δειγμάτων διδασκαλίας (μικροδιδασκαλίες)  

Η ανάπτυξη του συστήματος συνεχιζόμενης κατάρτισης και η συνεχής ποσοτική επέ-
κταση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων δημιουργούν ευνοϊ-
κές συνθήκες για όσους εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Αυτές οι εξελίξεις έχουν 
ως αποτέλεσμα το τέλος εποχής του εμπειρικού εκπαιδευτή, όπου μόνο η καλή γνώση 
του αντικειμένου και η πρόθεση καλής συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, 
επιχειρούσε να φέρει σε πέρας το έργο του. Ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων, προ-
κειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πολυδιάστατες απαιτήσεις του ρόλου 
του απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα (Καραλής, χ.χ.): 

• Να μπορεί να σχεδιάζει αποτελεσματικά τις διδακτικές ενότητες που αναλαμβά-
νει (διάγνωση αναγκών και προσδοκιών των εκπαιδευομένων, ιεράρχηση προτε-
ραιοτήτων, προσαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων στις ανάγκες των εκπαιδευ-
ομένων). 

• Να μπορεί να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης 
ενηλίκων και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα. 

• Να γνωρίζει τις αρχές και τη μεθοδολογία της δυναμικής της ομάδας, της επικοι-
νωνίας και της εμψύχωσης και να είναι σε θέσει να συντονίσει την ομάδα, προ-
ωθώντας την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

• Να μπορεί να αξιολογεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της κατάρτισης. 
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• Να έχει διάθεση και ικανότητα αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης. 
• Να μπορεί να κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαι-

δευομένων ως ενηλίκων και υπεύθυνων ατόμων  

Ο Παπασταμάτης (2010) υποστηρίζει ότι ο καλός εκπαιδευτής ενηλίκων έχει ένα πλαί-
σιο αναφοράς θεωρητικών αρχών που του επιτρέπει να ελίσσεται και να διδάσκει δη-
μιουργικά ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τις καταστάσεις που βιώ-
νει. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων στον ρόλο του ως καθοδηγητής υποστηρίζει τη μαθη-
σιακή πορεία των εκπαιδευομένων και εξατομικεύει τα μαθησιακά τους ζητήματα, α-
ναλύοντας τις ανάγκες τους και προτείνει καλές πρακτικές και τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι συνειδητοποιώντας τις δυνατότητές τους, ωθούνται 
να αναπτύξουν προσωπικούς τρόπους μελέτης και να διευρύνουν τη σκέψη τους 
(Mezirow, 2007). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην εκπαίδευση και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων 

Στην συμβατική εκπαίδευση, η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα σε αίθουσες, όπου 
ο εκπαιδευτής θέτει τους στόχους και ειδικούς σκοπούς του μαθήματος, προσπαθώντας 
να οργανώσει τη διδακτέα ύλη σε ενότητες και σε συνδυασμό με τις κατάλληλες εκ-
παιδευτικές μεθόδους να καταστεί η μάθηση πιο αποτελεσματική. Επίσης, συνδέει τις 
υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους με το αντικείμενο μάθησης και μέσα από πρα-
κτικές ασκήσεις, ομαδικές ή ατομικές εργασίες και ανακεφαλαιώσεις βοηθά τους εκ-
παιδευόμενους να κατανοήσουν την ύλη που διδάσκει. Στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση όλες αυτές οι λειτουργίες επιδιώκεται να πραγματοποιούνται μέσα από το διδα-
κτικό υλικό (Κόκκος, χ.χ.).  

Η Νίκου (2007) αναφέρει ότι η πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτή-συμβούλου 
συνίσταται κυρίως στο ότι καλείται να συνδυάσει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους: 

• Ως αρχηγός ομάδας με στόχο να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και να λειτουργεί 
αρμονικά. 

• Ως ενορχηστρωτής που είναι αυτός που θα επιλέξει το πλάνο εργασιών, τον έ-
λεγχο αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν και το χρονοδιάγραμμα της κάθε 
συνάντησης. 

• Ως διαπραγματευτής λύσεων δηλαδή να έχει την ικανότητα να διαπραγματεύεται 
λύσεις, λύνοντας ειρηνικά τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη συνεργασία 
του με τους εκπαιδευόμενους. 

• Ως συμπάσχων δηλαδή να αφουγκράζεται και να κατανοεί τα προβλήματα των 
μελών της ομάδας, να συμπάσχει μαζί τους και να είναι κοντά τους για να μπορεί 
έτσι να ξεπεραστεί η μοναξιά που νιώθουν από την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ). 
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Ο Ματραλής (1998; 1999) αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να δίνει τη δυ-
νατότητα στον σπουδαστή να μελετήσει και να μάθει στον δικό του τόπο και στον 
χρόνο που επιθυμεί και με τον προσωπικό του ρυθμό μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό 
πρέπει να δημιουργείται με τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να επεξηγεί δύσκολα σημεία και 
έννοιες, να αξιολογεί και να ενημερώνει τον σπουδαστή για την πρόοδό του, να τον 
καθοδηγεί στην μελέτη του. Επίσης, να προάγει τη σημαντική αλληλεπίδραση του 
σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό και να τον εμψυχώνει και ενθαρρύνει για τη συνέ-
χιση των σπουδών του. 

Ο Κόκκος (χ.χ.) υποστηρίζει ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η διδασκαλία εμπε-
ριέχεται στο διδακτικό υλικό με αποτέλεσμα η πράξη της διδασκαλίας – μάθησης να 
μην είναι συγχρονική. Η πράξη της μάθησης συντελείται ανεξάρτητα από την πράξη 
της διδασκαλίας και οι εκπαιδευόμενοι μελετούν μόνοι τους με αποτέλεσμα να έχουν 
υψηλό βαθμό ευθύνης σε σχέση με την οργάνωση και τον έλεγχο της μαθησιακής τους 
πορείας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι απλά μια διδακτική μέθοδος αλλά ένα 
αυτοτελές είδος εκπαίδευσης, που διαφέρει από τη συμβατική στο γεγονός ότι η μετά-
δοση της γνώσης δε στηρίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο αλλά στην εξατομίκευση 
της μάθησης. Η ανάπτυξη της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει μεταβάλει τον χαρα-
κτήρα της εκπαίδευσης, γενικότερα, από δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό 
(Garrison, & Anderson, 2003). 

Οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση από απόσταση θεωρούν ότι οι σκοποί και οι αντι-
κειμενικοί στόχοι ενός προγράμματος σπουδών πρέπει να διευκρινίζονται σε μεγάλο 
βαθμό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ενισχύονται περισσότερο οι ανάγκες και τα εν-
διαφέροντα των σπουδαστών από ότι οι προσδοκίες αυτών που δημιουργούν τη σειρά 
των μαθημάτων. Οι αντικειμενικοί στόχοι πρέπει να είναι εύκολα μεταδόσιμοι και σα-
φείς (Holmberg, 2002).  

Ο Λιοναράκης (1999) αναφέρει ότι η μάθηση από απόσταση μπορεί να θεωρηθεί ως 
μια αποκλίνουσα περίπτωση μάθησης, όπου σε αρκετά σημεία είναι όμοια με την πα-
ραδοσιακή διδασκαλία, διαφέρει, όμως, ότι οι συμμετέχοντες είναι χωριστά. Αυτές οι 
συνθήκες αλλάζουν τον ρόλο του εκπαιδευτή και τη φύση των συναλλαγών μεταξύ του 
εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Απουσιάζει η παιδαγωγική σχέση, καθώς εξαφα-
νίζεται η προσωπικότητα, η παρουσία και η άμεση σχέση του εκπαιδευτή.  

Στην εκπαίδευση από απόσταση ο ρόλος του διδάσκοντα ξεπερνάει το πεδίο της παι-
δαγωγικής και επεκτείνεται στο πεδίο της Συμβουλευτικής. Αυτός είναι και ο λόγος 
που αρκετές φορές ο διδάσκοντας ονομάζεται Καθηγητής – Σύμβουλος, όπου υποστη-
ρίζει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία των φοιτητών. Στη συμβατική διδα-
σκαλία ο φοιτητής περιμένει από τον εκπαιδευτή να τον δει στο επόμενο μάθημα και 
να του εξηγήσει ό,τι δεν κατάλαβε στο προηγούμενο ή να τον επισκεφθεί στο γραφείο 
του σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο φοιτητής 
έχει μια σημαντική ανεξαρτησία σε σχέση με τον εκπαιδευτή και ακολουθεί μια μονα-
χική και χρονικά ασύμβατη πορεία μάθησης, όπου τις περισσότερες φορές 
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αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες. Η παιδαγωγική συνάντηση δε συντελείται σε 
τακτές ημέρες και ώρες μέσα σε συμβατική τάξη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλ-
λάζει ριζικά ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου στην εκπαίδευση από απόσταση σε 
σχέση με αυτή των συναδέλφων του στη συμβατική εκπαίδευση (Αθανασούλα – Ρέ-
ππα, 2006). 

Ο Ανδρεάτος (2007) υποστηρίζει ότι οι ιδιαιτερότητες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευ-
σης υπαγορεύουν τροποποιήσεις στα καθήκοντα και στις λειτουργίες των παραγόντων 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη των σπου-
δών του και αποκτά ένα πιο υπεύθυνο ρόλο. Συγκεκριμένα, μελετά, αυτομορφώνεται, 
αυτοαξιολογείται, φροντίζει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό και να εμπλέκεται πιο 
ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί αφήνεται μόνος του. Επίσης οι συμ-
φοιτητές του είναι διασκορπισμένοι γεωγραφικά και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
της τεχνολογίας. Ο ρόλος του είναι περισσότερο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός, 
επικοινωνεί συχνά με τους εκπαιδευόμενους, παρακολουθεί τον καθένα προσωπικά, 
τον εμψυχώνει και τον κατευθύνει, κυρίως μέσω της αξιολόγησης των γραπτών εργα-
σιών. 

Η Αθανασούλα – Ρέππα (2006) αναφέρει ότι ο Καθηγητής Σύμβουλος στην εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση δε διδάσκει με τον παραδοσιακό τρόπο της μετάδοσης πληροφο-
ριών, αλλά εμπλέκεται σε μια σειρά από ενέργειες σχετικά με την αξιολόγηση της πο-
ρείας των φοιτητών, με την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους με τους συμφοι-
τητές τους και τον Καθηγητή – Σύμβουλο και με την αλληλεπίδρασή τους με το διδα-
κτικό υλικό.  

Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου είναι σημαντικός, επειδή καθοδηγεί και στηρίζει 
τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έτσι, ώστε να μην νιώθουν απο-
μόνωση και ανασφάλεια στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην απογοήτευση και εγκα-
τάλειψη των σπουδών τους. Είναι σημαντική σχετικά με τη ενθάρρυνση και εμψύχωση 
των εκπαιδευομένων, την επίλυση αποριών, την προετοιμασία για την εκπόνηση των 
γραπτών εργασιών και τον σχολιασμό για την κατανόηση των δυνατών αλλά αδύναμων 
στοιχείων τους. Ο εκπαιδευτής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού, του φορέα υλοποίησης του προγράμματος 
και των εκπαιδευομένων. Συντονίζει μια ευρύτερη συζήτηση, βοηθά την ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών, διαχέει τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές και με αυτό τον 
τρόπο γίνεται πρότυπο και για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές.  

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή και κατά τη διάρκεια των Συντονιστικών 
Εκπαιδευτικών Συναντήσεων. Στις Συναντήσεις αυτές επιλύονται απορίες, δίνονται 
διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με το διδακτικό υλικό αλλά και αναπτύσσεται αλλη-
λεπίδραση. Επίσης, αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ τους, αυ-
ξάνεται η συναισθηματική τους υποστήριξη με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να 
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εξαλείφεται το άγχος και η ανασφάλεια που αισθάνονται. Κατά τη διάρκεια των συνα-
ντήσεων οι σπουδαστές με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους, αποκτούν τις κατάλληλες 
δεξιότητες και γνώσεις, μεταφέρουν απόψεις και εμπειρίες σημαντικές και απαραίτητες 
για τη μάθηση των ενηλίκων. Επιπλέον, οι διδάσκοντες τους εμψυχώνουν και ενθαρ-
ρύνουν για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αποτελεί ανάγκη για τους 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων να αναπτύσσουν ικανότητες όπως επικοινωνίας, δημιουργικό-
τητας, κριτικής σκέψης, ενσυναίσθησης και συνεργατικότητας και για τον εαυτό τους 
αλλά και για τους εκπαιδευομένους τους. Απαιτείται η συνεχή υποστήριξη και η συ-
στηματική επιμόρφωση των διδασκόντων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η δημιουρ-
γία ενός μηχανισμού υποστήριξής τους, η ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης καθώς 
και η διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών μέσω κοινωνικών δικτύων.  

Βιβλιογραφία 

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2006). Ο ρόλος του Καθηγητή –Συμβούλου στην Ανοικτή και 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης. Επιμέλεια: Αντώνης Λιο-
ναράκης. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 

Ανδρεάτος, Α. (2007). Η συνεργατική μάθηση στα πλαίσια της ΑεξΑΕ. Στο: Liona-
rakis, A. (Ed.), Πρακτικά εισηγήσεων –4 International Conference on Open and Dis-
tance Learning of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (Vol. 
A) (σελ 249-259). Athens: Προπομπός  

Holmberg, B. (2002). Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. 

Garrison, D. R. & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st century. London: 
Routledge.  

Γεωργιάδη, Ε., Πετροπούλου, Ρ., Τσαγλατίδου, Ε. (2005). Ο ρόλος του Εκπαιδευτή 
στη Μαθησιακή Διαδικασία από Απόσταση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας 
CENTRA. Στο: A.Lionarakis (Ed.) 3 International Conference on Open And Distance 
Learning.Applications of Pedagogy and Tecnology (Vol.B), (σελ. 279-286). Athens: 
Προπομπός. 

Καραλής, Θ. (χ.χ.) Κοινωνικές –Οικονομικές και Πολιτισμικές διαστάσεις της Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων στο Πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Εκπαιδευτικό υλικό για 
τους Εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης. Τόμος 1. ΕΚΕΠΙΣ 

Κόκκος, Α. (χ.χ.) Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις α-
ποτελεσματικής μάθησης. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Εκπαιδευτικό υλικό 
για τους εκπαιδευτές θεωρητικής κατάρτισης. Τόμος 1. (σελ 97-100). Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ. 

Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική: Προτάσεις για Mετάβαση από τη Διδα-
κτική του Aντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. 

967/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Λιοναράκης. Α. (1999). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η εμπειρία του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρακτικά Συνεδρίου. Νέες Παράμετροι στην Εκπαί-
δευση. Εκπαίδευση από απόσταση και διαβίου εκπαίδευση. Ρόδος Αθήνα: Εκδόσεις 
Νέων Τεχνολογιών. 

Ματραλής, Χ., (1998, 1999). Εργασίες Αξιολόγησης. Στο: Κόκκος.Α.- Λιοναράκης Α.-
Παναγιωτακόπουλος, Χ. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες. (σελ.105-149). 
Τόμος Γ. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Ματραλής, Χ. (1998, 1999). Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση. Στο: 
Α.Κόκκος – Α.Λιοναράκης – Χ.Παναγιωτακόπουλος. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες 
τεχνολογίες. Τόμος Γ . Πάτρα: ΕΑΠ. 

Mezirow, J. (2007). Η μετασχηματίζουσα μάθηση. (Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος 
μετάφραση: Γιώργος Κουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Νίκου, Θ. (2007). Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στα σημερινά δεδομένα της Α-
νοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο: A.Lionarakis (Ed.), Πρακτικά εισηγή-
σεων – 4 International Conference on Open and Distance Learning of Democracy in 
Education:Open Access and Distance Education (Vol.B) (σελ 442-446). Athens: Προ-
πομπός. 

Παπασταμάτης, Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Θεμέλια Διδακτικής Πράξης. Αθήνα: 
Σιδέρης. 

Χασίδου, Μ. (2009). Κριτικός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω του 
θεάτρου. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

968/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στο νομό Αχαΐας  

Γιωτόπουλος Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.84, M.Ed., M.Sc., ggiotop@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε σε 
εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, σχετικά με την α-
ξιολόγηση και τις δικές τους απόψεις. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάστηκαν, η ταυ-
τότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ έγινε ανάλυση περιεχομένου στα 
ερευνητικά δεδομένα. Οι συμμετέχοντας απάντησαν σε 15 ερωτήσεις, 8 ερωτήσεις με 
θετική έκφραση και 7 ερωτήσεις με αρνητική έκφραση. Μέσω του δείκτη alpha του 
Cronbach αποδείχτηκε η εσωτερική τους συνάφεια και έγινε περαιτέρω επεξεργασία 
στα δεδομένα με τη δημιουργία δύο νέων μεταβλητών. Η έρευνα κατέδειξε ότι η στά-
ση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση, είναι ουδέτερη προς αρνητική. Τέ-
λος, στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα έγινε αναφορά είτε σε μεγαλύτερο δείγμα, 
π.χ. σε επίπεδο Περιφέρειας, είτε στη συμμετοχή και στελεχών της εκπαίδευσης, π.χ. 
Διευθυντών και υποδιευθυντών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, Cronbach, Στάσεις, Απόψεις 

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας που αφορά στις απόψεις 
και στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Μέσα από 15 ερωτή-
σεις (8 ερωτήσεις θετικής έκφρασης και 7 ερωτήσεις αρνητικής έκφρασης σε σχέση 
με την αξιολόγηση) καταγράφονται οι απόψεις τους και παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σματα. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ενέταξε ως στρατηγικό στόχο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) την ενδυνάμωση και ενίσχυση της γνώσης με σκοπό να κατα-
στεί ως «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία […] ανά την υφήλιο» (Σαΐ-
τη, 2008). Κατά συνέπεια, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ε.Ε. θα 
έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, (European Commission, 2004:9) προωθεί τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης 
υπό το πρίσμα τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης. Σύμφωνα 
με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eu-
ropean Commission, 2012) «τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρα-
σης και υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους 
σημεία, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους δι-
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δασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνί-
α».  

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της σημειώνει την απουσία στοι-
χείων που αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σημειώνει ότι 
«θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολό-
γηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομι-
κή αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση (ΟΟΣΑ 2016)» 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).  

Ερευνητικό μέρος 

Στην έρευνα αυτή, καταγράφονται οι στάσεις και οι απόψεις 251 εκπαιδευτικών δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διδάξει στο νομό Αχαΐας. Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν από τις 15 Απριλίου 2018 έως και τις 31 Μαΐου 
2018. Για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, έγινε χρήση του στατιστικού προ-
γράμματος SPSS. 

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Σε αυτή την εργασία διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με την αξιολόγηση. Οι στόχοι αφορούν στην κριτική αποτίμηση των απόψεων 
των εκπαιδευτικών που αφορούν στην αξιολόγησή τους καθώς και στον εντοπισμό 
ομοιοτήτων και διαφορών σε κομβικά σημεία με αντίστοιχες έρευνες του παρελθό-
ντος προκειμένου να διαπιστωθεί α) η αύξηση ή μείωση της αποδοχής της αξιολόγη-
σης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και β) η αλλαγή ή όχι των στάσεων των εκπαιδευ-
τικών σχετικά με την αξιολόγηση. Το ερευνητικό ερώτημα είναι «Ποιες είναι οι προ-
σωπικές απόψεις του εκπαιδευτικού σχετικά με την αξιολόγηση;». 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην παρούσα εργασία, αξιοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 
2008:418) αποτελούμενο από 5 ενότητες και συνολικά 33 ερωτήσεις, εκ των οποίων, 
28  δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 6 δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτή-
σεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώ-
μη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Ξεκινώντας από το φύλο των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών βλέπουμε πως το 40% του δείγματος είναι άντρες εκπαι-
δευτικοί και το υπόλοιπο 60% γυναίκες. Όσον αφορά τις ηλικίες των εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (42%) ήταν άνω των 
50 ετών. Μόλις το 20% του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί νεώτεροι από 41 έτη κατά 
τη στιγμή της έρευνας. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτι-
κών, σε ποσοστό 89%, δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 διέμεναν στην Πάτρα κατά την η-
μέρα συμμετοχής τους στην έρευνα.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ήταν από-
φοιτοι από κάποιο ΑΕΙ, χωρίς κάποιον πρόσθετο μεταπτυχιακό τίτλο, σε ποσοστό 
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45,42%. Το 12,35% είχαν ολοκληρώσει κάποιο ΤΕΙ. Το 36,25% ήταν εκπαιδευτικοί 
κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το 4% είχαν ολοκληρώσει διδα-
κτορική διατριβή και μόλις το 2% είχαν και μεταδιδακτορικές σπουδές. Οκτώ στους 
δέκα συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (81%) δούλευαν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Το 
6% εργάζονταν ως αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης, το 11% ως ωρομίσθιοι, ενώ 
μόλις το 1% του δείγματος ήταν είτε αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, είτε κάτι άλ-
λο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος εργαζόταν στο γυμνάσιο κατά 
την περίοδο συμμετοχής τους στην έρευνα, σε ποσοστό 39%. Ένας στους τρεις (33%) 
ήταν εκπαιδευτικός σε κάποιο γενικό λύκειο. Το 19% των εκπαιδευτικών εργάζονταν 
σε επαγγελματικό λύκειο, το 6% σε κάποιο ΙΕΚ, ενώ τέλος το 2% στην πρωτοβάθμια 
βαθμίδα.  

Ερωτήσεις (Θετική Έκφραση)  Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 
Πολύ  

Ανατροφοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί 
στο έργο τους, με σκοπό να βελτιώ-

σουν την ποιότητά του  
8%  22%  30%  24%  16%  

Βελτιώνονται οι επιδόσεις των μαθη-
τών  21%  31%  25%  16%  7%  

Όσοι εκπαιδευτικοί υστερούν υπο-
στηρίζονται με κατάλληλη βοήθεια  22%  29%  26%  16%  7%  

Θα εντείνουν τις προσπάθειές τους οι 
εκπαιδευτικοί εκείνοι που δεν εργά-

ζονται συστηματικά  
12%  30%  29%  19%  10%  

Μπορεί να εμφανιστούν οι πραγματι-
κές αδυναμίες και ελλείψεις των εκ-

παιδευτικών  
7%  19%  34%  29%  12%  

Υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να 
συνεργάζονται μεταξύ τους ακόμη 

και εάν δεν έχουν καλές διαπροσωπι-
κές σχέσεις μεταξύ τους  

16%  27%  32%  20%  5%  

Αποφέρει αποτελέσματα που αντα-
νακλούν τις πραγματικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών για βελτίωση  

11%  27%  27%  28%  7%  

Έχει ως σκοπό, την εξασφάλιση και 
την αξιολόγηση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης  
14%  24%  26%  28%  8%  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτήσεων θετικής στάσης των εκπαιδευτικών 

Από την κατανομή των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
στην έρευνα συμπεραίνουμε γενικά μία ουδέτερη προς αρνητική στάση των εκπαι-
δευτικών ως προς τις θετικές πτυχές που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Εντονότερα θετικοί εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί, ως προς την πρότα-
ση πως μέσα από την αξιολόγηση ανατροφοδοτούν το έργο τους, βελτιώνοντας έτσι 
και την ποιότητα του. Συγκεκριμένα, το 40% των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως συμ-
φωνούν με αυτό είτε πολύ, είτε πάρα πολύ. Επίσης, σημαντικό είναι το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που θεωρεί πως η αξιολόγηση συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση 
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αλλά και την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται. Όμοια, θετι-
κά εμφανίζονται να μετατοπίζονται οι εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους ως προς το 
αν η αξιολόγηση αποφέρει αποτελέσματα που αντανακλούν τις πραγματικές τους α-
νάγκες για βελτίωση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί μετατοπίζονται εντονότερα αρνητι-
κά ως προς το ότι η αξιολόγηση βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και το ότι 
υποστηρίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που υστερούν. 

Αξιολογώντας την εσωτερική συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στις παραπάνω 8 θετι-
κές ερωτήσεις, που αποτυπώνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη 
διαδικασία της αξιολόγησης, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε μία βαθμολογία της 
θετικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Όσο μεγαλύτερη η 
βαθμολογία ενός συμμετέχοντα τόσο περισσότερο θετικά προσκείμενος είναι ο εκ-
παιδευτικός αυτός ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Ελέγχθηκε ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας μεταξύ των ερωτήσεων-στοιχείων που 
παρατέθηκαν ως μία ομάδα ερωτήσεων μιας κοινής έννοιας. Η απόδειξη ότι υπάρχει 
εσωτερική συνάφεια μεταξύ περισσότερων από δυο ερωτήσεων-στοιχείων εξασφαλί-
ζει την ύπαρξη ενός αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης μίας κοινής έννοιας. Η εσωτερι-
κή συνάφεια μεταξύ των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με τον δείκτη alpha του 
Cronbach. Η τιμή alpha του Cronbach παίρνει τιμές από 0 έως 1. Δεν υπάρχει απόλυ-
τος αριθμός για όλες τις περιπτώσεις, που να δηλώνει το όριο που καθορίζει αν μια 
κλίμακα είναι αξιόπιστη ή όχι (Schmitt, 1996), όμως γενικά στη βιβλιογραφία θεω-
ρούνται αποδεκτές κλίμακες με alpha μεγαλύτερο του 0,70 (Nunnally & Bernstein, 
1994). Αντίθετα, συνήθως alpha μικρότερα από 0,60 δεν υποδεικνύουν αξιόπιστες 
ομάδες ερωτήσεων-στοιχείων μιας κοινής έννοιας. Από το αποτέλεσμα του ελέγχου 
(Πίνακας 2), είναι εμφανές πως εξασφαλίζεται η εσωτερική συνάφεια μεταξύ των 8 
στοιχείων-ερωτήσεων. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on Standard-

ized Items N of Items 
,925 ,925 8 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχου Cronbach 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης alpha του Cronbach υπολογίστηκε ίσος με 0,925 μια τιμή 
που πλησιάζει τη μονάδα και είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την τιμή 0,70 που θε-
ωρείται ουσιαστικά ως τιμή όριο του δείκτη αυτού, κατά συνέπεια υπάρχει ισχυρή 
εσωτερική συνάφεια. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μέτρα θέσης και δια-
σποράς της μεταβλητής αξιολόγησης της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι 
στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να αναφερθεί πως η ελάχιστη τιμή της νέας 
βαθμολογίας δύναται να είναι ίση με 8 (αν κάποιος εκπαιδευτικός έδινε και στις 8 
ερωτήσεις την απάντηση 1-καθόλου) ενώ η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει είναι 
40 (αν κάποιος εκπαιδευτικός και στις 8 ερωτήσεις έδινε την απάντηση 5-πάρα πολύ). 
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Συνεπώς το κέντρο ή μέσο της βαθμολογίας είναι 8 + (40-8)/2 = 24. Συνεπώς, αν ορί-
σουμε το κέντρο το 24 ως μέτρια θετική στάση, τιμές της μεταβλητής που είναι μεγα-
λύτερες από 24 υποδεικνύουν όλο και περισσότερο θετική στάση. Σαφώς, ισχύει και 
το αντίθετο.  

 

Πίνακας 3. Μέτρα θέσης και διασποράς 

Η μέση βαθμολογία αξιολόγησης της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών έναντι της 
διαδικασίας της αξιολόγησης είναι ίση με 23,07. Η τιμή βαθμολογίας με τη μεγαλύ-
τερη συχνότητα εμφάνισης είναι ίση με 21. Σύμφωνα με την τιμή της διαμέσου, το 
50% των εκπαιδευτικών συμπλήρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 23, ενώ το υπό-
λοιπο 50% μικρότερη. Υπήρξε τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός που και στις 8 ερω-
τήσεις τοποθετήθηκε απόλυτα αρνητικά δίνοντας σε όλες την απάντηση «καθόλου». 
Επίσης, υπήρξε τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε απόλυτα θετικά, 
απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις «πάρα πολύ». Το 75% των εκπαιδευτικών έχουν 
βαθμολογία θετικής στάσης έναντι της αξιολόγησης μικρότερη από 29 μονάδες. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά με αρνητικό πρόσημο έκφρασης. 

Ερωτήσεις (Αρνητική Έκφραση)  Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 
Πολύ  

Προάγεται ο ατομικισμός και ο αντα-
γωνισμός και όχι η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών  
24%  24%  21%  19%  12%  

Περιορίζει την αυτονομία των εκπαι-
δευτικών και έτσι υποβαθμίζει το ρόλο 

τους  
32%  33%  17%  11%  7%  

Χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου των 15%  23%  28%  17%  17%  
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εκπαιδευτικών από το ΥΠΕΠΘ  
Είναι ένα μέσο για απολύσεις εκπαι-

δευτικών  25%  22%  16%  18%  19%  

Σχεδιάζεται και εφαρμόζεται χωρίς να 
επιδιώκεται η συναίνεση των εκπαιδευ-

τικών  
12%  13%  25%  24%  26%  

Διενεργείται από αξιολογητές των ο-
ποίων αμφισβητείται η επιστημονική 
κατάρτιση και η αντικειμενική κρίση  

11%  17%  22%  28%  22%  

Δεν είναι απαραίτητη, γιατί οι εκπαι-
δευτικοί εργάζονται υπεύθυνα και συ-

στηματικά  
30%  34%  22%  11%  3%  

Πίνακας 4. Αποτελέσματα ερωτήσεων αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών 

Το 50% των εκπαιδευτικών πιστεύει σε μεγάλο βαθμό πως η αξιολόγηση εφαρμόζε-
ται χωρίς να επιδιώκεται πρωτίστως η συναίνεση των εκπαιδευτικών. Επίσης, το ίδιο 
ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η αξιολόγηση διενεργείται από αξιολογητές 
των οποίων αμφισβητείται η επιστημονική κατάρτιση και η αντικειμενική κρίση. Ση-
μαντικό επίσης είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί πως η αξιολόγηση 
είναι ένα μέσο για απολύσεις των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, ελάχιστοι είναι οι εκπαι-
δευτικοί που θεωρούν πως η αξιολόγηση δεν χρειάζεται εφόσον οι εκπαιδευτικοί ερ-
γάζονται υπεύθυνα και συστηματικά. Επίσης, μικρό είναι το ποσοστό αυτών που θε-
ωρούν πως η αξιολόγηση περιορίζει την αυτονομία των εκπαιδευτικών και υποβαθμί-
ζει το ρόλο τους. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελέγχου (Πίνακας 5), εξασφαλίζε-
ται η εσωτερική συνάφεια και μεταξύ των ερωτήσεων αναφορικά με την αξιολόγηση 
με αρνητικό πρόσημο έκφρασης.   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on Standard-

ized Items N of Items 
,871 ,871 7 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα ελέγχου Cronbach 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης alpha του Cronbach υπολογίστηκε ίσος με 0,87  επίσης ση-
μαντικά μεγαλύτερος από την τιμή 0,70. Οι 7 ερωτήσεις που παρατέθηκαν στους εκ-
παιδευτικούς μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου είναι δυνατό να αξιολογηθούν 
ως ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης μιας κοινής έννοιας, δηλαδή αυτής της αρνητι-
κής στάσης των εκπαιδευτικών έναντι της αξιολόγησης. 

Υπολογίστηκε μία νέα δεύτερη μεταβλητή, με χαρακτηριστικά μιας ποσοτικής μετα-
βλητής, με κάτω όριο βαθμολογίας την τιμή 7 και άνω όριο της βαθμολογίας την τιμή 
35. Δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή στα δεδομένα μας που ονομάζεται Nega-
tive_Scores (αρνητική στάση). Συνεπώς, το κέντρο της νέας βαθμολογίας είναι 7 + 
(35-7)/2 = 21. Μια τιμή της βαθμολογίας κοντά στο 21 ορίζει μία ουδέτερη στάση 
απέναντι στην αξιολόγηση. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία τόσο πιο αρνητικοί έναντι 
της αξιολόγησης τίθενται οι εκπαιδευτικοί (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6. Μέτρα θέσης και διασποράς 

Συμπεράσματα 

Τόσο από την κλίμακα θετικής στάσης, όσο και από την κλίμακα αρνητικής στάσης 
προέκυψε μία ουδέτερη προς αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην δια-
δικασία της αξιολόγησης, κάτι που δεν φαίνεται να επαληθεύεται από τους Ζουγανέ-
λη και συν. (2008:433), όπου «η πλειονότητα των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται θετικά 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών». 

Προτάσεις 

Ένα ζήτημα που θα μπορούσε να τύχει μελλοντικής διερεύνησης είναι η συλλογή των 
απόψεων των στελεχών των σχολικών μονάδων (Διευθυντών και Υποδιευθυντών) 
πάνω στο ίδιο ερωτηματολόγιο προκειμένου να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των από-
ψεών τους και των απόψεων των εκπαιδευτικών. 

Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, 
είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο χώρας, θα επέτρεπε την πλήρωση των 
κριτηρίων εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα θα 
μπορούσαν να γενικευτούν και να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς για όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, με σκοπό να γίνουν διορθωτικές – βελτιωτικές παρεμβάσεις 
εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
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Αποτίμηση του «Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της 
ΑΣΠΑΙΤΕ/Αθήνα» 

 Δρ. Ματζάκος Α. Πέτρος M.Sc. M. Ed.      
Εκπαιδευτικός ΠΕ86  ΠΕ 04.01 Διευθυντής Λυκείου, pematzakos@sch.gr  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί ή οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αλλάζουν στάση σε θέματα αντιμετώπισης 
μαθητών/συναδέλφων (αντιμετώπιση συγκρούσεων και χρήση αμοιβών) σε σχέση με 
την ηλικία τους, την βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ, 
«άλλο»), τα χρόνια υπηρεσίας τους και τη θέση τους (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί), αποτιμώντας το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής 
κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ που έγινε στην Αθήνα την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18. Για 
τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τη 
συλλογή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο δομημένο ερωτηματολόγιο . Η 
ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χαρακτήρισε το 
πρόγραμμα «πολύ καλό». Επιπλέον, δίνει απαντήσεις αν οι συμμετέχοντες  δήλωσαν 
ότι άλλαξαν στάση «στη σχολική τους ζωή», τη «διδασκαλία», «την αντιμετώπιση των 
μαθητών», τις «αμοιβές», «την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους».  

Λέξεις-Κλειδιά: κατάρτιση, ΕΠΠΑΙΚ, αξιολόγηση   

Εισαγωγή-η έννοια του προγράμματος και της κατάρτισης. 

Με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα αναφερόμαστε στους γενικούς σκοπούς, τη 
διδακτέα ύλη ενός μαθήματος (περιεχόμενο, οργάνωση, διάρκεια), τις μεθόδους και 
μέσα διδασκαλίας, μαθησιακές ευκαιρίες και εμπειρίες διαφόρων τύπων, 
προγραμματισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τρόπους αξιολόγησης τους, το είδος 
των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων (Γρόλλιος, 
2005). Επιπλέον, ο όρος μπορεί να υποδηλώνει ταυτόχρονα το περίγραμμα της 
διδακτέας ύλης για μια βαθμίδα εκπαίδευσης ή το θεματικό περιεχόμενο ενός κύκλου 
σπουδών στο πλαίσιο ενός επιστημονικού κλάδου και τη μάθηση στην οποία 
στοχεύουν ή ακόμη και τις συνολικές υπηρεσίες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος με 
κύκλους σπουδών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Jarvis, 2004· Φλουρής, 2008). 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Ε.Π.» ή «πρόγραμμα» και όχι  «αναλυτικό πρόγραμμα» Α.Π., εννοώντας 
ένα γενικότερο σχέδιο, στο οποίο δεσμεύεται μια ομάδα ή ένα άτομο, και το οποίο 
περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και συστηματικές διαδικασίες μέσω των 
οποίων θα επιτευχθούν, εκπαιδευτικές δραστηριότητες φορέων που αναπτύσσονται 
κυρίως στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές ένα ΑΠ 
αναφέρεται περισσότερο σε μαθήματα με επίσημη αναγνώριση (π.χ. τίτλοι σπουδών 
τυπικής εκπαίδευσης), ενώ ένα ΕΠ σε μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
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(London, 2003). Πάντως τόσο ένα ΕΠ όσο και ένα ΑΠ περιέχουν δήλωση σκοπών και 
στόχων, θέματα επιλογής και οργάνωσης περιεχομένου, μεθόδους μάθησης και 
διδασκαλίας που συνάδουν με τους στόχους και το περιεχόμενο, καθώς και διαδικασίες 
αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Jarvis, 2004).  

‘Όσον αφορά στον όρο «κατάρτιση», αυτός είναι μια από τις δύο υποκατηγορίες (η 
άλλη είναι η «επιμόρφωση») του όρου εκπαίδευση  της σύγχρονης έννοιας της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς σύμφωνα με πραγματολογικά και ερευνητικά δεδομένα 
δεν είναι πλέον ευδιάκριτος ο διαχωρισμός μεταξύ εκπαίδευσης / κατάρτισης / 
επιμόρφωσης, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές απορρέουν όχι τόσο από τη 
δομή των αντίστοιχων προγραμμάτων, αλλά από τους στόχους των εκπαιδευομένων 
(π.χ. εκμάθηση αγγειοπλαστικής για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση είτε για 
αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου που όμως μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει 
και σε επαγγελματική απασχόληση) (Κόκκος, 2005). 

Με τον όρο κατάρτιση εννοούμε «το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που 
συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, 
που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την περαιτέρω 
ανάπτυξη των ακαδημαϊκών – θεωρητικών ή πρακτικών επαγγελματικών και 
προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους» (Μαυρογιώργος, 1999)..  

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, συστηματικά 
οργανωμένη, η οποία συμβάλλει στην επαγγελματική (Evans, 2002) αλλά και την 
προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Εντάσσεται στη λογική της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, τάσεις που προτάσσονται εξαιτίας της 
αναγκαιότητας να καλυφθούν οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως 
αυτές προκύπτουν στο συνεχώς δυναμικά μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών. 

Μέσω της κατάρτισης, επιχειρείται αφενός να καλυφθούν τα πιθανά κενά της αρχικής 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και αφετέρου να τους δοθεί ενημέρωση για τις 
τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Η κατάρτιση εκτός 
από τον συμπληρωματικό χαρακτήρα που έχει στην κάλυψη των κενών της βασικής 
εκπαίδευσης, λειτουργεί και ως εμπλουτισμός σε γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί 
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ως βελτίωση, ανανέωση ή αντικατάσταση των 
περιεχομένων της, μέσα από την αξιοποίηση των νεώτερων δεδομένων της 
παιδαγωγικής θεωρίας και έρευνας, ως εμβάθυνση σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή 
ή σε θέματα των Επιστημών της Αγωγής, καθώς επίσης και ως σύνδεση της 
επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη (Χατζηπαναγιώτου, 2001). (‘Όπως 
αναφέρονται στο Ματζάκος κ.α., 2016) 
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Τα Επιμορφωτικά προγράμματα στο χώρο της εκπαίδευσης 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα δύναται υπό τις εκάστοτε κατάλληλες προϋποθέσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησής τους να έχουν ιδιαίτερη αξία και χρησιμότητα και να είναι 
ισχυρά αξιοποιήσιμα τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο πρακτικών, 
στάσεων και δεξιοτήτων.  
Οι στόχοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορούν να κωδικοποιηθούν στους 
ακόλουθους (Βουλτσίδης, 2007).  

(α) Ενημέρωση των βασικών προσόντων και των διδακτικών και επιστημονικών 
γνώσεων. 

(β) Απόκτηση νέων προσόντων. 

(γ) Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδακτική για συγκεκριμένους τομείς σπουδών. 

(δ) Μύηση των εκπαιδευτικών σε νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά υλικά. 

(ε) Βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

(στ) Βελτίωση των διδακτικών μεθόδων. 

(ζ) Προώθηση της διεπιστημονικότητας και την ανάπτυξη της συλλογικής εργασίας. 

(η) Ενθάρρυνση των καινοτομιών και Εφαρμογή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών 
προτεραιοτήτων. 

(θ) Κατάρτιση στη διοίκηση, διαχείριση των σχολικών μονάδων και την επίλυση 
προβλημάτων και ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των ανθρωπίνων σχέσεων. 

(ι) Προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις. 

(ια) Μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση 
και τις επιλογές των νέων. 

(ιβ) Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις κοινωνικές και πολιτιστικές 
μεταβολές και αλλαγές. 

Για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, και οι οποίοι οφείλουν να 
είναι υλοποιήσιμοι, σκόπιμο είναι να γίνεται και αξιολόγηση του επιμορφωτικού 
προγράμματος σε διάφορες φάσεις του αλλά κυρίως στην τελική. Με τον όρο 
αξιολόγηση, νοούμε την προσπάθεια να προσδιορίσουμε την αξία μιας διαδικασίας η 
οποία έχει ορισμένα συγκεκριμένα ενίοτε χαρακτηριστικά και για να είναι έγκυρη, 

979/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



αντικειμενική και αξιόπιστη, θα πρέπει να βασίζεται σε επαρκώς θεμελιωμένες 
μεθόδους και κριτήρια και να πραγματοποιείται συστηματικά.  

Η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης είναι συνυφασμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
τον προσδιορισμό και την καταλληλότητα των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, ενώ 
δύναται να συμβάλει θετικά τόσο στον επιμορφούμενο, όσο και στον επιμορφωτή και 
στον φορέα που την υλοποιεί. 

Η αξιολόγηση των υλοποιούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο χώρο της 
εκπαίδευσης εκτιμούμε από την εμπειρία μας πως βρίσκεται σε «εμβρυακό» επίπεδο. 
Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε και τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας.  

Το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Η Ανωτάτη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΣΠΑΙΤΕ, 
συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει 
και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, παιδαγωγικής κατάρτισης (Ετήσιο Πρόγραμμα ΠΑΙδαγωγικής Κατάρτισης 
ΕΠΠΑΙΚ) το οποίο αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ (Παιδαγωγικής 
Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ. 

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία 
στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις  σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών 
εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, 
προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος 
περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές 
τεχνικές, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών/τριών στη 
μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και 
διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στους σπουδαστές/τριες του 
ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (1 Θεωρητικά Μαθήματα,  σε Πρακτικές 
Ασκήσεις Διδασκαλίας  και σε Πτυχιακή Εργασία.  

Συνοπτικά, η θεματολογία του προγράμματος περιελάμβανε τους παρακάτω άξονες: 

- Αναπτυξιακή Ψυχολογία  Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας 
- Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
- Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία –Πολυμέσα (Θεωρία και Εργαστήριο) 
- Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Πτυχιακή Εργασία 
- Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
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- Παιδαγωγικές Εφαρμογές (Θεωρία και Εργαστήριο) 
- Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός .  

Κατά την αποτίμηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος θα πρέπει να 
συνυπολογίζουμε (Shadish, et.al, 1991): 

· Την εσωτερική δομή και τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος που 
περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό, τους επωφελούμενους, τους πόρους, τη 
διοίκηση και οργάνωση του προγράμματος και τα αποτελέσματα. 

· Το εξωτερικό πλαίσιο (context), τις επιδράσεις του και τους περιορισμούς που 
διαμορφώνουν το πρόγραμμα. 

· Το πώς συμβαίνει η κοινωνική αλλαγή, πώς το πρόγραμμα αλλάζει και πως αυτή η 
αλλαγή του προγράμματος συνεισφέρει στην κοινωνική αλλαγή. 

Η επιμόρφωση των επιμορφωτών, η εξασφάλιση υποδομών (τεχνικών, 
πληροφοριακών, κτιριακών κλπ), η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις 
ανάγκες (εμπειρία επιμορφούμενων, περιοχή υπηρεσίας, σχολές αποφοίτησης κλπ), η 
σωστή χρονική τοποθέτηση και αξιοποίηση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
ένα αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης τέτοιων προγραμμάτων, όπως το ερωτηματολόγιο 
αυτής της εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό στην προσπάθεια για μια διαρκή, 
επίκαιρη και με βάση τις ανάγκες επιμόρφωση (Καράκιζα & Κωσταλίας, 2009).   

Η έρευνα 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει το δημογραφικό προφίλ των 
επιμορφούμενων, να καταγράψει τις απόψεις  τους σχετικά με το περιεχόμενο του 
σεμιναρίου και την πρακτική του αξία, και να διαπιστώσει εάν άλλαξαν οι στάσεις τους 
σε θέματα διοίκησης και εάν η αλλαγή στάσης σχετίζεται με τα χρόνια υπηρεσίας στην 
εκπαίδευση, την ηλικία των επιμορφούμενων, τη βαθμίδα που υπηρετούν και τη θέση 
στην οποία υπηρετούν. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα στο οποίο η παρούσα έρευνα 
επιχειρεί να απαντήσει είναι εάν υπάρχει σχέση μεταξύ «των χρόνων εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας», «της ηλικίας», «της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι 
επιμορφούμενοι», «της θέσης» και την αλλαγή στάσης όσον αφορά (1) «την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων», (2) «την «αμοιβή» καθηγητών και μαθητών». 
Συνοψίζοντας, το ερευνητικό ζήτημα ήταν: «Ένα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής 
κατάρτισης επηρεάζει στάσεις εκπαιδευτικών; Και αν ναι, ποιοι από τους παράγοντες 
επηρεάζουν;». 

 

 

981/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ερευνητικά ερωτήματα  

1ο Τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας επηρεάζουν τις απαντήσεις στο ερώτημα: 
«κατά τη διάρκεια του προγράμματος  παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις 
στάσεις σας, σχετικά με την «αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων;». 

2ο Τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας επηρεάζουν τις απαντήσεις στο ερώτημα: 
«κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις 
στάσεις σας, σχετικά με την αντιμετώπιση συγκρούσεων;». 

3ο Η ηλικία επηρεάζει τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων;». 

4ο  Η ηλικία επηρεάζει τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος  παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την 
«αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων;». 

5ο Η βαθμίδα εκπαίδευσης επηρεάζει τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με 
την αντιμετώπιση συγκρούσεων;». 

6ο Η βαθμίδα εκπαίδευσης επηρεάζει  τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος  παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με 
την «αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων;». 

7ο Η θέση επηρεάζει τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων;». 

8ο Η θέση επηρεάζει  τις απαντήσεις στο ερώτημα: «κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος  παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την 
«αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων;». 

Η μέθοδος 

Για τους σκοπούς της έρευνας έγινε χρήση δύο ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων, 
αυτών της διερευνητικής – περιγραφικής προσέγγισης και της συναφειακής 
προσέγγισης (Δημητρόπουλος, 2004, Παρασκευόπουλος, 1993).  Η συναφειακή 
προσέγγιση θα εφαρμοστεί για να βρεθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ της μεταβλητής 
«χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας», «ηλικία», «βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετεί ο 
επιμορφούμενος», και «θέση»  με τις μεταβλητές «αλλαγή στάσης σε θέματα 
συγκρούσεων» και «αλλαγή στάσης σε θέματα συγκρούσεων». 
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Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 102 επιμορφούμενοι που συμμετείχαν σε δύο 
τμήματα από το σύνολο των 6 που λειτούργησαν στην Αθήνα την ακαδημαϊκή χρονιά 
2017-18 στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., έξι μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Η επιλογή των δύο 
τμημάτων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έγινες ως εξής: Το ένα ήταν αυτό που 
συμμετείχε ως επιμορφούμενος ο γράφων και το άλλο τυχαία.    

Για την συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που 
συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά (δημιουργήθηκε στο google drive) από 68 
επιμορφούμενους (Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –για να απαντήσουν 
στο ερωτηματολόγιο-έλαβαν  102 επιμορφούμενοι αλλά απάντησαν οι 68).  

Η διερευνητική-περιγραφική προσέγγιση εφαρμόστηκε για να απεικονιστεί το προφίλ 
των συμμετεχόντων όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τη θέση τους 
(εκπαιδευτικός, διευθυντής/τρια, υποψήφιος εκπαιδευτικός («άλλο»)), το είδος του 
οργανισμού που υπηρετούν οι εκπαιδευόμενοι, τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας, το 
φύλο και  την ηλικία.  

Η συναφειακή προσέγγιση εφαρμόστηκε για να βρεθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών όπως περιγράφτηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας.  

 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Με τη 
βοήθεια του SPSS εξετάστηκε η πιθανή γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών 
που περιγράφονται στα ερευνητικά ερωτήματα μέσω του δείκτη Pearson αφού οι 
μεταβλητές είναι συνεχείς και σύμφωνα με το κριτήριο Kolmogorf Smirnof 
ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ο δίπλευρός έλεγχος έδωσε από 0,2 έως 0,3 τιμές 
για όλες τις μεταβλητές. Η γραμμική σχέση διαπιστώθηκε με διαγράμματα σκεδασμού.   

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 31 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 25 
ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και οι 6 ανοιχτού τύπου. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις 
είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων, στην 
οποία ισχύει: 1=ΚΑΘΟΛΟΥ, 2=ΛΙΓΟ, 3=ΜΕΤΡΙΑ, 4=ΠΟΛΥ, 5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Οι 
κλίμακες Likert ενδείκνυνται για τη μέτρηση των στάσεων (Bell,1997). Η επιλογή 
«Άλλο» συμπεριλήφθηκε προκειμένου «να ενσωματώσουμε απαντήσεις που δεν 
προβλέφθηκαν συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο» (Κυριαζή, 1999). Για τις ανάγκες 
της παρούσας εργασίας και λόγω της συμμόρφωσης της παρούσας εργασίας με τις 
οδηγίες του συνεδρίου, χρησιμοποιήθηκαν 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου από τις 
συνολικά 25. Επίσης, λόγω του περιορισμένου χώρου, συσχετίστηκαν 2 μόνο 
ερωτήσεις-απαντήσεις με τέσσερεις μεταβλητές.   

Περιγραφή των επιμορφούμενων 

Σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων, σε ότι αφορά στο φύλο, ποσοστό 36,4% 
ήταν άνδρες και 63,6% γυναίκες. Όσον αφορά στη βαθμίδα εκπαίδευσης η πλειονότητα 
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δεν δίδασκε στην τυπική εκπαίδευση. Το 54,5% σε «Άλλο», το 27,3% δίδασκε σε 
λύκειο, το 13,6% σε γυμνάσιο, το 4,5% σε ΙΕΚ και σε μικρότερα ποσοστά δίδασκαν 
σε Δημοτικό, Νηπιαγωγείο.  Όσον αφορά τη θέση το 45,5% επρόκειτο να γίνουν 
εκπαιδευτικοί («άλλο»), το 31,8 ήταν ήδη εκπαιδευτικοί και το 22,7 ήταν 
διευθυντές/τριες. Σε ότι αφορά στα χρόνια προϋπηρεσίας, από 0-1 έτη είχε το 50% 
(δηλαδή δεν είχε ξαναδιδάξει ή πρώτη χρονιά έμπαινε σε τάξη), από 1-5 έτη το 4,5% 
από 5 έως 10 έτη το 9,1%, από 10 έως 20 έτη 13,6% και περισσότερα από 20 έτη 22,7%.  
Σε ότι αφορά στο είδος του οργανισμού, το 72,7% προέρχονταν από το δημόσιο ενώ 
το υπόλοιπο 27,3% από ιδιωτικούς οργανισμούς. Το 18,2% είχε παρακολουθήσει στο 
παρελθόν παρόμοια επιμόρφωση, ενώ το 81,8% όχι. Επίσης, σε ότι αφορά στην ηλικία, 
το 22,7% ήταν από 22-30 ετών, το 31,8% από 31-40 ετών, το 13,6% από 41-50 ετών 
και το 31,8% από 50 ετών και πάνω.  

Στα παρακάτω  διαγράμματα απεικονίζονται τα ερευνητικά ευρήματα:  

 

Σχήμα 1. Η βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων 

 

Σχήμα 2. Τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας των επιμορφούμενων.   
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Σχήμα 3. Η ηλικία των επιμορφούμενων 

 

Σχήμα 4. Η γραφική απεικόνιση τις αλλαγής στάσης των επιμορφούμενων όσον αφορά 
την αντιμετώπιση συγκρούσεων.  

 

Σχήμα 5. Η γραφική απεικόνιση τις αλλαγής στάσης των επιμορφούμενων όσον αφορά 
την αμοιβή μαθητών, καθηγητών.  

Διερεύνηση συναφειών – Περιγραφή σχέσεων 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας έχουν μέτρια 
σχέση συνάφειας (τιμή Pearson Correlation = 0,34) μόνο με την μεταβλητή «Κατά τη 
διάρκεια της επιμόρφωσης παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, 
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σχετικά με την «αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων», ενώ είναι ανεξάρτητα με τη 
μεταβλητή: «αντιμετώπιση συγκρούσεων».  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η Ηλικία έχει μέτρια σχέση συνάφειας (τιμή Pearson 
Correlation = 0,412) μόνο με την μεταβλητή «Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 
παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων», ενώ είναι ανεξάρτητ με τη μεταβλητή: «αμοιβή μαθητών ή 
συναδέλφων».  

 

Σχήμα 6. Συσχέτιση «Ηλικία» και «Αντιμετώπιση συγκρούσεων».  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης έχει μέτρια σχέση συνάφειας 
(τιμή Pearson Correlation = 0,435) με την μεταβλητή «Κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την 
«αμοιβή» μαθητών ή συναδέλφων;» και με τη μεταβλητή «αντιμετώπιση 
συγκρούσεων» (τιμή Pearson Correlation = 0, 446). 

 

Σχήμα 7. Συσχέτιση «Βαθμίδα εκπαίδευσης» και «Αντιμετώπιση συγκρούσεων», 
«Αμοιβές μαθητών καθηγητών».  
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Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η θέση έχει μέτρια σχέση συνάφειας (τιμή Pearson 
Correlation = 0,39) με την μεταβλητή «Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 
παρατηρήσατε αλλαγές στις απόψεις ή τις στάσεις σας, σχετικά με την «αμοιβή» 
μαθητών ή συναδέλφων;» και με την μεταβλητή: «αντιμετώπιση συγκρούσεων»  (τιμή 
Pearson Correlation = 0,38) .  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε αν το επιμορφωτικό πρόγραμμα παιδαγωγικής 
κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επηρέασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών ή 
υποψήφιων εκπαιδευτικών (χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 0 έως 1) που 
συμμετείχαν, τόσο όσον αφορά τις αμοιβές εκπαιδευτικών / μαθητών, όσο και την 
αντιμετώπιση των συγκρούσεων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δύνανται να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας παρόμοιων επιμορφωτικών παρεμβάσεων που έχουν σαν 
απώτερο στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών. 

Είναι εμφανές ότι μετά από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, η βαθμίδα εκπαίδευσης και 
η θέση σχετίζονται με την αλλαγή στάσης τόσο όσον αφορά την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων όσον και την αποτελεσματικότητα των αμοιβών σε καθηγητές και 
μαθητές. Αυτό εξηγείται από το ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα πρότεινε τρόπους 
αμοιβών αλλά και αντιμετώπισης συγκρούσεων με ποικίλους τρόπους και με ποικίλα 
μέσα.  

Παρόμοιο συμπέρασμα είναι, η θετική συσχέτιση των χρόνων υπηρεσίας με την 
αλλαγή στάσης όσον αφορά τις αμοιβές καθώς και η συσχέτιση της ηλικίας με την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων.  

Αν δεν υπήρχε περιορισμός στην έκταση της εργασίας για περαιτέρω έρευνα θα 
μπορούσαν να παρουσιασθούν παρόμοια συμπεράσματα σε σχέση με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης, σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας σε σχέση με το φύλο, σε σχέση με το 
μέγεθος του σχολείου. Ακόμα, θα μπορούσαν να αναφερθούν οι σχέσεις των ετών 
κατοχής της θέσης, των χρόνων υπηρεσίας, της βαθμίδας εκπαίδευσης, του φύλου σε 
σχέση με την αλλαγή στάσης στην αντιμετώπιση των μαθητών, των συναδέλφων, της 
οργάνωσης της εργασίας.  

Γενικότερα όμως, αν και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, γίνεται 
εμφανής η αναγκαιότητα της συνεχούς, περιοδικής και στοχευμένης επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, η τάση ενίσχυσης κάθε επιμορφωτικής δράσης και η δυνατότητα 
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων χωρίς κόστος για τους επιμορφούμενους. 
Κατά το σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού προγράμματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επίκαιρες ανάγκες των επιμορφούμενων και των δύο φύλων. Το περιεχόμενο της 
επιμόρφωσης θα πρέπει να έχει αναφορές στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα 
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και να εστιάζει στην προστιθέμενη αξία της αυτομόρφωσης και της επαγγελματικής 
ανάπτυξης.  
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Aπόψεις Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών 
της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της 

Ευαγγελίου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Μεϊντάση Αθανασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Dr Παιδαγωγικής 

Περίληψη 

Οι Σχολικές Επιτροπές (Σ.Ε.), ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
είναι Ν.Π.Δ.Δ. Με την εφαρμογή του καλλικρατικού νόμου Ν.3852/2010 (άρθρο 103), 
η Σ.Ε., έχει αυξημένο κύρος και επιρροή σε θέματα σχετικά με την οικονομική διαχεί-
ριση των σχολικών μονάδων. Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των κύριων δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονά-
δων, των εξόδων καθαριότητας των χώρων και των δαπανών για την επισκευή και συ-
ντήρηση των κτιριακών υποδομών και κάθε είδους εξοπλισμού τους. Σκοπός της  πα-
ρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη των απόψεων των διευθυντών των σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών της Σ.Ε. αναφορικά με την αποτελε-
σματικότητα και λειτουργικότητα της Σ.Ε. στα σχολεία της Γ΄ Αθήνας και η περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με 
τη Σ.Ε. και κατ’ επέκταση την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα παρουσιάσουμε την έρευνα, 
τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολική Επιτροπή, Διευθυντής/τρια, αποτελεσματικότητα, διαχεί-
ριση πόρων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο «Καλλικρατικός Νόμος», επηρρέασε διοικητικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση της 
χώρας και πολλούς τομείς του κράτους, μεταξύ των οποίων και την παιδεία. Κατά πολ-
λούς η προώθηση του «νέου ¨μοντέλου¨ σχολείο» συνάδει με τη διοικητική μεταρρύθ-
μιση του «Καλλικρατικού Νόμου» και επιβεβαιώνεται από το ίδιο το κείμενο του Υ-
πουργείου Παιδείας για το σχολείο: «Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, σε αρμονική σύν-
δεση με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης. Το νέο σχολείο συνδέεται με τις το-
πικές κοινωνίες. Είναι το σχολείο όπου θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο έχουν όλοι: οι 
εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές, η τοπική αυτοδιοίκηση.  

Με την εφαρμογή του καλλικρατικού νόμου Ν.3852/2010 (άρθρο 103) άλλαξε η δομή 
και η λειτουργία των Σ.Ε. οι οποίες  ανήκουν στους Ο.Τ.Α., είναι Ν.Π.Δ.Δ, αποτελούν 
διαχειριστικό όργανο διοίκησης και συγκροτούνται με 5 έως 15 μέλη. Κάθε δήμος έχει 
δύο νομικά πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές), ένα για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Π.Ε.): Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας (Ε.Σ.Ε.Π.Ε.) και ένα για 
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αυτά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.). 

Στη διοίκηση των Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. που είναι δημοτικοί 
ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή της κοινότητας. 
Μετέχουν επίσης, δύο διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπρόσωπος των οικείων συλ-
λόγων γονέων και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δ.Ε.  

Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη 
των κύριων δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων (θέρμανσης, φωτισμού, ύ-
δρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), των εξόδων 
καθαριότητας των χώρων και των δαπανών για την επισκευή και συντήρηση των κτι-
ριακών υποδομών και κάθε είδους εξοπλισμού τους. Επιπρόσθετα, εισηγούνται προς 
τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλισμό και από το Υπουργείο  Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων με βιβλία 
για τις σχολικές βιβλιοθήκες, για τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε-
τάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και για τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Την οικονομική διαχείριση ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Σ.Ε. ή όταν αυτός κωλύεται, 
ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα ως εξουσιο-
δοτημένο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν υπάρχει ταμίας με την έννοια του αξιώματος.  

Ο/Η διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας, ενώ καλείται να διασφαλίσει την εύ-
ρυθμη, διοικητικά και παιδαγωγικά, λειτουργία του σχολείου και εμπλέκεται στην υ-
λοποίηση παρεμβάσεων με οικονομικό περιεχόμενο στο σχολείο που διευθύνει, δεν 
έχει αρμοδιότητες σχετικές με τη χρηματοδότηση και με την κατάρτιση προϋπολογι-
σμού της σχολικής μονάδας.  

Η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, 
όπως διαφαίνεται από τη συνοπτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, δύναται να εξασφα-
λίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μονάδας, επιλύοντας τα  προβλημάτων 
υλικοτεχνικής υποδομής και αντιμετώπισης των τρεχουσών αναγκών της. 

Η πραγματικότητα όμως έδειξε ότι από τη σύστασή της Σ.Ε. μέχρι σήμερα, υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργικότητα των σχολείων της χώρας μας. Τα 
προβλήματα συνδέονται τόσο με την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματι-
κότητα  της Σ.Ε. όσο και με τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τα λει-
τουργικά έξοδα των σχολείων (Σαΐτης, 2000). 

Έχει επισημανθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται και λειτουργεί η Σ.Ε. δεν της 
παρέχει τη δυνατότητα να επιλύσει τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν τα σχολεία της χώρας μας, όπως η επαρκής συντήρηση των κτιριακών 
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υποδομών, η δημιουργία και η συντήρηση αιθουσών φυσικής αγωγής, εργαστηρίων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και φυσικών επιστημών, σχολικών βιβλιοθηκών, αιθου-
σών εικαστικών, ιατρείων και γενικότερα κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την 
ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των μαθητών και των μαθησιακών 
στόχων. Η Σ.Ε. δεν έχει ουσιαστικό ρόλο στον προγραμματισμό και στη λήψη αποφά-
σεων των σχολικών μονάδων. Κατά συνέπεια η συνεισφορά της στην εύρυθμη λειτουρ-
γία τους, είναι σημαντικά περιορισμένη (Σαΐτης, 2000). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα των σχέ-
σεων μεταξύ των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Σ.Ε., είναι φανερό ότι 
η λειτουργία τους, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν κρίνεται αποτελεσματική και συνακό-
λουθα δεν εκπληρώνουν τους σκοπούς της θεσμοθέτησής τους. Είναι εμφανής η δυσ-
λειτουργία, η ανεπαρκής ή κακή συνεργασία των μελών μεταξύ τους και με τους διευ-
θυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, αλλά και της οικονομικής αναποτελεσματικότη-
τας, ιδιαίτερα λόγω των πενιχρών κονδυλίων που διαχειρίζεται. Παράλληλα όμως υ-
πάρχουν και απόψεις υπέρ της ύπαρξης των Σ.Ε. και των θετικών πλευρών του ρόλου 
τους. Έπειτα από την 24χρονη εφαρμογή του θεσμού, η λειτουργία των Σ.Ε. χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης στην πράξη (Σαΐτης, 2000). 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Στόχος της έρευνας είναι αφενός η καταγραφή των αντιλήψεων που συνδέονται με τη 
λειτουργικότητα και αποτελεσματική λειτουργία της Σ.Ε. και αφετέρου η περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με 
τη Σ.Ε. και κατ’ επέκταση την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, σε δείγμα 169 διευ-
θυντών/ντριών σχολικών μονάδων Π.Ε. και μελών της Σ.Ε. της Γ΄ Αθήνας, με ερωτη-
ματολόγιο που κατασκευάστηκε, για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στις συγκριτικές αντιλήψεις των διευθυντών και των μελών 
των Σ.Ε. για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα της Σ.Ε.. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 34 
ερωτήσεις, κυρίως κλειστού τύπου με απαντήσεις ιεραρχικής προτεραιότητας, ερωτή-
σεις κλίμακας Likert σε πεντάβαθμη κλίμακα. 

Στους περιορισμούς της έρευνας, πρέπει να αναφερθεί ότι η έρευνα εστιάζει στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση και ότι το δείγμα αφορά δήμους της Δυτικής Αθήνας στην περι-
φέρεια της Αττικής. Ωστόσο, τα δεδομένα της έρευνας παρέχουν χρήσιμες πληροφο-
ρίες για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού της Σ.Ε. 

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας διατυπώθηκαν οι κάτωθι ερευνητικές υποθέσεις: 
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Υ1.  Ποια κριτήρια λαμβάνει υπόψη της η Ε.Σ.Ε.  για την κατανομή των κονδυλίων και 
ποια είναι η σειρά με την οποία ιεραρχούνται οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων 
από την ΕΣΕ; 

Υ2. Υπάρχει συσχέτιση του βαθμού αποτελεσματικότητας της σχολικής επιτροπής και 
του βαθμού λειτουργικότητας της καθώς και της σχολικής επιτροπής και της σύνθεσης 
της Ε.Σ.Ε. ως 15μελούς συλλογικού οργάνου; 

Υ3. Διαφέρει ο βαθμός κρίσης των μελών της σχολικής επιτροπής από αυτόν των   διευ-
θυντών αναφορικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της;  

Υ4. Διαφέρει ο βαθμός κρίσης των μελών της σχολικής επιτροπής από αυτόν των διευ-
θυντών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της σχολικής επιτροπής και τη  διαχείριση 
και εξοικονόμηση των χρηματοδοτικών πόρων; 

Υ5. Διαφέρει ο βαθμός κρίσης των μελών της σχολικής επιτροπής από αυτόν των διευ-
θυντών αναφορικά με τη λήψη των αποφάσεων; 

Υ6. Διαφέρει ο βαθμός κρίσης των μελών της σχολικής επιτροπής από αυτόν των διευ-
θυντών ότι στις   αποφάσεις της Ε.Σ.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε 
σχολικής μονάδας; 

Υ7. Ποια από τα χαρακτηριστικά (σύνθεση της Ε.Σ.Ε. ως 15μελούς συλλογικού οργά-
νου, πολυετή θητεία – σταθερότητα, το μορφωτικό επίπεδο των μελών της Ε.Σ.Ε, τρό-
πος λειτουργίας της Ε.Σ.Ε., αποκεντρωτικό μοντέλο χρηματοδότησης των σχολικών 
μονάδων) θα προβλέπουν τη θετική κρίση στην αποτελεσματικότητα της Ε.Σ.Ε; 

Μία σημαντική δυσκολία που υπήρξε στην έρευνα, παρόλο που η πλειοψηφία των διευ-
θυντών δημοτικών σχολείων του δείγματός μας δέχτηκε με μεγάλο ενδιαφέρον να βοη-
θήσει στην έρευνά μας με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ένα ποσοστό των 
μελών των Σ.Ε. δεν ήταν δυνατό να βρεθούν ώστε να συμπληρώσουν τα ερωτηματο-
λόγια μας, με αποτέλεσμα το δείγμα μας να μειώνεται από 200 ερωτώμενους σε 175 
για την επεξεργασία. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας θα είχαν περισσό-
τερο ενδιαφέρον και θα ήταν περισσότερο γενικεύσιμα αν η έρευνα διερευνούνταν ταυ-
τόχρονα και σε άλλους γεωγραφικούς νομούς. 

Αναλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Aτομικά –Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Το δείγμα των Διευθυντών/ντριών προέρχεται από δημοτικά σχολεία, Γενικά και Ει-
δικά και αποτελείται από 169 άτομα.  

Οι πρόεδροι και τα μέλη της σχολικής επιτροπής, εκτός από διευθυντές σχολείου και 
εκπρόσωποι της ένωσης συλλόγου γονέων και κηδεμόνων συμμετέχουν το 4,9% ως 
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αιρετοί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 3% είναι Δημότες, το 5,9% είναι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι , το 1,8% είναι υπάλληλοι Ο.Τ.Α. και το 34, 9% δηλώνουν Άλλο. Το 52,1 
του δείγματος δεν συμμετείχε στην παλιά Σ.Ε., το 1,8% ήταν Αντιπρόεδροι, το 1,2% 
ήταν Γραμματείς, το 20,1% ήταν μέλη, το 6,5% ήταν Ταμίες  και το 17,8% ήταν Πρό-
εδροι. 

Γενικά Στοιχεία Λειτουργίας – Δομής - Σύνθεσης Ε.Σ.Ε. 

Τα αποτελέσματα από τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομέ-
νων του δείγματος της έρευνας αναλύονται παρακάτω: 

Συγκεκριμένα: 

• Το 75,1% του συνόλου του δείγματος απαντά ότι ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. είναι 
αιρετός και η Ε.Σ.Ε. σε ένα έτος έχει μέσο όρο 4,64 συνεδριάσεις. 
• Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου του δείγματος σε ποσοστό 83,4% απα-
ντά ότι πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για την επιλογή των μελών της Ε.Σ.Ε. και το 
49,1% κρίνει ότι δεν έχει σημασία το μορφωτικό επίπεδο των μελών της. 
• Επιπλέον, σε ποσοστό 92,3% οι ερωτηθέντες απαντούν ότι το ύψος των πόρων 
που διατίθενται στην Ε.Σ.Ε.  δεν είναι επαρκές για τις ανάγκες των σχολείων ότι θα 
πρέπει να λειτουργεί στην Ε.Σ.Ε. «ταμείο αλληλεγγύης» για αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών σχολικών μονάδων. 

Διερευνητικά Στοιχεία Σύνθεσης, Δομής και Λειτουργικότητας Ε.Σ.Ε. 

 Έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα για τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν 
τη Σύνθεση, τη δομή και τη λειτουργικότητα της Ε.Σ.Ε.  

• Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι έχει σημασία το μορφωτικό επίπεδο των μελών 
της Ε.Σ.Ε. για την αποτελεσματικότητά της (Μ=3,79)  και ότι ο αριθμός των μελών της 
Ε.Σ.Ε. είναι επαρκής. 

• Επιπλέον, καταγράφουν μέτρια την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικό-
τητά της.  Πιστεύουν ότι είναι χρονοβόρα η διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων στις 
σχολικές μονάδες και ότι η πολυετής θητεία - σταθερότητα στην Ε.Σ.Ε. δεν έχει θετικό 
αποτέλεσμα και ότι στις αποφάσεις της δεν εξασφαλίζεται επαρκώς η ίση μεταχείριση 
των σχολικών μονάδων.  

• Τα Μέλη και οι Διευθυντές που συμμετέχουν στη Σ.Ε., τη θεωρούν πιο ευέλικτη 
από τους Διευθυντές/τριες που δεν συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Πιαστεύουν ότι η 
Ε.Σ.Ε. δεν λειτουργεί ως αποκεντρωτικό μοντέλο χρηματοδότησης των σχολικών μο-
νάδων και δεν συμβάλλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, γεγονός που έρχεται 
σε αντιστοιχία με τα ευρήματα του Μαγκανάρη (2013) και του Γούβαλη (2015). 
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Διερευνητικά Στοιχεία για τη διαχείριση των πόρων Ε.Σ.Ε. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων για τη διαχείριση των πόρων Ε.Σ.Ε., σχε-
τικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των πόρων της Ε.Σ.Ε 
η έρευνά μας βρήκε ότι βοηθά ελάχιστα στη σωστή και δίκαιη κατανομή των πόρων η 
σύσταση της Ε.Σ.Ε. ως όργανο λαϊκής συμμετοχής, ότι είναι μέτρια λειτουργική και 
ότι, με τη διαδικασία που ακολουθεί η Ε.Σ.Ε. είναι αμφίβολο ότι εξοικονομούνται πό-
ροι για τις σχολικές μονάδες περισσότερο από πριν τον καλλικρατικό νόμο. 

Διερευνητικά Στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων και επικοινωνίας 

Σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και επικοινωνίας η έρευνά μας βρήκε ότι οι ερω-
τώμενοι θεωρούν ότι ο  Διευθυντής/ντρια ενός σχολείου πρέπει να συμμετέχει ενεργά 
στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Ε. για θέματα που αφορούν το σχολείο που διευθύνει και 
πιστεύουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία του Διευθυντή/ντριας με την Ε.Σ.Ε. Επίσης, 
απάντησαν ότι θεωρούν ότι δεν συμμετέχουν οι ερωτώμενοι (διευθυντές και μέλη Σ.Ε.) 
ενεργά στη λήψη των αποφάσεων της Ε.Σ.Ε., εύρημα που συμφωνεί με τα δεδομένα 
της εμπειρικής μελέτης της Μπαντή (2011) και του Καραμήτου (2013), όπως και ότι 
δε συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 

Διερευνητικά Στοιχεία για τη σχολική μονάδα 

Στην αξιολόγηση των στοιχείων για την σχολική μονάδα, βρέθηκε ότι στις αποφάσεις 
της Ε.Σ.Ε. λαμβάνονται μερικώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας, 
και ότι η Ε.Σ.Ε. διευκολύνει μέτρια τη λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας. 

Επαγωγική στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου της έρευνας 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων της έρευνας υπολογίστηκε ο δείκτης συσχέτισης 
Pearson r μεταξύ των μεταβλητών.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μέσω της κρίσης των Διευθυντών/τριών των δη-
μοτικών σχολείων της Π.Ε. και των μελών της Ε.Σ.Ε. της Δ/νσης Γ΄ Αθήνας δείχνουν 
να σχετίζεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας της Σ.Ε. και ο βαθμός λειτουργικότητας 
της ως δεκαπενταμελούς συλλογικού οργάνου. Όταν δηλαδή ο βαθμός λειτουργικότη-
τας της Σ.Ε. ως δεκαπενταμελούς συλλογικού οργάνου είναι υψηλός, τότε αποτελεί και 
αποτελεσματικό όργανο που συμβάλλει εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας στη σχο-
λική κοινότητα. 

Ο βαθμός των αντιλήψεων των ερωτώμενων για την αποτελεσματικότητα, τη λειτουρ-
γικότητα, την ευέλικτη σύνθεση της Ε.Σ.Ε. που συμμετέχουν και το κριτήριο ότι στις 
αποφάσεις της Ε.Σ.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονά-
δας, διαφέρει ως προς τις ομάδες (Μέλος Ε.Σ.Ε., Διευθυντής/τρια σχολείου, Διευθυ-
ντής/τρια που δεν συμμετέχω στην Ε.Σ.Ε.).  

995/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Υπάρχει επίδραση των ομάδων (Μέλος Ε.Σ.Ε., Διευθυντής/τρια σχολείου, Διευθυ-
ντής/τρια που δεν συμμετέχω στην Ε.Σ.Ε.) και του βαθμού αποτελεσματικότητας και 
λειτουργικότητας της Ε.Σ.Ε. Παρατηρούμε ότι τα μέλη πιστεύουν πιο έντονα ότι η 
Ε.Σ.Ε. είναι πιο αποτελεσματική από τους Διευθυντές/ντριες  και τους Διευθυ-
ντές/ντριες  που δεν συμμετέχουν σε αυτή . 

Επιπρόσθετα, υπάρχει επίδραση των ομάδων (Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Διευθυ-
ντής/τρια σχολείου, Διευθυντής/τρια που δεν συμμετέχω στη σχολική επιτροπή) και 
του βαθμού λειτουργικότητας της Ε.Σ.Ε. Παρατηρούμε ότι τα μέλη πιστεύουν πιο έ-
ντονα ότι η Σχολική Επιτροπή είναι πιο λειτουργική από τους Διευθυντές και τους 
Διευθυντές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. 

Παρατηρούμε ότι τα μέλη πιστεύουν πιο έντονα στην ευέλικτη σύνθεση της Ε.Σ.Ε. ως 
15μελούς συλλογικού οργάνου από τους Διευθυντές και τους Διευθυντές που δεν συμ-
μετέχουν σε αυτήν. 

Επίσης, δεν υπάρχει επίδραση των ομάδων (Μέλος Σ.Ε., Διευθυντής/τρια σχολείου, 
Διευθυντής/τρια που δεν συμμετέχω στη Ε.Σ.Ε.) και της αντίληψης ότι η σύσταση της 
Ε.Σ.Ε. ως όργανο λαϊκής συμμετοχής βοηθά στη σωστή και δίκαιη κατανομή των πό-
ρων. 

Παρατηρούμε ότι τα μέλη θεωρούν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε 
σχολικής μονάδας στις αποφάσεις της Ε.Σ.Ε από τους Διευθυντές και τους Διευθυντές 
που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. 

Στο τελικό βήμα της έρευνας και προκειμένου να προσδιοριστούν ποια χαρακτηριστικά 
(σύνθεση της Ε.Σ.Ε. ως 15μελούς συλλογικού οργάνου, πολυετή θητεία- σταθερότητα, 
το μορφωτικό επίπεδο των μελών της Ε.Σ.Ε, τρόπος λειτουργίας της Ε.Σ.Ε., αποκε-
ντρωτικό μοντέλο χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων) αποτελούν παράγοντες 
πρόβλεψης της θετικής κρίσης στην αποτελεσματικότητα της Ε.Σ.Ε, χρησιμοποιείται 
το στατιστικό κριτήριο της βηματικής πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης (μέθοδος 
stepwise).  

 Η στατιστική ανάλυση εξέτασε τέσσερα μοντέλα παλινδρόμησης. Αρχικά προστέθηκε 
η εξασφάλιση της ίσης μεταχείριση των σχολικών μονάδων (βήμα 1) και έδειξε να 
επηρεάζει ένα ποσοστό 79,4% της διακύμανσης της μεταβλητής της αποτελεσματικό-
τητας της Σχολικής Επιτροπής. Στο δεύτερο βήμα, η προσθήκη της διαδικασίας που 
ακολουθεί η Ε.Σ.Ε. για την εξοικονόμηση των πόρων βελτίωσε το ποσοστό πρόβλεψης 
επιπλέον κατά 2,2%, ερμηνεύοντας ένα μεγαλύτερο ποσοστό (81,6%) της διακύμανσης 
της μεταβλητής. Στο τρίτο βήμα, η προσθήκη ότι η σύσταση της Ε.Σ.Ε. ως όργανο 
λαϊκής συμμετοχής βοηθά στη σωστή και δίκαιη κατανομή των πόρων βελτίωσε το 
ποσοστό πρόβλεψης επιπλέον κατά 1,2%, ερμηνεύοντας ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
(82,8%) της διακύμανσης της μεταβλητής. Και στο τελευταίο βήμα, η προσθήκη της 
διάστασης ότι η πολυετής θητεία- σταθερότητα στην Ε.Σ.Ε. έχει θετικό αποτέλεσμα 
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βελτίωσε το ποσοστό πρόβλεψης επιπλέον κατά 0,6%, ερμηνεύοντας ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό (83,4%) της διακύμανσης της μεταβλητής. [R2= 0,834, F(4, 167)=211,129, 
p=0,000]. 

Το τελικό μοντέλο που προκύπτει από την ανάλυση της βηματικής πολλαπλής παλιν-
δρόμησης (μέθοδος stepwise) περιέχει τέσσερις προβλεπτικές μεταβλητές (εξασφάλιση 
της ίσης μεταχείριση των σχολικών μονάδων, η διαδικασία που ακολουθεί η Ε.Σ.Ε. για 
την εξοικονόμηση των πόρων, η σύσταση της Ε.Σ.Ε. ως όργανο λαϊκής συμμετοχής 
βοηθά στη σωστή και δίκαιη κατανομή των πόρων, η διάσταση ότι η πολυετής θητεία- 
σταθερότητα στην Ε.Σ.Ε. έχει θετικό αποτέλεσμα), οι οποίες ωστόσο έχουν πολύ ικανο-
ποιητικό ποσοστό διακύμανσης.     

Παρατηρούμε ότι η εξασφάλιση της ίσης μεταχείριση των σχολικών μονάδων έχει τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά στο προβλεπτικό μοντέλο από ότι οι άλλες τρεις.  

Επιπρόσθετα, η συγκριτική μελέτη των απόψεων των μελών της Σ.Ε. και των Διευθυ-
ντών/ντριών των σχολείων της Π.Ε. αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και λει-
τουργικότητα της Σ.Ε. στα σχολεία της Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας ανέδειξε σημαντικά ζη-
τήματα. Τα μέλη της Σ.Ε. βλέπουν πιο θετικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουρ-
γία της σε σχέση με τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων της Π.Ε.. Η παρα-
πάνω διαφορά απόψεων υπερτονίζει το εύρημα των Τύπας & Κατσαρός (2005) που 
μιλούν για την κατάλληλη στελέχωση των συλλογικών οργάνων με πρόσωπα που εν-
διαφέρονται πραγματικά για την παιδεία και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε 
η ουσιαστική συμμετοχή των οργάνων αυτών να συμβάλλει στην ενεργοποίησή τους 
και στη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. 

Διαφορά στις απόψεις των μελών της Σ.Ε. σε σχέση με τους Διευθυντές/τριες των σχο-
λικών μονάδων βρέθηκαν και στις απόψεις για: α) την ευέλικτη σύνθεση της Ε.Σ.Ε. ως 
15μελούς συλλογικού οργάνου, β) την αντίληψη ότι η σύσταση της Ε.Σ.Ε. ως όργανο 
λαϊκής συμμετοχής βοηθά στη σωστή και δίκαιη κατανομή των πόρων και γ) το βαθμό 
κρίσης ότι στις αποφάσεις της Σ.Ε. λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε σχο-
λικής μονάδας.  

Συμπερασματικά, τα μέλη της Σ.Ε. βλέπουν πιο θετικά το θεσμό της Ε.Σ.Ε. σε σχέση 
με τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα-
θώς είναι μακριά από τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι 
Διευθυντές/ντριες  με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα στατιστικά ευρήματα της πρόβλεψης της θετικής κρίσης  των ερωτώμενων στην 
αποτελεσματικότητα της Σ.Ε. είναι πολύ σημαντικά. Όσο εξασφαλίζεται από τη Σ.Ε. 
ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες σκοπεύουν στην ίση μεταχείριση των σχολικών μο-
νάδων τόσο θετικότερη στάση έχουν οι ερωτώμενοι για την αποτελεσματικότητά της 
ως όργανο λαϊκής συμμετοχής.  
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Από τη συνολική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν, εντοπίστη-
καν σημεία στο σύνολο του σχεδιασμού, της δομής και των χαρακτηριστικών της 
Ε.Σ.Ε. που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και επανεξέτασης. Ακολούθως με την μορφή 
προτάσεων εντοπίζονται αυτά τα σημεία και προτείνεται και μια πιθανή εναλλακτική 
προσέγγιση. 

                                                             Προτάσεις 

1) Πραγματική αλλαγή της γραφειοκρατικής δομής της σημερινής διοίκησης,  2) Ενί-
σχυση της χρηματοδότησης των σχολείων, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες 
των σχολείων και άμεση κατανομή των πιστώσεων, 3) Υποχρεωτική λειτουργία της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη εκπροσώπηση της τοπι-
κής κοινωνίας στη σχολική κοινότητα, 4) Μείωση των μελών των Ε.Σ.Ε. με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων εκπαιδευτικών, 5) Αποκέντρωση με ουσιαστικές αρμοδιότητες στη 
σχολική μονάδα, 6) Ενίσχυση του ρόλου των γονέων με την υποχρεωτική σύγκλιση 
του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλα τα θέματα 
που αφορούν στη σχολική μονάδα, 7) Δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας, όλων των 
εμπλεκομένων φορέων με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εκπαίδευσης, των μα-
θητών και ευρύτερα της κοινωνίας.  
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Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα και ο ρόλος του Διευθυντή 

Σκανδάλου Αικατερίνη, Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου, aikskandalou@sch.gr 

Περίληψη 

Η σύγκρουση είναι κάτι το φυσικό και αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ανθρώπινης 
ζωής. Υπάρχει σε όλες τις σχέσεις, τις ομάδες, τους πολιτισμούς και σε κάθε επίπεδο 
κοινωνικής δομής. Η σύγκρουση αποτελεί μια πρόκληση για τους ανθρώπους, τόσο σε 
επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο ομάδων και μπορεί να είναι μια θετική δύναμη για 
αλλαγή. Μπορεί, όμως, να είναι καταστρεπτική εάν δεν αντιμετωπίζεται και εξετάζεται 
κατά τρόπο εποικοδομητικό. Τα τελευταία χρόνια, οι συγκρούσεις στους εκπαιδευτι-
κούς οργανισμούς και ο τρόπος διαχείρισής τους είναι ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση συγκρούσεων στη σχο-
λική μονάδα και τον ρόλο του Διευθυντή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί-
πεδο. Θα αναδυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη σχεσιοδυναμική των ομάδων, τον 
ρόλο του διευθυντή ως ηγέτη των ομάδων και τη διαχείριση της σύγκρουσης από τον 
διευθυντή με τεκμηρίωση των επιλογών του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σύγκρουση, Διευθυντής, διαχείριση, Σχολική Μονάδα 

Εισαγωγή- Παρουσίαση της σύγκρουσης 

Κάθε χρόνο, με την έναρξη του σχολικού έτους και συγκεκριμένα στην πρώτη συνε-
δρίαση του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, συζητούνται θέματα σχεδιασμού και 
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Μεταξύ των δια-
φόρων θεμάτων, γίνεται και συζήτηση για την κατανομή των τάξεων στους δασκάλους. 
Είναι ένα από τα θέματα, τα οποία δημιουργούν διαφωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και πολλές φορές κατά τις συνεδριάσεις παρατηρούνται προστριβές και αντιπαραθέ-
σεις μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα, σε 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
σε σχετική συνεδρίαση, ο διευθυντής του σχολείου έθεσε το θέμα της κατανομής των 
τάξεων επισημαίνοντας τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, η οποία ορίζει τα εξής: «Στο 
τέλος του προηγούμενου διδακτικού έτους ή στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς γί-
νεται η κατανομή των τάξεων και των τμημάτων στους διδάσκοντες με εισήγηση του 
Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας ύστερα από διεξοδική συζήτηση του Συλλόγου διδασκό-
ντων. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τάξη ή τμήμα για δύο (2) και όχι παραπάνω 
χρόνια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάληψη τάξης ή τμήματος για τρία 
(3) συνεχόμενα χρόνια ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων και 
του οικείου Σχολικού Συμβούλου». 

Στο σχολείο διδάσκουν τρεις δασκάλες, εκ των οποίων η μία διδάσκει για πρώτη φορά 
και τρεις δάσκαλοι. Τις τέσσερις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τις διεκδίκησαν οι δάσκαλοι 
για δεύτερη χρονιά και το θέμα αντιμετωπίστηκε χωρίς αντιπαράθεση και σύγκρουση. 
Έτσι, τις τάξεις Β΄ και Γ΄ τις ανέλαβαν οι παλιές δασκάλες και τις Δ΄ και ΣΤ΄ δάσκαλοι. 
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Χωρίς να υπάρξει προηγούμενη αντίδραση, ο δάσκαλος που την προηγούμενη χρονιά 
είχε την Δ΄ τάξη θεώρησε δεδομένο ότι ως άντρας έπρεπε να αναλάβει μια μεγάλη τάξη 
– την Ε΄- και να τηρηθεί το κατεστημένο ότι τις μεγάλες τάξεις τις παίρνουν άνδρες. 
Μάλιστα τόνισε ότι η κυρία που περισσεύει είναι γλυκύτατη, πολύ προσιτή στα παιδιά, 
ευγενική και ως εκ τούτου, τα παιδιά της Α΄ τάξης θα έχουν τεράστιο όφελος και θα 
είναι γονείς και μαθητές ευχαριστημένοι. Αφού «τακτοποίησε» έτσι το θέμα, αποσιώ-
πησε τελείως ότι σκόπευε να πάρει την τάξη του για τρίτη χρονιά. Ο απόλυτος τρόπος 
ομιλίας του προκάλεσε την άμεση αντίδραση και των τριών γυναικών – εκπαιδευτικών 
που έθεσαν ως θέμα, προτού προλάβει ο διευθυντής να μιλήσει, ότι αντιμετωπίζονται 
ρατσιστικά από τους συναδέλφους δασκάλους και ανέφεραν το θέμα της τριετίας. Δια-
μορφώθηκαν δύο αντίπαλες άτυπες ομάδες με διαφωνίες, χωρίς να υπάρχει εκπαιδευ-
τικό επιχείρημα από την πλευρά των ανδρών. Ο φόβος τους διευρύνθηκε με την ενδε-
χόμενη απώλεια «κεκτημένων» παράτυπων δικαιωμάτων. 

Η δυναμική των ομάδων 

Η ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή του σε διάφορες ομάδες. «Η 
ομάδα είναι ένα δυναμικό σύνολο ατόμων με κάποιο σκοπό, που κάτω από συνθήκες 
που ευνοούν την ενότητα, εξελίσσεται σε ένα οργανωμένο σύστημα με αλληλεξαρτώ-
μενους ρόλους, θεσμούς, κοινούς στόχους, αξίες, στάσεις και ομοιογενή συμπεριφορά 
που ικανοποιεί τις ανάγκες των μελών» (Γεώργας, 1995). 

Οι ομάδες δημιουργούνται για διάφορους λόγους, όπως για την κατανομή εργασίας και 
τη συγκέντρωση ικανοτήτων, για τον έλεγχο των εργασιών, για την αποδοχή των απο-
φάσεων, για την επεξεργασία πληροφοριών, για να υπάρχει εντονότερη δέσμευση σε 
ορισμένα κρίσιμα για την οργάνωση θέματα. Έτσι, σε μια σχολική μονάδα δημιουρ-
γούνται ομάδες για να κατανέμουν το εκπαιδευτικό έργο ή να προετοιμάσουν μια εκ-
παιδευτική δραστηριότητα ή να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά εγγραφής ή να εκ-
φράσουν άποψη για την επίδοση ή τη διαγωγή ενός μαθητή κ.τ.λ. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό δημιουργούνται 
ομάδες που συνδέονται μεταξύ τους είτε με τυπικές είτε με άτυπες σχέσεις και επιδιώ-
κουν από κοινού τους σκοπούς τους. Οι άτυπες ομάδες σχηματίζονται αυθόρμητα, κα-
τόπιν προσωπικής επιλογής για την επιτυχία κοινών στόχων, ενώ οι τυπικές ομάδες 
σχηματίζονται συνειδητά για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στόχων, αναλαμβάνο-
ντας συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα. Κατά τη λειτουργία, λοιπόν, των ομάδων 
για τη λήψη μιας απόφασης αναπτύσσεται μια δυναμική σχέση μεταξύ των μελών τους, 
η οποία στηρίζεται στα συμφέροντα, στις αξίες και τη δύναμη του κάθε προσώπου. 
Αυτά αναδεικνύουν το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και της συνεχούς μετάλλαξης των 
δυνάμεων μέσα στην ομάδα. (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων (τυπικών ή άτυπων) οδηγεί αναπό-
φευκτα και σε συγκρούσεις ατομικές ή ομαδικές. Κατά την Πετρίδου (2011) σύ-
γκρουση ορίζεται «η κατάσταση της μη συνεργασίας, της διαφωνίας, της αντίθεσης ή 
του ανταγωνισμού, κατά την οποία η κάθε πλευρά προσπαθεί να εμποδίσει την άλλη 
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στις επιδιώξεις της και στην επίτευξη των στόχων της». Οι πηγές των συγκρούσεων 
στον εκπαιδευτικό οργανισμό κατά την Αθανασούλα – Ρέππα (2008) προέρχονται από: 

• Το σύστημα της επικοινωνίας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Δηλαδή η προβλημα-
τική επικοινωνία και η ανεπαρκής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• Την οργανωτική δομή του εκπαιδευτικού οργανισμού. Δηλαδή τα γραφειοκρατικά 
χαρακτηριστικά του, η ανομοιογένεια του προσωπικού, το μέγεθος του εκπαιδευτι-
κού οργανισμού, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής κ.α. 

• Τις αντιθέσεις μεταξύ των ομάδων. Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελείται 
από ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα η καθεμία. Όταν οι αλληλεπιδράσεις των 
ομάδων έχουν το στοιχείο της κυριαρχίας, τότε εμφανίζονται συγκρούσεις. 

• Τους ανθρώπινους παράγοντες. Κάθε άτομο έχει διαφορετική προσωπικότητα και 
προσπαθεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του από τον επαγγελματικό του ρόλο και 
την κοινωνική του θέση με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα η διαφορετική εκπαίδευση ή 
το σύστημα πολιτισμικών αξιών που έχουν τα άτομα αποτελούν αιτία συγκρούσεων, 
αφού κάθε άτομο αντιλαμβάνεται το ανακύπτον θέμα διαφορετικά. 

Οι συγκρούσεις, που εμφανίζονται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, μπορεί να είναι 
διαπροσωπικές (μεταξύ εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας), διομαδικές (μεταξύ εκ-
παιδευτικών και εκπαιδευόμενων) ή μεταξύ ατόμων και ομάδων (εκπαιδευτικού και 
συλλόγου διδασκόντων) (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). 

Στη σύγκρουση, που εξετάζουμε, οι ομάδες λειτουργούν άτυπα και είναι διαπροσωπι-
κές. Ο καθένας από την πλευρά του προβάλλει τη δική του θεωρητική προσέγγιση στο 
θέμα με βάση τις εμπειρίες του, τις αξίες του, τις απόψεις του και το συμφέρον του. Η 
πρώτη αντιπαράθεση λειτουργεί ρατσιστικά σε τρία επίπεδα: άντρες – γυναίκες, παλιοί 
– νέοι συνάδελφοι και μεγάλες – μικρές τάξεις. Τα στερεότυπα φαίνεται ότι λανθάνουν 
και, όταν προτάσσεται το συμφέρον, βγαίνουν στην επιφάνεια. Η πρόταση του δασκά-
λου να πάρει τρίτη χρονιά την ίδια τάξη, που προφανώς εξυπηρετει, συμφεροντολο-
γικά, τον ίδιο, ξυπνά στους άνδρες συναδέλφους του τη νοοτροπία της ανδροκρατού-
μενης κοινωνίας ότι οι άνδρες μπορούν καλύτερα να ανταπεξέρχονται σε μεγάλες ηλι-
κίες και ότι υποβαθμίζονται με «παιδαριώδη» πράγματα, όπως είναι η ανάγνωση και η 
γραφή, γι’ αυτό και τους βολεύει η ανάθεσή τους σε γυναίκες που δεν έχουν πολλές 
επαγγελματικές αξιώσεις. Εξάλλου, οι γυναίκες σύμφωνα μ’ αυτούς είναι εξασκημένες 
και από το νοικοκυριό τους να βάζουν σειρά και να τα βρουν αυτοί έτοιμα για να α-
σκήσουν το έργο τους, που είναι «αξιολογότερο» γι’ αυτούς, στις μεγάλες τάξεις. Ένας 
καλός τρόπος για να φορτώσουν το έργο αυτό στις γυναίκες είναι τα ωραία και μεγάλα 
λόγια περί γλυκύτητας και τρυφερότητας των γυναικών προς τις τρυφερές μικρές ηλι-
κίες. Εκτός από τα επίπεδα άντρες- γυναίκες και μικρές – μεγάλες τάξεις, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε το τρίτο επίπεδο που στηρίζεται στη συμπεριφορά των παλαιών δασκάλων 
προς τους νέους που πολλές φορές γίνεται μια εδραιωμένη νοοτροπία αντιπαλότητας. 
Ίσως, εδώ, βγαίνει και ένα κόμπλεξ που ενδεχομένως οι ίδιοι να βίωσαν από παλιότε-
ρους συναδέλφους τους και έτσι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αυτοί τη 
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διαφορά και να λειτουργήσουν ως θετικοί ενισχυτές και στηρίγματα για τους νέους 
δασκάλους. 

Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι η ελαστικότητα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
και δικαιολογημένα, γιατί πρόκειται για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαιτε-
ρότητες δυσκολίες γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής στα 
εκάστοτε δεδομένα. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις ο δάσκαλος να πάρει τρίτη χρονιά την ίδια τάξη. Αυτό 
όμως το εκμεταλλεύεται ο συγκεκριμένος δάσκαλος, υπηρετώντας το δικό του συμφέ-
ρον. Από την άλλη δεν καθορίζεται σαφώς από τη νομοθεσία το στάδιο προσαρμογής 
του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Είθισται οι παλαιότεροι να αφήνουν τις «προβλημα-
τικές» τάξεις για τους νεοδιόριστους. Ίσως, δεν το κάνουν για το καλό των μαθητών 
και τις εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά για το καλό το δικό τους. 

Τα ζητήματα που προκύπτουν στην προαναφερόμενη σύγκρουση σχετίζονται με τη 
σχεσιοδυναμική των ομάδων μέσα από τα διαφορετικά διαπλεκόμενα συμφέροντα, νο-
οτροπίες, στόχους, συμπεριφορές και το διαφορετικό πολιτισμικό, παιδαγωγικό, ιδεο-
λογικό επίπεδο του καθενός και διαμορφώνουν το αποτέλεσμα – απόφαση της ομάδας 
(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Αυτά τα ζητήματα καλείται ο διευθυντής – διοικητικό 
στέλεχος – να διαχειριστεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και βελτίωση της 
εκπαιδευτικής μονάδας. 

Ο ρόλος του διευθυντή ως ηγέτη των ομάδων 

Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός αποτελείται από έναν αριθμό ομάδων, που τα μέλη 
τους συνδέονται μεταξύ τους με τυπικές ή άτυπες σχέσεις. Ο διευθυντής, προκειμένου 
να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να κατανοεί τον τρόπο συσχε-
τισμού των ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ 
των μελών τους, το βαθμό συνοχής των ομάδων, το βαθμό συμμόρφωσης προς τα πρό-
τυπα των ομάδων δηλαδή, τη δυναμική των ομάδων του (Πετρίδου, 2011). Τα παρα-
πάνω αναδεικνύονται μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επί-
πεδο (Αθανασούλα – Ρέππα, 1999), αφού έτσι κατανοούμε τους μηχανισμούς συμπε-
ριφοράς που λειτουργεί το προσωπικό σε διάφορες περιπτώσεις και αξιοποιώντας τη 
γνώση αυτή μπορούμε να επηρεάσουμε ή να καθοδηγήσουμε τις ομάδες (Everard & 
Morris, 1999). 

Η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζεται βέβαια από τα χαρακτηριστικά των ομάδων 
(τυπικών ή άτυπων), γι’ αυτό ο διευθυντής πρέπει να καλλιεργεί συστηματικά τη συ-
νεκτικότητα της ομάδας (το αίσθημα του «εμείς») και τη συμμόρφωση των μελών της 
ομάδας προς τα πρότυπά της για να εξασφαλίσει την επιδίωξη των κοινών στόχων που 
είναι η αποτελεσματικότητα και η βελτίωση της μονάδας (Πετρίδου, 2011). 

Ο διευθυντής – ηγέτης λοιπόν παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικό-
τητα της κάθε ομάδας γιατί είναι εκείνος που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να απο-
κτήσει κοινό όραμα και στόχους. Και αυτό γιατί, όταν όλα τα μέλη της ομάδας 
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κατανοήσουν ότι έχουν κοινούς στόχους και συνεπώς «κοινό συμφέρον» συνειδητο-
ποιούν την αλληλεξάρτησή τους, αισθάνονται ως μια ολότητα και αναπτύσσουν ομα-
δικό πνεύμα και θετικές «ομαδικές» συμπεριφορές (Μπουραντάς κ. ά. 1999).  

Πιο αναλυτικά ο διευθυντής – ηγέτης των ομάδων μπορεί να διευκολύνει την αποτελε-
σματικότητά τους με τους παρακάτω τρόπους: 

• Καθορισμό στόχων για τις ομάδες και τα μέλη 
• Παρακίνηση του προσωπικού 
• Προγραμματισμό και καθορισμό των ενδιάμεσων στόχων 
• Στηρίζοντας και συμβουλεύοντας 
• Διασφαλίζοντας ότι είναι στη διάθεση των ομάδων οι απαραίτητοι πόροι. 

Πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι ο διευθυντής επιβάλλεται να λειτουργεί με τη συμπε-
ριφορά του ως παράδειγμα προς μίμηση. Όταν ο διευθυντής ηγέτης είναι ηθικός και 
αυθεντικός ενθαρρύνει τη διαφάνεια και τη συνεργασία στις σχέσεις με τους άλλους 
(Argyropoulou, 2012). Ακόμη, επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα όταν ενδιαφέρεται 
τόσο για τα αποτελέσματα (δηλαδή προσανατολίζεται προς το «έργο») όσο και για τις 
σχέσεις (δηλαδή προσανατολίζεται προς τους ανθρώπους) υιοθετώντας το διοικητικό 
στυλ του παρακινητικού και λύτη προβλημάτων (Everard & Morris, 1999) και καλ-
λιεργώντας τον αμοιβαίο σεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, την 
ελευθερία έκφρασης, την ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία, τις καλές ανθρώπινες 
σχέσεις, την προδιάθεση για συναίνεση, την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη. 

Παρόλα αυτά, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων (τυπικών ή άτυπων) 
οδηγεί αναπόφευκτα και σε συγκρούσεις. Ο χειρισμός των συγκρούσεων από το διευ-
θυντή ηγέτη των ομάδων αποσκοπεί στη δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων και συ-
νεπειών, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι θετικές συνέπειες αναφέρονται στην ε-
κτόνωση και επίλυση των προβλημάτων, στις διορθωτικές ενέργειες που βελτιώνουν 
το εκπαιδευτικό έργο και τις τυπικές σχέσεις αλλά και στην ισχυροποίηση των δεσμών, 
στη συσπείρωση των μελών της ομάδας (Πετρίδου, 2011). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η δυναμική των ομάδων καθορίζει και τη δυ-
ναμική των εκπαιδευτικών οργανισμών και την αποτελεσματικότητά τους. Η δημιουρ-
γία και η διατήρηση υγειών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών τόσο των τυ-
πικών όσο και των άτυπων ομάδων είναι πρωτίστως σημασίας για την αποτελεσματική 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η διαχείριση της σύγκρουσης από το διευθυντή 

Το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και η διευθέτησή τους 
είναι ένα από τα σημαντικότερα, αφού αφορά στην αποτελεσματική λήψη των εκπαι-
δευτικών αποφάσεων και στην αποτελεσματική λειτουργία τους. Πολλές φορές στις 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων δημιουργούνται προστριβές και οι εκπαιδευ-
τικές αποφάσεις δεν είναι αποτέλεσμα λογικής και εποικοδομητικής συζήτησης, αλλά 
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ικανής εκτέλεσης του «παιχνιδιού» (Everard & Morris, 1999). 

Ο διευθυντής θα πρέπει να έχει την ικανότητα και τις δεξιότητες να αναγνωρίζει τις 
συγκρούσεις σε όλες τις περιπτώσεις και να τις αντιμετωπίζει ως πηγή δημιουργικότη-
τας, που θα συντελέσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του εκπαιδευτικού ορ-
γανισμού. Έτσι, η διαχείριση των συγκρούσεων ανάγεται κεντρικό ζήτημα. 

Κάθε σύγκρουση είναι διαφορετική ανάλογα με τα δεδομένα που την απαρτίζουν. Με 
αυτή τη λογική και η στρατηγική αντιμετώπισης της κάθε σύγκρουσης είναι, επίσης, 
διαφορετική. Παρόλα αυτά, κατά την Αθανασούλα Ρέππα (2012), υπάρχουν δύο βασι-
κές κατηγορίες στρατηγικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων: 

• Στρατηγική του «κερδίζω – χάνεις», όπου οι αντιμαχόμενες πλευρές βλέπουν τα εν-
διαφέροντά τους να είναι αμοιβαία και αποκλειστικά, με αποτέλεσμα ισχυρές συνέ-
πειες για κάθε ομάδα, μακροπρόθεσμες και δυσλειτουργικές συμπεριφορές, απο-
διοργανώνοντας την ισορροπία του οργανισμού. 

• Στρατηγική του «κερδίζω – κερδίζεις», όπου αποβλέπει στον συμβιβασμό των αντι-
μαχόμενων πλευρών. Η προσέγγιση αυτή είναι περισσότερο παραγωγική. Τα συμ-
βαλλόμενα μέρη εργάζονται μαζί για να καθορίσουν τα προβλήματά τους και συμ-
μετέχουν έπειτα στην αμοιβαία επίλυση προβλήματος. Όπου αυτές οι δεξιότητες δεν 
είναι αναπτυγμένες μπορεί να παρέμβει ένας διαμεσολαβητής (διευθυντής) για να 
βοηθήσει τις ομάδες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες. 

Κατά τους Everard & Morris (1999) υπάρχουν πέντε τεχνικές με τις οποίες μπορούμε 
να διαχειριστούμε μια σύγκρουση (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

Συγκεκριμένα:  

• Αποφυγή: Παρακάμπτουμε τη σύγκρουση ή αναβάλλουμε την αντιπαράθεση. 
• Μάχη: Είναι η κλασική θεώρηση της σύγκρουσης του τύπου «κερδίζω – χάνεις». 

1005/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



• Εξομάλυνση προβλημάτων: Απεικονίζεται από τον κατευνασμό βάζοντας πάνω απ’ 
όλα τα συμφέροντα των άλλων. 

• Συμβιβασμός: Αναζητούνται πρόχειρες λύσεις, ικανοποιώντας και τις δύο πλευρές. 
• Επίλυση προβλημάτων: Είναι η έκφραση της στρατηγικής του «κερδίζω – κερδί-

ζεις». 

Η διαχείριση συγκρούσεων εμπεριέχει τον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών 
που έχουν σαν στόχο τη μείωση των δυσλειτουργιών και την ενίσχυση των θετικών 
επιδράσεων μιας σύγκρουσης. Έχοντας υπόψη, λοιπόν, τα παραπάνω και το ευρωπαϊκό 
μοντέλο διοικητικής αριστείας (Κριεμάδης, 2013), ο διευθυντής επιλέγει τον κατάλ-
ληλο τύπο διευθέτησης των συγκρούσεων, ανάλογα με τον τύπο της σύγκρουσης, έχο-
ντας στραμμένο το ενδιαφέρον του τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις σχέσεις. 

Αφού έχει επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο και έχει διαμορφώσει από πριν μια καλή α-
τμόσφαιρα (ενδεχομένως με το χιούμορ του), παίρνοντας τον λόγο θέτει τους στόχους 
στη βάση σύζευξης αφενός του υψηλού επιπέδου επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτε-
λέσματος και αφετέρου της διατήρησης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων τόσο σε επί-
πεδο μεταξύ συναδέλφων όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικών και διεύθυνσης. Έτσι, υ-
πηρετώντας αυτό το όραμα  διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του συστήματος και η 
αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων  για να μπορεί να γίνει μεγιστοποίηση του έργου. 
Ο διευθυντής για να επιλύσει τη σύγκρουση επιλέγει τη στρατηγική του «κερδίζω – 
κερδίζεις». Έτσι, οδηγεί τις προσπάθειες να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανησυχίες αμ-
φοτέρων των συμβαλλομένων μερών, μέσω της αμοιβαίας επίλυσης του προβλήματος 
και η λύση στη σύγκρουση να είναι μια γνήσια ολοκλήρωση των επιθυμιών και των 
δύο πλευρών. 

Ο παραπάνω στόχος για να υλοποιηθεί πρέπει να στηριχτεί στο υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο και στη διατήρηση άψογου παιδαγωγικού κλίματος. Σύμφωνα με το νομοθε-
τικό πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των τάξεων: η αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων όλων των δασκάλων, οι δεξιότητες που έχουν, οι απόψεις - 
προτιμήσεις του καθενός, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτική και ομαλή λειτουργία 
της σχολικής μονάδας, η εναλλαγή των τάξεων κάθε δύο χρόνια, η ομαλή προσαρμογή 
του νεοδιόριστου. Εκτενώς ο διευθυντής αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στην έναρξη της 
συνεδρίασης. Αυτή είναι δεδομένη και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθεί. 

Ερχόμενος στην άλλη παράμετρο ο διευθυντής εξέθεσε την άποψή του σχετικά με την 
εξασφάλιση άριστων προϋποθέσεων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για την υ-
λοποίηση του οράματός του. Πιο συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι: 

• Είναι θέμα ποιότητας των ανθρώπων και μάλιστα των εγγράμματων να χειρίζονται 
μια κρίση με ευγένεια και κατανόηση, βάζοντας ο καθένας τον εαυτό του στη θέση 
του άλλου. Ως σύλλογος διδασκόντων έχουμε καλλιεργήσει μια κουλτούρα που άλ-
λοτε κάνει πίσω ο ένας και άλλοτε ο άλλος, όχι ως ηττημένος αλλά επιδεικνύοντας 
συμπεριφορά κατανόησης και εκφράζοντας δείγμα καλής θέλησης και αλτρουϊ-
σμού. Τονίζει ότι ο ποιοτικός άνθρωπος βάζει το συμφέρον της υπηρεσίας πάνω από 
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τις προσωπικές του επιθυμίες και αυτό λειτουργεί ως πρόκριμα ανέλιξης της προ-
σωπικότητάς του. Για όλους ισχύει ότι: «Τα εμπόδια δεν είναι να σκοντάφτουμε 
αλλά να τα υπερπηδούμε και να γινόμαστε πιο ισχυροί και θωρακισμένοι μέσα από 
τις δυσκολίες». 

• Είναι σίγουρος ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζουν τις 
γυναίκες ως δασκάλες, όταν ισχυρίζονται ότι τα πάνε καλύτερα στις μικρές τάξεις. 
Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα στερεότυπων αντιλήψεων προς τη γυναίκα, απλώς οι 
ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους γεννημένο για μεγαλύτερες τάξεις 

• Η ανάληψη όλων των τάξεων δημιουργεί στον εκπαιδευτικό εμπειρίες. Πιο αναλυ-
τικά, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας (ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητό, Η/Υ) και 
προϊόντος του χρόνου οι γενιές εξελίσσονται και είναι άλλα τα δεδομένα στη νοη-
τική ανάπτυξη των εξάχρονων μαθητών. Πρέπει να προστεθεί, εδώ, η υποχρεωτική 
φοίτηση στο νηπιαγωγείο και η εξέλιξη – αναβάθμιση στο πνευματικό επίπεδο των 
γονιών. Έτσι, οι μαθητές αυτοί έχουν διαφορετικά βιώματα σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες γενιές και η ανάληψη της τάξης πλουτίζει τις εμπειρίες του εκπαιδευ-
τικού. 

• Τέλος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει δουλέψει την ύλη όλων των τάξεων και μά-
λιστα αυτό να γίνεται πολλές φορές στην καριέρα του για να μπορεί έτσι να υπηρε-
τήσει αποτελεσματικά την εποικοδομητική και σπειροειδή μάθηση. Μόνο, έτσι, α-
φού κατανοήσει τους στόχους των μαθημάτων κάθε τάξης και αφού διδάξει όλα τα 
μαθήματα μπορεί να έχει σφαιρική αντίληψη, εμπλουτισμένη θεώρηση και να δια-
μορφώσει κατάλληλη στρατηγική για να συντελέσει με την εκπαιδευτική του κα-
ριέρα στην υλοποίηση του γενικότερου σκοπού της παιδείας.  

Στη συνέχεια, καλό είναι να ζητήσει την άποψη του συλλόγου διδασκόντων πώς θα 
μπορούσαν διαφορετικά να πετύχουν τους στόχους που έθεσε στην αρχή της δευτερο-
λογίας του. Έτσι, αποδεικνύεται σαθρό το μέτωπο ανδρών – γυναικών. Τέλος απευθύ-
νεται στους εκπαιδευτικούς, που αφορά η σύγκρουση και τους τονίζει ότι από τη συ-
νεδρίαση πρέπει να φύγουν όλοι κερδισμένοι, αποκομίζοντας τη βαθιά εκτίμηση και 
τον σεβασμό των συναδέλφων τους. Σε περίπτωση εμμονής τους, τους διατυπώνει την 
πρόταση να επαναλάβουν τους λόγους για τους οποίους εμμένουν στην αρχική τους 
θέση. Αν διαπιστώσει ότι δεν διαφοροποιούνται οι διαθέσεις τους, δεν επιμένει στη 
σύγκρουση, λύνει τη συνεδρίαση και αφού συζητήσει με τον καθένα προσωπικά, συ-
νέρχονται εκ νέου και εφαρμόζουν τον νόμο, καταγράφοντας την απόφαση στα πρα-
κτικά της συνεδρίασης. 

Συμπεράσματα 

Η διαχείριση συγκρούσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη μιας οργάνωσης θα 
επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές και θα μετατρέψουν μια αρχικά δυσάρεστη κατά-
σταση σε ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση. Στόχος της διαχείρισης συγκρούσεων 
είναι να επιλύεται το κάθε πρόβλημα με το μέγιστο όφελος τόσο για τους εμπλεκομέ-
νους, όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό. Στις περιπτώσεις που η λύση είναι αδύνατο 
να βρεθεί, καλείται ο διευθυντής να παίξει το ρόλο του μεσάζοντα. Για να 
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διεκπεραιώσει τον ρόλο του πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις και 
να θεωρεί τη σύγκρουση σαν μια κατάσταση όχι προς αποφυγή, αλλά σαν ευκαιρία για 
αντικατάσταση παρωχημένων διαδικασιών και ιδεών και σαν ευκαιρία για μάθηση. 
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Η εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου σε οργανισμό μάθησης. Μελέτη περίπτωσης 

Φραγκόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, gfraggy@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την προσπάθεια εξέλιξης μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται μελέτη 
περίπτωσης στην οποία η νέα διευθύντρια καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα 
συνεργασίας και πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών σε Δημοτικό Σχολείο στο οποίο 
δεν υπάρχει η αίσθηση της κοινότητας. Εστιάζουμε κυρίως στον ρόλο και την ευθύνη, 
τόσο της διευθύντριας, όσο και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής 
κουλτούρας στο σχολείο. Παράλληλα, αναφερόμαστε στις δυσκολίες, τις προκλήσεις 
αλλά και τις ευκαιρίες που θα προέκυπταν από μια τέτοια προσπάθεια. 

Λέξεις-Κλειδιά: οργανισμός μάθησης, αποτελεσματικότητα, διοίκηση 

Το αποτελεσματικό σχολείο 

Μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, το σχολείο 
έχει άρρηκτη σχέση με την αγορά εργασίας, συνεπώς, και με την οικονομία. Έτσι, η 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου, που θα «στέκεται» στο ύψος των 
περιστάσεων, κρίνεται επιτακτική (Πασιαρδής, 2004). 

Ως αποτελεσματικό χαρακτηρίζεται το σχολείο που μπορεί να επιτύχει τους στόχους 
που το ίδιο θέτει, σύμφωνα πάντα με το προφίλ των μαθητών του, τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της σχολικής μονάδας και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί 
(Πασιαρδή, 2001). Κατά συνέπεια, το αποτελεσματικό σχολείο είναι αυτό που έχει 
θετική στάση στις αλλαγές, εντοπίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες, θέτει 
στόχους, σχεδιάζει δράσεις για την επίτευξή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα και 
επανασχεδιάζει. 

Σύμφωνα με την Πασιαρδή (2001), βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 
σχολείου είναι η επιτυχημένη διοίκηση, το κοινό όραμα που μοιράζεται όλο το 
προσωπικό, η κουλτούρα συνεργασίας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, το 
ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, η ύπαρξη ενός θετικού σχολικού κλίματος, η χρήση 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς, αλλά και 
η λειτουργία της σχολικής μονάδας ως ένας οργανισμός μάθησης.  

Στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το 2001, αναφέρονταν πως η μάθηση 
στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητο στοιχείο οργανισμών που θέλουν να 
ευδοκιμήσουν σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και που λειτουργούν στο 
πλαίσιο μιας νέας κοινωνίας, της «κοινωνίας της γνώσης». Οι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν τις νέες επιταγές των οργανισμών 
μάθησης, μιας και οι ικανότητες και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών τους συνδέονται 
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άμεσα με την αποτελεσματική διδασκαλία και κατά συνέπεια με το αποτελεσματικό 
σχολείο (Κουτούζης & Παπάζογλου, 2016). 

Βασικές έννοιες - Ορισμοί 

Σύμφωνα με τη Norris, κουλτούρα ενός σχολείου είναι μια αναπαράσταση αυτού που 
τα μέλη του πιστεύουν για τον εαυτό τους. Είναι δηλαδή η εικόνα του εαυτού τους. 
Αντανακλά το τι αυτοί πιστεύουν, εκτιμούν και παρουσιάζουν ως σημαντικό στους 
άλλους. Όπως η εικόνα, που ένα άτομο έχει για τον εαυτό του, διαμορφώνει την 
προσωπικότητά του, έτσι και το πώς αντιλαμβάνεται ένας οργανισμός τον εαυτό του 
διαμορφώνει αυτό που τελικά γίνεται ή αυτό που εκπροσωπεί για τους άλλους 
(Ανθοπούλου, 1999). Η αλλαγή της κουλτούρας ενός σχολείου κρίνεται απαραίτητη 
όταν το σχολείο αυτό επιδιώκει τη μετατροπή του σε οργανισμό μάθησης (Fullan, 
1995).  

Οργανισμός μάθησης είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να παράγει, να 
μετασχηματίζει και να μεταδίδει γνώση, έχει την ικανότητα να τροποποιεί τη 
συμπεριφορά του, σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας γνώσης και να αναπτύσσει 
καινοτομίες (Μπουραντάς, 2005). Σε μια επαγγελματική κοινότητα, όπως αυτή του 
σχολείου, ο στόχος είναι ανθρωποκεντρικός καθώς επιδιώκει την ανάπτυξη των 
ανθρώπων-μελών του μέσα από τη μάθηση, η οποία αναπτύσσεται εντός της 
κοινότητας (Morgan, 2000). 

Στο πλαίσιο αυτής της μαθησιακής πορείας, σημαντικό ρόλο μπορούν να αποτελέσουν 
πρακτικές επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ως επιμόρφωση μπορούμε να 
ορίσουμε την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τον 
εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, 
ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους (Μαυρογιώργος, 1999). 

Μελέτη Περίπτωσης 

Το σχολείο, στο οποίο αναφέρεται η μελέτη περίπτωσης, είναι ένα δωδεκαθέσιο 
δημοτικό σχολείο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και 
η ιδιαιτερότητά του είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια μεταστεγάστηκε από ένα παλιό 
μισθωμένο κτίριο, χωρίς καμία σχολική υποδομή, σε ένα καινούριο αρκετά σύγχρονο 
κτίριο με κλειστό γυμναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων, φυσικών επιστημών, 
βιβλιοθήκη.  

Παρά το ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε, οι αίθουσες αυτές είναι σχεδόν άδειες 
και αχρησιμοποίητες, χωρίς να έχουν εξοπλιστεί πλήρως με την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή. Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές που έχουν δοθεί μένουν 
αχρησιμοποίητοι και σκονισμένοι στα ράφια της βιβλιοθήκης στο γραφείο δασκάλων. 
Πολλές φορές, στις προσωπικές συζητήσεις των εκπαιδευτικών, κάποιοι έχουν 
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προτείνει ιδέες για την καλύτερη οργάνωση του σχολείου, αλλά οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται, λέγοντας πως αυτή είναι υποχρέωση του διευθυντή, 
ο οποίος αδιαφορεί. Πολλοί εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να οργανώσουν ακόμα και 
διδακτικές επισκέψεις. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου γονείς έχουν απευθυνθεί στον 
Σχολικό Σύμβουλο παραπονούμενοι για  απαρχαιωμένες διδακτικές μεθόδους και 
έλλειψη ενδιαφέροντος, τη στιγμή που σε άλλα σχολεία γίνονται «σημαντικά 
πράγματα», όπως λένε.  

Παραφωνία σε όλα αυτά αποτελούν δύο νεότεροι εκπαιδευτικοί, ο Κώστας και η 
Δήμητρα, οι οποίοι  διορίστηκαν πέρυσι στο συγκεκριμένο σχολείο και δείχνουν για 
αυτό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολλές φορές, μέσα στο γραφείο δασκάλων, συζητούν 
για νέες διδακτικές μεθόδους και καινοτόμα προγράμματα αλλά οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί λένε πως είναι ακόμα «νέοι» και πως όταν φτάσουν στα δικά τους χρόνια 
υπηρεσίας «θα δουν». 

Πριν πέντε μήνες, με τις κρίσεις των διευθυντών, ανέλαβε τη διεύθυνση του σχολείου 
μια νέα διευθύντρια. Από την πρώτη κιόλας μέρα, εκμυστηρεύτηκε στους 
εκπαιδευτικούς πως η ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση που έχει με το σχολείο, λόγω 
του ότι φοίτησε και η ίδια σε αυτό, δεν της αφήνουν περιθώρια αδιαφορίας και το ίδιο 
ζήτησε από αυτούς.  

Στον πρώτο σύλλογο διδασκόντων, μίλησε για το «όραμα» που έχει για το σχολείο και 
πως θέλει όλοι οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν με δικές τους καινοτόμες ιδέες στην 
αποτελεσματική λειτουργία του. Θέλει να αισθάνονται, όπως είπε, όλοι δημιουργικοί, 
να τολμούν και τους διαβεβαίωσε πως πάντα θα είναι δίπλα τους. Τόνισε πως πρέπει 
να αισθάνονται ασφαλείς και πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε όλοι. Τους 
προέτρεψε να μετατρέψουν το σχολείο σε μια κοινότητα μάθησης, όπου εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και γονείς θα λειτουργούν συνεργατικά, θέτοντας στόχους του οποίους 
μπορούν να αξιολογήσουν. Τα σχόλια των περισσότερων εκπαιδευτικών για τη νέα 
διεύθυνση ήταν μάλλον αρνητικά και η ανησυχία τους για το τι άραγε θα ζητούσε από 
αυτούς, έντονη.  

Στη  συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην 
έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στην αδιαφορία των 
περισσότερων για εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας τους και την εξοικείωσή 
τους με τα εργαστήρια αλλά και στην έως τώρα αναποτελεσματική διοίκηση της 
σχολικής μονάδας. Φαίνεται ξεκάθαρα πως έως τώρα δεν υπήρχε καμιά συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και προφανώς δεν υπήρχε κουλτούρα 
συνεργασίας και θετικής στάσης στις αλλαγές. 

Η νέα διευθύντρια αντιλαμβανόμενη το κλίμα που επικρατεί και αφού φρόντισε πρώτα 
να ενημερωθεί με λεπτομέρεια για τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και την 
υλικοτεχνική του υποδομή, άρχισε να καλεί τους εκπαιδευτικούς προσωπικά στο 
γραφείο της  και να συζητά μαζί τους για αρκετή ώρα, θέλοντας να γνωριστούν, όπως 
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είπε, καλύτερα. Το κλίμα άρχισε, μάλλον, να γίνεται περισσότερο θετικό απέναντί της, 
χωρίς να λείπουν βέβαια και κάποιοι που συνέχιζαν να λένε πως όλα αυτά είναι 
ανέφικτα και ουτοπικά για ένα ελληνικό σχολείο.  

Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειχνε για κάθε 
τι μέσα στο σχολείο. Πολλές φορές κουβαλούσε η ίδια έπιπλα και καρέκλες από άλλα 
σχολεία, στην προσπάθειά της να κάνει το γραφείο των εκπαιδευτικών και το γραφείο 
διεύθυνσης πιο λειτουργικά και συχνά τα φώτα στο γραφείο της ήταν ανοικτά έως αργά 
το βράδυ. Σε κάθε διάλειμμα δεν έχανε την ευκαιρία να συναναστρέφεται τον 
οποιοδήποτε, λέγοντας πως οι ανθρώπινες σχέσεις την ενδιαφέρουν πολύ. 

Αυτό που είχε ήδη πετύχει ήταν όλοι σχεδόν να συζητούν για τα νέα δεδομένα. Τα 
πρώτα δείγματα συνεργασίας κάποιων εκπαιδευτικών φάνηκαν όταν άρχισαν να 
συζητούν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στον χώρο εργασίας τους και από 
κοινού αποφάσισαν να προτείνουν στην διευθύντρια να κάνουν έναν νέο σύλλογο 
διδασκόντων. 

Κατά τη διάρκεια του νέου συλλόγου, η διευθύντρια κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς 
να εκφράσουν ελεύθερα τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς αλλά και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν σε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό, όπως είπε, επάγγελμα. Τους 
διαβεβαίωσε, για μια ακόμα φορά, πως θα είναι πάντα στο πλευρό τους και πως στο 
ταμείο του σχολείου υπάρχει ένα χρηματικό ποσό που θα χρησιμοποιηθεί στην 
υλοποίηση των δικών τους προτάσεων.  

Η τοποθέτηση των δύο νεότερων εκπαιδευτικών του σχολείου, του Κώστα και της 
Δήμητρας, ήταν πολύ θετική απέναντι στο νέο κλίμα που άρχιζε να διαμορφώνεται. 
Αναφέρθηκαν πρώτοι στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν μέσα στην τάξη, εξέφρασαν 
την επιθυμία να βρούν από κοινού τρόπους για την αντιμετώπισή τους και έθεσαν τον 
εαυτό μας στη διάθεση, τόσο της διευθύντριας, όσο και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών 
για οποιαδήποτε βοήθεια. Υποστήριξαν πως εάν κατάφερναν να θέσουν κοινούς 
στόχους, οι οποίοι θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, αυτό θα λειτουργούσε θετικά για όλους. 

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση λειτούργησε καταλυτικά, μιας και οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί άρχισαν να αισθάνονται, ίσως, πως δεν είναι οι μόνοι που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν αρχικά πως δεν 
μπορεί να αλλάξει κάτι, δέχτηκαν να προσπαθήσουν, έστω και αν συνέχιζαν να 
πιστεύουν το ίδιο. Μετά από αρκετή ώρα συζήτησης, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 
μάλλον η κύρια επιθυμία όλων είναι η επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, επικοινωνίας αλλά και οργάνωσης του σχολείου και όρισαν κοινούς 
στόχους για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς 

Οι στόχοι αυτοί ήταν: 
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• Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί, βιωματικά, νέες διδακτικές μεθόδους. 
• Να αποκτήσουν δεξιότητες με τα νέα εργαστήρια του σχολείου και τις νέες 
τεχνολογίες. 
• Να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας στο σχολείο. 

Έτσι αποφασίστηκε: 

• Να γίνει καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών που έχουν οι δάσκαλοι του 
σχολείου με ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 
• Να γίνει επεξεργασία των στοιχείων και ο σύλλογος να καταλήξει στη θεματολογία 
της επιμόρφωσης. Αυτή θα συζητηθεί με τον Σχολικό Σύμβουλο ο οποίος θα μας 
βοηθήσει στην υλοποίηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  
• Να χωριστούν προαιρετικά σε ομάδες, των δύο ατόμων, και να επιχειρήσουν μια 
άτυπη, μεταξύ τους αξιολόγηση, για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν διδακτικά 
κάποια αντικείμενα. 
• Να καταγραφούν οι προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων, για να υπάρχει μέτρο 
σύγκρισης της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων, κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. 

Ορίστηκε χρονικό περιθώριο ενός έτους, στο τέλος του οποίου θα αξιολογηθεί η 
επίτευξη των στόχων και θα επανεξεταστούν τα ζητήματα που τους απασχόλησαν. 
Τέλος, με την παρότρυνση της διευθύντριας αποφασίστηκε να τοποθετηθεί εντός του 
σχολείου «κιβώτιο» στο οποίο θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί ανώνυμα να αναφέρονται 
σε θέματα της σχολικής μονάδας και κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την διοίκηση. 

Ο ρόλος του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κουλτούρας 

Σύμφωνα με την Ανθοπούλου (1999), από την πρώτη κιόλας επίσκεψη σε ένα σχολείο 
μπορούμε να αντιληφθούμε την «κουλτούρα» του. Αυτή αποτελείται από εξωτερικά 
αλλά και εσωτερικά στοιχεία που έχουν σχέση με τις αξίες, στάσεις, αντιλήψεις, 
συμπεριφορές των ατόμων που εμπλέκονται στη σχολική μονάδα (Πασιαρδής, 2004). 
Έτσι, όταν η διαμόρφωση μιας διαφορετικής κουλτούρας στο σχολείο γίνεται στόχος, 
ο ρόλος του διευθυντή αλλά και των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός. 

Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, η καθαριότητα, οι οργανωμένοι χώροι 
διαμορφώνουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας. Η νέα διευθύντρια του 
σχολείου φαίνεται πως αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί στον τομέα αυτό, 
μιας και επιδιώκει την υποστήριξη του σχολείου με υλικοτεχνική υποδομή. Η θέλησή 
της να διαμορφώσει χώρους λειτουργικούς και καλαίσθητους δεν μπορεί παρά να 
επηρεάσει θετικά τη σχολική κοινότητα. Άλλωστε η εξασφάλιση της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής είναι προϋπόθεση αλλά και αφετηρία για την ικανοποίηση 
άλλων αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού (Ανθοπούλου, 1999). 
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Στην εσωτερική διάσταση της κουλτούρας σημαντικό ρόλο έχουν οι ανθρώπινες 
σχέσεις και η επικοινωνία (Κουτούζης, 1999). Στο έργο αυτό καθοριστικό ρόλο έχει ο 
διευθυντής, ο οποίος καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας και συμμετοχικότητας στη 
διοίκηση του σχολείου. Η παρότρυνση της νέας διευθύντριας να συμμετέχουν οι 
εκπαιδευτικοί στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό των στόχων, τους 
«δεσμεύει», κάνοντάς τους συνυπεύθυνους στην επίτευξή τους. 

Ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των 
εκπαιδευτικών, έτσι ώστε ακόμα και εάν ο ίδιος δεν έχει την ίδια νοοτροπία, την ίδια 
«κουλτούρα» με τον πληθυσμό του περιβάλλοντος στο οποίο βρέθηκε, να πάρει τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες, χωρίς να επιχειρήσει την αλλοίωση της ταυτότητας του 
εκπαιδευτικού δυναμικού, κάτι το οποίο θα είχε αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό 
(Ανθοπούλου, 1999). Παράλληλα ο διευθυντής πρέπει να λειτουργεί ως παράδειγμα 
προς μίμηση. Στη δική μας μελέτη περίπτωσης φαίνεται ξεκάθαρα πως η νέα 
διευθύντρια «κέρδισε» τους εκπαιδευτικούς με τη διάθεσή της να εργαστεί ακόμα και 
χειρωνακτικά προκειμένου να βοηθήσει στην αισθητική και πρακτική βελτίωση των 
χώρων του σχολείου.  

Σημαντικό ρόλο στην εσωτερική διάσταση της κουλτούρας έχουν και οι εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και καθορίζουν το μαθησιακό περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο λειτουργούν καθημερινά οι μαθητές τους. Ο προγραμματισμός του 
μαθήματος, οι νέες διδακτικές μέθοδοι, το κλίμα συμμετοχής και συνεργασίας των 
μαθητών, η αξιολόγηση, η ανατροφοδότηση, το ευχάριστο κλίμα στην τάξη παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση νέας κουλτούρας στη σχολική μονάδα (Ρέππα, 
1999). 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης δεν θα μπορούσαμε παρά να κρίνουμε πολύ 
θετικά την προσέγγιση που επιχειρεί η νέα διευθύντρια. Υιοθετώντας ένα δυναμικό 
στιλ επικοινωνίας χρησιμοποιεί την παρότρυνση με συνέπεια την ανύψωση του ηθικού 
των εργαζομένων (Ρέππα, 1999). Επιζητά τις προτάσεις-εισηγήσεις των μελών του 
οργανισμού προτείνοντας η ίδια να τοποθετηθεί κουτί παραπόνων, δείχνοντας έτσι ότι 
σέβεται και εμπιστεύεται το ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας. Καλλιεργεί ένα ανοιχτό 
υποστηρικτικό επικοινωνιακό κλίμα αναφερόμενη, αρκετά συχνά, στην αίσθηση 
ασφάλειας που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο που διοικεί. Προωθεί έτσι 
τη συνεργασία στις εργασιακές σχέσεις και την ανάληψη πρωτοβουλιών με απώτερο 
στόχο την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οργανισμού (Ρέππα, 1999). 

Σε κάθε προσπάθεια αλλαγής σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό,  είναι σύνηθες το 
φαινόμενο να υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμφισβητούν τα περιθώρια τέτοιων 
αλλαγών. Μια ιδιαιτερότητα που έχει το επάγγελμα αυτό, είναι πως από πολύ νωρίς οι 
εκπαιδευτικοί έχουν εκτεθεί σε πρακτικές, συμπεριφορές και αντιλήψεις που 
συνδέονται με την εργασία τους. Ακολουθούν, δηλαδή, μια μακρόχρονη διαδικασία 
«μαθητείας» στο επάγγελμα (Μαυρογιώργος, 1999). Σύμφωνα με τον Knowels (1998), 
οι ενήλικες, ως εκπαιδευόμενοι, αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας στην προσπάθειά 
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τους να μην αλλάξουν αυτές τις ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις, και νιώσουν την 
αίσθηση της απόρριψης. Έτσι, η στάση των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί, δεν μπορεί όμως να 
γίνει αποδεκτή. Περιθώρια αλλαγών υπάρχουν πάντα, αρκεί να επιζητούν οι 
εκπαιδευτικοί την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, μέσα από ένα κοινό 
όραμα για τη σχολική μονάδα. 

Δυσκολίες και ευκαιρίες στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε οργανισμό 
μάθησης 

Σύμφωνα με τους Κουτούζη & Παπάζογλου (2016), οι παράγοντες που συμβάλλουν 
στον μετασχηματισμό ενός σχολείου σε οργανισμό μάθησης είναι η επικοινωνία και η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών, η μάθηση μέσα από τη δράση, η δια βίου μάθηση μέσω 
επιμορφώσεων και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία των εκπαιδευτικών τούς δίνει την ευκαιρία να 
μειώσουν την απομόνωσή τους και να επιλύσουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά 
προβλήματα της τάξης τους. Αισθάνονται, έτσι, πως δεν είναι μόνοι τους και 
μοιράζονται την ευθύνη της επιτυχίας των μαθητών τους. Σημαντικό εμπόδιο, όμως, 
στην συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι ο χρόνος. Ο λιγοστός διαθέσιμος χρόνος που 
έχουν αναλώνεται πολλές φορές σε διοικητικά ζητήματα και είναι ανασταλτικός 
παράγοντας στην ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους.  

Μια εξίσου σημαντική ευκαιρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε έναν οργανισμό 
μάθησης είναι η επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στη χώρα μας, για πολλά χρόνια, ίσως 
ακόμα και σήμερα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και κυρίως του δασκάλου δεν έχει 
την αναγνώριση που του αρμόζει. Σε αυτό βέβαια έπαιξε σημαντικό ρόλο και η έλλειψη 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των δασκάλων οι οποίοι, για πολλά χρόνια, φοιτούσαν 
στις διετείς παιδαγωγικές ακαδημίες. Η δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω 
επιμορφωτικών προγραμμάτων θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 
και εάν αυτό συνδυαστεί με το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία, θα είναι μια 
σημαντική ευκαιρία κοινωνικής αναγνώρισης του επαγγέλματός τους. Το άνοιγμα 
αυτό, όμως, προϋποθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες  δεν διαθέτουν πολλοί 
εκπαιδευτικοί.  

Ανασταλτικός παράγοντας, επίσης, είναι οι αναχρονιστικές αντιλήψεις πολλών 
εκπαιδευτικών οι οποίοι αρνούνται να δεχτούν οποιαδήποτε αλλαγή στις 
απαρχαιωμένες διδακτικές τους μεθόδους. Πολλές φορές οι ιδέες νεότερων 
εκπαιδευτικών και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας τούς αναπτύσσουν το αίσθημα 
της απειλής (Smith & Scott, 1990).  

Εάν συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, τότε προκύπτει, ίσως, μια πρόκληση και ένα ερώτημα. 
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Άραγε σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί η ιδέα της μετατροπής ενός σχολείου σε 
οργανισμό μάθησης όταν αυτό λειτουργεί μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν 
ευνοεί λογικές και πρακτικές οι οποίες είναι προϋπόθεση για μια τέτοια αλλαγή; 
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Περίληψη 

Η επικοινωνία κυριαρχεί σε κάθε στοιχείο της σχολικής ζωής. Βασικός στόχος της ε-
πικοινωνίας είναι η δημιουργία κλίματος κατανόησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
και μεταξύ όλων των επιπέδων ιεραρχίας (Σαρμανιώτης, 2005).  Ο αποτελεσματικός 
διευθυντής, ως ηγέτης, δεν αρκεί μόνο να διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία των υπη-
ρεσιακών θεμάτων και των κανονισμών, αλλά είναι σημαντικό να χειρίζεται με τρόπο 
αποτελεσματικό τις ανθρώπινες σχέσεις, προκειμένου να δημιουργήσει θετικό κλίμα 
συνεργασίας, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ σχολείου, οικογένειας 
και ευρύτερης κοινότητας. Τα σχολεία αποτελούν κοινωνικά συστήματα, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τις σχέσεις αλληλεπίδρα-
σης και αλληλεξάρτησης που αναπτύσσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταξύ τους, αλλά 
και με το περιβάλλον (Κατσαρός, 2008· Hoy & Μiskel, 2013). Κύριος στόχος της πα-
ρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της επικοινωνίας στην προσπάθεια 
του ηγέτη για επίτευξη των σκοπών και στόχων του σχολείου, με αποτελεσματικό 
τρόπο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία, επικοινωνία, σχολεία, αποτελεσματικός διευθυντής  

Αποτελεσματική ηγεσία 

Η ηγεσία είναι μία από τις καλύτερα μελετημένες και λιγότερο κατανοητές, πολυδιά-
στατες έννοιες της κοινωνικής επιστήμης. Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η ηγεσία 
συμβάλλει ως βασική συνιστώσα στην επιτυχία ή την αποτυχία των κοινωνικών οργα-
νισμών. Ο Μπουραντάς (2002)  ορίζει  την ηγεσία ως διαδικασία “επηρεασμού των 
στάσεων και της συμπεριφοράς μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας αν-
θρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την 
κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από 
την αποστολή της ομάδας, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα” (σελ. 310). 
Σύμφωνα με τους Robbins και Judge, (2011), η ηγεσία επίσης ορίζεται ως η διαδικασία 
επηρεασμού μιας ομάδας ανθρώπων, ώστε να εργαστούν για την υλοποίηση ενός ορά-
ματος ή στόχων. 
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Η ηγεσία θεωρείται αποτελεσματική όταν είναι ικανή να εμπνεύσει και να πείσει τους 
συνεργάτες - εκπαιδευτικούς για το όραμά της, ώστε να το ενστερνιστούν και να επη-
ρεάσει τις δράσεις τους, προκειμένου σε εθελοντική βάση, να γίνει η σύνδεσή του με 
τις καθημερινές παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εργασίες τους, και τέλος 
να επιτευχθούν προσωπικοί και οργανωσιακοί στόχοι (Sergiovanni, 1984).  

Ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να επιδιώκει την αγαστή συνεργασία 
και επικοινωνία με τους/ις εκπαιδευτικούς, μεταδίδοντας τους με αυτό τον τρόπο την 
αποστολή του σχολείου. Ο ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου έχει 
όραμα, το οποίο γνωστοποιεί και εμπλέκει στη διαδικασία πραγμάτωσής του όλους 
τους φορείς (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μο-
νάδα. Έχει την ικανότητα να ασκεί επιρροή, η οποία αναπτύσσεται μέσα από βαθιά 
ανθρώπινες σχέσεις, να γίνεται πρότυπο για τους μαθητές του και για τους συναδέλ-
φους του, να έχει καλές- εποικοδομητικές σχέσεις με τους γονείς και την ευρύτερη 
κοινότητα (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006). Είναι σημαντικό ο 
διευθυντής, εκτός από τα δικά του μηνύματα προς τους συνεργάτες του να αφουγκρά-
ζεται τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες των συναδέλ-
φων του. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να διαμορφώσει τους όρους μιας αμφίπλευρης και 
ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ της ηγετικής ομάδας και των υφισταμένων, με στόχο 
να ενισχυθεί η ανταλλαγή απόψεων, η επικαιροποίηση της στρατηγικής και των στό-
χων της σχολικής μονάδας, η ανοιχτή πληροφόρηση για την προοπτική και το μέλλον 
του εργασιακού χώρου. 

O αποτελεσματικός ηγέτης εμπνέει και ενθαρρύνει ένα άτομο (ή μια ομάδα ατόμων), 
μέσα από τη συστηματική και νοηματοδοτούμενη ανταλλαγή πληροφοριών, χρησιμο-
ποιώντας κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως η αποτελεσματική ηγεσία  εί-
ναι θέμα επικοινωνίας (Luthra & Dahiya, 2015). 

H έννοια της επικοινωνίας  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της διοίκησης και της ηγεσίας, η επικοινωνία θεωρείται 
ως αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικότητάς της. Είναι ο θεμέλιος λίθος όλων 
των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μιας οργάνωσης (Σαΐτης, 2014). 

Ετυμολογικά η λέξη επικοινωνώ είναι σύνθετη, αποτελείται από την πρόθεση επί και 
το ρήμα κοινωνώ και σημαίνει το να έρχεται κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων σε συνά-
φεια, σε σχέση με άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων. Σύμφωνα με τους Κοτζαϊβάζογλου 
και Πασχαλούδη (2002),   η διαδικασία της επικοινωνίας είναι η συγκεκριμένη ροή που 
πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε ένα μήνυμα να μεταβιβαστεί από ένα άτομο ή ομάδα 
ατόμων σ’ ένα άλλο άτομο ή άλλη ομάδα ατόμων. Το μήνυμα είναι η πληροφορία, η 
ιδέα, η άποψη, η οδηγία ή η εντολή που επιθυμεί ο αποστολέας να στείλει, σε συμβο-
λική μορφή, λεκτική ή μη, μέσω της κωδικοποίησης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη και 
κατανόησή της από τον λήπτη. Οργανωσιακή επικοινωνία είναι οι αποτελεσματικές 
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μεταβιβάσεις μηνυμάτων, ατομικά ή μαζικά στα πλαίσια ενός οργανισμού, με στόχο 
την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 

Η επικοινωνία είναι το μέσο με το οποίο οι οργανισμοί έρχονται σε επαφή, σχηματίζουν 
ομάδες ή οργανώσεις για να επιτύχουν κοινούς σκοπούς. Η συνεργασία και ο συντονι-
σμός των μελών ενός οργανισμού επιτυγχάνεται μόνο μέσω της επικοινωνίας. Τη 
στιγμή που τα άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους, ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν (Άρτζυλ, 
1998).  Σύμφωνα με τους Cohen, Ledford και Spreitzer (1996), ένας από τους τέσσερις 
γενικούς παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα των ομάδων εργασίας, 
είναι η ύπαρξη ενός ανοικτού συστήματος επικοινωνίας, ώστε οι πληροφορίες να 
διαχέονται και να αξιοποιούνται. Επομένως η επικοινωνία δεν είναι μια απλή με-
ταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων αλλά μια διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης 
και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των ανθρώπων ή ομάδων, διαδικασία που είναι αποφα-
σιστικής σημασίας για τους οργανισμούς. 

Αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία  

Αποτελεσματική επικοινωνία έχουμε, όταν ο πομπός στείλει ένα μήνυμα και ο δέκτης 
λάβει το μήνυμα, το αναγνωρίσει και καταλάβει τι επιθυμεί ο πομπός. Για να επιτευχθεί 
μια καλή επικοινωνία θα πρέπει όλα τα άτομα που συνδιαλέγονται να χρησιμοποιούν 
τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας, είτε είναι γλωσσικός είτε όχι, ώστε να είναι εφικτή η 
αποκωδικοποίηση, δηλαδή να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο του μηνύματος. Μια α-
ποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει σαφήνεια στο περιεχόμενο και στη διατύ-
πωση των νοημάτων και εναλλαγή ρόλων κατά τη διάρκεια του διαλόγου καθώς επίσης 
και συμμετοχή και των συνδιαλεγομένων επί ίσοις όροις. 

Το σημαντικότερο στοιχείο για να γίνει πιο αποτελεσματική η επικοινωνία σε έναν 
οργανισμό, είναι η ηγεσία. Είναι σημαντικό ο ηγέτης να υιοθετήσει και εφαρμόσει στην 
πράξη την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

Η δημιουργία ενός ανοιχτού, θετικού και υποστηρικτικού κλίματος, αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας στη σχολική μονάδα 
και είναι αρμοδιότητα, ευθύνη και προτεραιότητα του αποτελεσματικού ηγέτη. Ο ηγέ-
της μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας οικοδομεί αισθήματα εμπιστοσύνης, σεβασμού 
και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους υποκινεί να συμμετέχουν άμεσα ή έμ-
μεσα στη λήψη αποφάσεων, ενδυναμώνει την αφοσίωσή τους και τη δέσμευσή τους 
στη μονάδα, συντονίζει τις δραστηριότητες και πετυχαίνει τους επιθυμητούς στόχους. 
Ο επικοινωνιακός στόχος του σύγχρονου αποτελεσματικού στελέχους είναι η επίτευξη 
του ελέγχου της φυσικής ροής της πληροφόρησης (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 
2002). 

Η απουσία της επικοινωνίας οδηγεί συχνά σε αποπροσανατολισμό, σε σύγχυση και σε 
αδυναμία επίτευξης στόχων. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών, που στοιχειοθετούν 
ένα οργανωμένο ομαδικό σύνολο, επιτυγχάνεται μέσα από μία υγιή και επιτυχή 
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επικοινωνιακή σχέση μεταξύ τους. Μέσα στη δουλειά η αποτελεσματική επικοινωνία 
αφορά το πώς μιλούμε ή/και τον τρόπο που ακούμε τους άλλους. Εξ ίσου σημαντική 
είναι και η γλώσσα του σώματος. Συχνά παρατηρούνται πολλές δυσκολίες στην επί-
τευξη συμφωνίας θελήσεων και σκέψεων, στην προσπάθειά μας να εργαστούμε ομα-
δικά. 

Ο διευθυντής - ηγέτης είναι η πηγή, ο διαμεσολαβητής και ο αγωγός τόσο της τυπικής 
όσο και της άτυπης επικοινωνίας, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας με στόχο τη 
διάχυση των σημαντικών αξιών και στόχων της μονάδας. Είναι ευθύνη της διοίκησης 
η δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς. Η καλή 
επικοινωνία και η αρμονική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του σχολείου 
(Σαΐτη & Σαΐτης,  2011). Οι αποτελεσματικοί διευθυντές είναι επιδέξιοι στην επικοι-
νωνία, ικανοί να ακούν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και να μοιράζονται 
τις σκέψεις και τα οράματά τους (Geraki, 2014). Αφιερώνουν περισσότερο από τα ¾ 
του χρόνου τους στην επικοινωνία γεγονός που φανερώνει τη σημαντικότητα ύπαρξης 
και την ανάγκη ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων, πρακτικών και στρατηγικών 
για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου τους (Slater, 2008). Ο Θεοφιλίδης (2012) 
αναφέρει ότι ο σχολικός ηγέτης πρέπει να υπηρετήσει την αποτελεσματικότητα με δύο 
τρόπους: αφενός να είναι ο ίδιος αποτελεσματικός στο ρόλο του και αφετέρου  μέσα 
από τη δράση του η σχολική μονάδα να αποβεί αποτελεσματική. 

Επικοινωνία και αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2007), η θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετίζεται 
άμεσα με τον επικοινωνιακό ρόλο που αυτός διαδραματίζει, μεταξύ των ανωτέρων η-
γετικών στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης και των υφισταμένων εκπαιδευτικών. 
Κατά τον Rowicki (1999), η επικοινωνία βρίσκεται στην καρδιά της εκπαίδευσης. Οι 
διευθυντές επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές και 
οι μαθητές μεταξύ τους. Και οι  Clutterbuck  και Hirst  (2002), ισχυρίζονται πως «οι 
ηγέτες, που δεν είναι καλοί στην επικοινωνία, στην πραγματικότητα δεν ηγούνται κα-
θόλου. Είναι άλλο πράγμα να κατέχεις μια θέση και εντελώς άλλο να εκπληρώνεις το 
ρόλο (του ηγέτη)» (σελ. 353). 

Ποιοι είναι, όμως, οι ρόλοι που ο ηγέτης εκπαίδευσης καλείται να εκπληρώσει; Και 
ποιες είναι οι δεξιότητες ενός αποτελεσματικού ηγέτη εκπαίδευσης που συνδέονται με 
την ικανότητα επικοινωνίας; Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα δύο 
αυτά ερωτήματα, ξεκινώντας από το δεύτερο. 

Σύμφωνα με τους Habaci, Ezgin Celik, Habaci, Adiguzelli και Kurt (2013), υπάρχουν 
κάποια  ποιοτικά χαρακτηριστικά των ηγετών εκπαίδευσης, που  προάγουν την αποτε-
λεσματική επικοινωνία, όπως: α) σωστός προγραμματισμός της επικοινωνίας, β) επι-
κοινωνία χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις, γ) επιλογή του κατάλληλου μηνύματος, 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων,  δ) ικανότητα χρήσης 
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ποικίλων καναλιών επικοινωνίας και παροχής ακριβούς πληροφόρησης προς τους ερ-
γαζομένους ε) ικανότητα ενεργητικής ακρόασης και καθιέρωση  ανατροφοδότησης  και 
στ) ικανότητα ενσυναίσθησης.  

Ο ηγέτης που είναι προικισμένος με  τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι βέ-
βαιο ότι μπορεί να εκπληρώσει με επιτυχία τους ρόλους που απορρέουν από τη θέση 
του. Οι Leithwood et al., (2010), περιγράφουν αυτούς τους ρόλους, ως τις διαστάσεις 
της επιτυχημένης ηγεσίας. Ο επιτυχημένος ηγέτης είναι και αποτελεσματικός και ως 
τέτοιος: α) Καθορίζει το όραμα, τις αξίες και τις κατευθύνσεις του σχολείου: Έχει ένα 
ξεκάθαρο και δυνατό όραμα, που θα πρέπει να το μοιράζεται με τους άλλους, να τους 
το επικοινωνήσει και να γίνει αποδεκτό από όλους τους εργαζόμενους. Το όραμα αυτό 
ρίχνει βαριά τη σκιά του στις πράξεις του και στις πράξεις των άλλων και εγκαθιδρύει 
μια ξεκάθαρη αίσθηση σχετικά με το πού θέλει να οδηγήσει το σχολείο. β) Βελτιώνει 
τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης: Αναγνωρίζει την σημασία των υποδομών για 
τη μεγιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αναπτύσσει στρα-
τηγικές για τη βελτίωση των υποδομών αυτών. γ) Μετασχηματίζει το σχολείο: Αργά και 
σταθερά επανασχεδιάζει ρόλους και κατανέμει αρμοδιότητες με τρόπο που να προάγει 
τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των εργαζομένων. δ) Προσθέτει αξία στη διαδικασία 
της διδασκαλίας και μάθησης: Ο αποτελεσματικός ηγέτης ψάχνει συνεχώς τρόπους βελ-
τίωσης της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, μέσα από την εφαρμογή νέων μεθό-
δων και εναλλακτικών προσεγγίσεων. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί αυτοπροσδιορίζονται επαγγελματικά και βελτιώνει την αίσθηση της α-
ποτελεσματικότητας που έχουν για τα επιτεύγματά τους. ε) Προάγει την ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξής τους, ώστε να θέ-
τουν υψηλούς στόχους και να συντηρούν τη δέσμευσή τους στο όραμα και τις αξίες 
του σχολείου. στ) Κτίζει διαπροσωπικές σχέσεις μέσα και έξω από τη σχολική κοινότητα. 
Μέσα στη σχολική κοινότητα ενδιαφέρεται για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (εκπαιδευτικών, μαθητών γονέων-κηδεμό-
νων) και παλεύει καθημερινά για αυτό, εγκαθιστώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επικοινωνίας. Επιδεικνύει εχεμύθεια, ειλικρίνεια και δικαιοσύνη στις σχέσεις του με 
τους άλλους κι αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα σεβασμού προς το πρόσωπό του. Έξω 
από τη σχολική κοινότητα, εργάζεται για τη φήμη του σχολείου και την ανάπτυξη κα-
λών σχέσεων με την ευρύτερη κοινότητα, κατανοώντας πως για να έχουν διάρκεια τα 
θετικά αποτελέσματα, πρέπει το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. 

 Ενισχύοντας την άποψη πως η αποτελεσματική επικοινωνία είναι καθοριστικής σημα-
σίας για την αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου, οι Akinnubi, Gbadeyan, Fashiku 
και Kayode (2012), δηλώνουν πως ο αποτελεσματικός ηγέτης, μέσω της επικοινωνίας: 
Πρώτον, δίνει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία, να εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους και χρησιμεύει ως μέσο για την επίλυση διαφωνιών, μείωση εντάσεων και καθο-
ρισμό ατομικών κατευθύνσεων. Δεύτερον, ενισχύει την παρακίνηση, ενθαρρύνοντας 
την επίτευξη στόχων των εκπαιδευτικών. Τρίτον, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τη λήψη αποφάσεων. Τέταρτον, ελέγχει τις δραστηριότητες του σχολείου. Πέμπτον, 
δημιουργεί καλή δημόσια εικόνα για το σχολείο  (π.χ. μέσα από δημοσίευση σχολικών 
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περιοδικών). Έκτον, βοηθάει στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τη 
σχολική κοινότητα (π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς, δημόσιους φορείς). Έβδομον, διοικεί 
καλύτερα το σχολείο. Κι αυτό γιατί η ενημέρωση του διευθυντή για τυχόν προβλήματα 
των εκπαιδευτικών (ή των μαθητών), του παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επίλυσης 
τους, και κατά συνέπεια εστίαση του ανθρώπινου δυναμικού στους στόχους του σχο-
λείου 

Η αποτελεσματική επικοινωνία λοιπόν, σαν απαραίτητο συστατικό της αποτελεσματι-
κής ηγεσίας, αποτελεί την παρακινητική δύναμη που υπάρχει σε κάθε αποτελεσματικό 
ηγέτη εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1. (Luthra & Dahiya, 2015).  

 

Εικόνα 1. Νοητικό μοντέλο για την αποτελεσματική επικοινωνία του ηγέτη 

Είναι πολύ σημαντικό, κάθε διευθυντής που θέλει να θέσει ένα όραμα, αξίες, ξεκάθα-
ρους στόχους και να σχεδιάσει τον εκπαιδευτικό χάρτη του σχολείου του, να βασιστεί 
στην αποτελεσματική επικοινωνία ( Wahed, 2012).   

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αποτελεσματική ηγεσία σε επίπεδο δεξιοτήτων, 
με σημείο αναφοράς τη σημαντική συμβολή της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη 
σχολική μονάδα και αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα της διάστασης του ρόλου του απο-
τελεσματικού ηγέτη. 

Η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων ενός οργανισμού ξεκινά από ένα αποτελε-
σματικό σύστημα επικοινωνίας. Στην εκπαιδευτική ηγεσία, η ύπαρξη ενός τέτοιου συ-
στήματος  αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη συνεργασία, το συντονισμό, την μετάδοση 
οράματος και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηρι-
στικά του/της αποτελεσματικού/ής διευθυντή/ριας, ενός διευθυντή δηλαδή, που οφεί-
λει να επιδιώκει την αγαστή συνεργασία και επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς, 
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μεταδίδοντάς τους με αυτό τον τρόπο την κοινή αποστολή του σχολείου. Η επικοινωνία 
λοιπόν είναι μια απαραίτητη δεξιότητα που πρέπει να διαθέτουν οι ηγέτες, την ίδια 
στιγμή όμως  οι τελευταίοι, μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία, βελτιώνουν 
και τις ικανότητές τους να επιτυγχάνουν αποτελέσματα από και με τη βοήθεια των ερ-
γαζομένων (Barrett, 2006). 

Τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης αρ-
χών, οι οποίες δρουν ανασχετιστικά στη μονομέρεια των τρόπων διοίκησης και λήψης 
αποφάσεων και οι οποίες  προάγουν την επικοινωνία, εμπιστοσύνη και κοινωνική αλ-
ληλεγγύη και την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων. Μια σχολική μονάδα που επικοινω-
νεί και μαθαίνει από τα μέλη της και από το εξωτερικό της περιβάλλον, είναι μια ορ-
γάνωση που διαμεσολαβεί τη γνώση σε όλα τα μέλη της και μετασχηματίζει διαρκώς 
τον εαυτό της, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της. 
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Η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των ΓΕΛ Φθιώτιδας 
με τη μέθοδο DEA 

Κοντελές Ηλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed., M.Sc., ikonteles@gmail.com 

 Περίληψη 

Η οικονομική κρίση που παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και το αξί-
ωμα της οικονομικής επιστήμης περί «σπανιότητας των πόρων», καθιστούν βασική 
προτεραιότητα, στη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, την εξοικονόμηση των πό-
ρων, χωρίς αυτό να μειώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η ύπαρξη κρι-
τηρίων που παρέχουν μια αξιολόγηση του τρόπου αξιοποίησης των πόρων από μονάδες 
της ίδιας δραστηριότητας, θα ήταν χρήσιμη στους λήπτες σχετικών πολιτικών αποφά-
σεων. Η τεχνική αποδοτικότητα αποτελεί αριθμητικό χαρακτηρισμό της αποδοτικής ή 
μη αξιοποίησης των πόρων, εκ μέρους μιας παραγωγικής μονάδος. Η παρούσα εργασία 
μετρά την τεχνική αποδοτικότητα των 23 σχολικών μονάδων ανώτερης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 
2015. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων 
(ΠΑΔ/DEA), με προσανατολισμό στις εισροές, με δυο εισροές και μια εκροή. Οι ευρε-
θείσες τιμές της τεχνικής αποδοτικότητας δίνουν τη δυνατότητα κατάταξης των ΓΕΛ 
και αποκαλύπτουν ότι ένα ποσοστό αυτών (13,04%) είναι αποδοτικά κατά VRS.     

Λέξεις-Κλειδιά: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τεχνική αποδοτικότητα, DEA 

Εισαγωγή 

Η μέτρηση / εκτίμηση του βαθμού αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως για διάφορους λόγους. Στη χώρα μας, η αποδοτικότητα 
των σχολικών μονάδων ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει αρχίσει να εκτι-
μάται μόλις τα τελευταία έτη. Επειδή, από το 2010 ως χώρα αντιμετωπίζουμε τεράστια 
οικονομική και χρηματοδοτική κρίση, η παροχή ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης με περισσότερο αποτελεσματικό / αποδοτικό τρόπο που να επιτρέπει στους υφι-
στάμενους περιορισμένους πόρους να καλύψουν τη ζήτηση γι' αυτό, είναι ζωτικής ση-
μασίας.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των 23 
σχολικών μονάδων (21 ΓΕΛ και 2 Γυμνάσια – Λ.Τ.) ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 2015 χρησιμο-
ποιώντας τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA).  

Η ανάλυση της τεχνικής αποδοτικότητας στη συγκεκριμένη - γεωγραφική / εκπαιδευ-
τική - περιοχή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιλοτική μελέτη, είναι πολύτιμη 
για τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική κατανομή και χρήση των πόρων από 
τους αρμόδιους και υπεύθυνους κρατικούς λειτουργούς καθόσον, η κρατική 
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χρηματοδότηση δεν λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της αποδοτικότητας των σχολείων 
και έτσι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους.  

Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι τα 21 ΓΕΛ και 2 Γυμνάσια – Λ.Τ. στη Φθιώτιδα δεν 
είναι τεχνικά αποδοτικά θα διερευνηθεί.  

Η παρούσα εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής. Ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο σχε-
τικά με την έννοια της αποδοτικότητας και ειδικότερα της τεχνικής αποδοτικότητας, 
παρουσιάζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ακολουθεί η μεθοδολογία, οι εισροές, 
οι εκροές και οι πηγές δεδομένων, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ευρήματα της 
τεχνικής αποδοτικότητας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 
για την πολιτική καθώς και για περαιτέρω έρευνα.  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Για την τεχνική μέτρησης της αποδοτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, έχουν προ-
ταθεί αρκετά μεθοδολογικά εργαλεία. Στην παρούσα εργασία η μέτρηση της αποδοτι-
κότητας θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της «Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομέ-
νων», γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis – DEA». Η 
DEA έχει ως βάση το γραμμικό προγραμματισμό και δέχεται ότι μια σχολική μονάδα 
είναι μια παραγωγική μονάδα που καταναλώνει πόρους και παράγει αποτελέσματα. 

Η DEA είναι μια μη παραμετρική μέθοδος εκτίμησης των ορίων αποδοτικότητας (α-
ποδοτικό σύνορο – efficient frontier) των επιχειρήσεων ή των οντοτήτων, αποκαλού-
μενων Μονάδες Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Units - DMUs), οι οποίες με-
τατρέπουν πολλαπλές εισροές σε πολλαπλές εκροές. Η αποδοτικότητα της DMU ορί-
ζεται ως ο λόγος του αθροίσματος των σταθμισμένων αποτελεσμάτων προς το άθροι-
σμα των σταθμισμένων εισροών (Thanassoulis, Portela, & Despic, 2008).  

Η DEA είναι κατάλληλη τόσο για τις επιχειρήσεις του δημόσιου / ιδιωτικού τομέα όσο 
και για οντότητες όπως περιοχές, χώρες κ.ά.  

Η DEA βοηθά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τους εξής λόγους: 

➢ Με τον υπολογισμό μιας βαθμολογίας αποδοτικότητας, υποδεικνύει εάν μια ε-
πιχείρηση είναι αποδοτική ή έχει δυνατότητα βελτίωσης. 

➢ Ορίζοντας τις τιμές - στόχους για τις εισόδους / εξόδους, υπολογίζει τον τρόπο 
που πρέπει να μειωθεί η ποσότητα εισόδου ή να αυξηθεί η ποσότητα εξόδου για 
να γίνει αποδοτική. 

➢ Με τον προσδιορισμό της φύσης των αποδόσεων κλίμακας, υποδεικνύει αν η 
επιχείρηση πρέπει να μειώσει ή να αυξήσει την κλίμακα ή το μέγεθός της προ-
κειμένου να ελαχιστοποιήστε το μέσο κόστος. 

➢ Προσδιορίζοντας ένα σύνολο σημείων αναφοράς, προσδιορίζει ποιες άλλες δια-
δικασίες των επιχειρήσεων πρέπει να αναλυθούν προκειμένου να βελτιωθούν 
πρακτικά. 

1027/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Επομένως, η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας μιας διοικητικής αρχής απαιτεί τον 
υπολογισμό του ανώτατου ορίου αποδοτικότητάς της (Barrow, 1990). Τις τελευταίες 
δεκαετίες αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια της DEA που προτάθηκε από τον Far-
rell (1957), αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper, & Rhodes (1978) και περιγράφε-
ται από τους Coeli, Rao, & Battese (1998) και τους Cooper, Seiford, & Tone (2000).  

Στην απλούστερη περίπτωση όπου μια διαδικασία ή μονάδα έχει μια απλή εισροή ή μια 
απλή εκροή, η αποδοτικότητα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορίζεται ως το πηλίκο της 
εκροής προς την εισροή. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι παραγωγικές μονάδες 
έχουν πολλαπλές εισροές και εκροές. Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να συμπεριληφθεί 
σε μια μέτρηση αποδοτικότητας ορίζοντας την αποδοτικότητα ως το σταθμισμένο ά-
θροισμα των εκροών προς το σταθμισμένο άθροισμα των εισροών. 

Επομένως, όπως αναφέρουν οι Boussofiane, Dyson, & Thanassoulis (1991) η DEA εί-
ναι μια μέθοδος μέτρησης της σχετικής αποδοτικότητας μονάδων, όπου η παρουσία 
πολλαπλών εισροών και εκροών καθιστά δύσκολη τη σύγκρισή τους, ενώ ο Johnes, 
(1993) αναφέρει ότι η DEA έχει σχεδιαστεί για περιπτώσεις όπου τα κέρδη στην κλί-
μακα όπου υπάρχουν συνεχείς οικονομίες κλίμακας είναι συνεχή και όπου δεν υπάρ-
χουν τιμές αγοράς.  

Η DEA πλεονεκτεί στο ότι μπορεί να συμπεριλάβει κανείς στο μοντέλο πολλαπλές 
εκροές και εισροές (Barrow, 1990) και ότι παρέχει υποδείξεις παρεμβάσεων για βελτί-
ωση της αποδοτικότητας. Επιτρέπει ανταλλαγές μεταξύ εκροών διαφορετικών τύπων 
και μας δίνει μια μικρή αλλά σαφή ομάδα αποδοτικών εκπαιδευτικών μονάδων με την 
οποία μπορεί να συγκριθεί μια μη αποδοτική εκπαιδευτική μονάδα (Jesson, Mayston, 
& Smith, 1987).   

Το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου κατά Barrow (1990) είναι ότι εμπίπτει στην 
κατηγορία των μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας χωρίς παραμέτρους, καθώς δεν 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λειτουργικό αλγόριθμο για τη συσχέτιση εισροών / ε-
κροών.  

Σύμφωνα με τον Johnes (2015), το αυξανόμενο κόστος για την εκπαίδευση οδηγεί σε 
αύξηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης. Καθώς οι 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κάνουν «περισσότερα με λιγότερα», η 
ανάλυση της αποδοτικότητας αναδεικνύεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας 
(OECD, 2015). Μελέτες όσον αφορά την αποδοτικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης για περισσότερα από 8600 σχολεία σε 30 χώρες, χρησιμοποιώντας δεδομένα 
του PISA 2012 διαπίστωσαν ότι θα ήταν δυνατό να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους έως 
και 27% εάν τα σχολεία βελτίωναν τον τρόπο που χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους. 
Ο βαθμός αποδοτικότητας ποικίλει σημαντικά τόσο μεταξύ των σχολείων όσο και με-
ταξύ των χωρών (OECD, 2015).  
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Μια άλλη ενδιαφέρουσα εμπειρική ανάλυση σχετικά με αυτό το θέμα είναι η μέτρηση 
της τεχνικής αποδοτικότητας στις σχολικές περιοχές του New Jersey το 1993 από τους 
McCarty και Yaisawang. Χρησιμοποιώντας μοντέλα DEA, βρήκαν μεγάλες διαφορές 
στους βαθμούς τεχνικής αποδοτικότητας μεταξύ των περιφερειών. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η εργασία του Στεργίου (2017) καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η μέση Τεχνική Αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, παρότι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μονάδων δεν βρίσκεται στο ανώτερο όριο Τεχνικής Α-
ποδοτικότητας ενώ η εργασία του Sotiriadis (2016), που αναφέρεται στην τεχνική απο-
δοτικότητα των Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τα σχολικά έτη 
2007-2008 και 2010-2011, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποδοτικότητα των σχο-
λικών μονάδων τη δεύτερη χρονική περίοδο είναι μεγαλύτερη απ’ ότι την πρώτη χρο-
νική περίοδο.  

Μεθοδολογία 

Είναι γνωστό ότι οι σχολικές μονάδες έχουν ως βασική εκροή τη διδασκαλία.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει αν, ως προς το θεωρούμενο συνδυασμό εισροών - ε-
κροών, τα ΓΕΛ της Φθιώτιδας είναι κοντά στο όριο της μέγιστης δυνατής παραγωγι-
κότητάς τους, δηλαδή αν είναι τεχνικά αποδοτικά. 

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση και αξιολόγηση της τεχνικής 
αποδοτικότητας των 23 σχολικών μονάδων (21 ΓΕΛ και 2 Γυμνασίων – Λ.Τ.) της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και να απαντήσει στα επόμενα ερευνητικά ερωτή-
ματα:  

1. Κατά πόσον επιτυγχάνεται η μέγιστη τεχνική αποδοτικότητα στα ΓΕΛ. 
2. Να διαπιστώσει αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ΓΕΛ όσον αφορά την τεχνική 

αποδοτικότητα και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν, να διερευνήσει τους λόγους για 
τις διαφορές αυτές. 

3. Να διερευνήσει, τα οφέλη για το κράτος από την εφαρμογή μιας πολιτικής συγχώ-
νευσης των ΓΕΛ στο νομό Φθιώτιδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση το 
μέγεθος του λυκείου που ελαχιστοποιεί το μέσο ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μα-
θητή. 

Σύμφωνα με τους Boussofiane, Dyson, & Thanassoulis (1991) ένα πρόβλημα που προ-
κύπτει από το μοντέλο DEA είναι αυτό της επιλογής των εισροών και εκροών που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στις συγκρίσεις. Για να αποφασίσουμε ποιες εισροές και 
ποιες εκροές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συγκρίνουμε τις εκπαιδευτικές 
μονάδες, πρέπει πρώτα να δούμε ποιες είναι αυτές και μετά να σκεφτούμε ποιες πλη-
ροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με αυτές.  
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Σε αυτή τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν δυο εισροές (Χ1, Χ2) και μια εκροή (Υ), οι 
οποίες είναι:   

➢ το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας (είναι ένας πόρος – κλειδί) 
➢ η μέση ετήσια δαπάνη ανά μαθητή  
➢ ο αριθμός των εκπαιδευομένων μαθητών.  

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο DEA και τα αποτελέσματα που θα προ-
κύψουν να θεωρούνται αμερόληπτα, αναγκαία προϋπόθεση είναι να ισχύει μια συγκε-
κριμένη σχέση μεταξύ του αριθμού των εξεταζόμενων μονάδων (n) και του αριθμού 
των εισροών (m) και των εκροών (s) αντίστοιχα. Ο αλγόριθμος που πρέπει να ισχύει 
είναι: max{ ,  3( )}n m s m s  +  (Cooper et.al., 2000).  

Στην παρούσα εργασία η συνθήκη αυτή πληρείται.   

Τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε αντλήθηκαν από τη ΔΔΕ Φθιώτιδας, τη ΠΔΕ 
Στερεάς Ελλάδας και τους ΟΤΑ ΠΕ Φθιώτιδας.  

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων, παρατηρήσεις για έναν αριθμό οικονομικών 
μονάδων για μια χρονική στιγμή (Διαστρωματικά Στοιχεία / Cross – sectional data) 
έγινε με το IBM SPSS Statistics v.24, ενώ η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας 
πραγματοποιήθηκε με το DEAP v.2.1 

Για το λόγο αυτό οι 23 σχολικές μονάδες αναφέρονται ως DMU 1, DMU 2, … , DMU 
23 και για την επεξεργασία των δεδομένων επιλέχθηκαν: 

➢ το CRS Input-Orientated model (Constant Returns to Scale Model) (Μοντέλο Στα-
θερών Αποδόσεων Κλίμακας με προσανατολισμό στις εισροές) και 

➢ το VRS Input-Orientated model (Variable Returns to Scale Model) (Μοντέλο Με-
ταβλητών Αποδόσεων Κλίμακας με προσανατολισμό στις εισροές) 

Γενικά, ένα μοντέλο DEΑ περιλαμβάνει την επίλυση n-προβλημάτων γραμμικού προ-
γραμματισμού, όπου (n) το πλήθος των DMUs που μελετώνται. Έτσι σκοπός της DEΑ 
είναι η μεγιστοποίηση ενός μη γραμμικού προβλήματος μαθηματικού προγραμματι-
σμού για κάθε μια DMU.  

Για κάθε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού πρέπει να ορίζονται κατάλληλα:  

(1) η αντικειμενική συνάρτηση,  

(2) οι μεταβλητές του προβλήματος και  

(3) οι περιορισμοί του προβλήματος.  

Σε ένα πρόβλημα DEA έχουμε: 
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❖ i=1,2,…,m το πλήθος των εισροών 
❖ r=1,2, …, s το πλήθος των εκροών 
❖ j=1,2, … ,n το πλήθος των παραγωγικών μονάδων που μελετώνται  
❖ xij συμβολίζει την i εισροή της j παραγωγικής μονάδας 
❖ yij συμβολίζει την i εκροή της j παραγωγικής μονάδας 
❖ hjo συμβολίζει την αποδοτικότητα της μονάδα jo 

Έτσι η μέθοδος DEA ορίζει την αποδοτικότητα ως το λόγο των σταθμισμένων εκροών 
προς τις σταθμισμένες εισροές της παραγωγικής μονάδας jο και έχουμε: 

1 1 2 2

1 1 2 2

... 
 ...

jo jo s sjo
jo

jo jo m mjo

u y u y u yέ έh
έ έ v x v x v x

   

   

+ + +
= =

+ + +
 

με τα u1, …, us και v1, ..., vm να συμβολίζουν τους συντελεστές των εκροών και εισροών 
αντίστοιχα. Σκοπός της ανάλυσης DEA είναι να μεγιστοποιηθεί η συνάρτηση hjo. Ε-
πειδή το παραπάνω υπόδειγμα έχει μη γραμμική μορφή και υπάρχουν δυσκολίες στην 
επίλυση του, οι Charnes και Cooper (1962) έθεσαν τον παρονομαστή ίσο με μια στα-
θερά και έθεσαν ως στόχο την μεγιστοποίηση του αριθμητή.  

Ευρήματα 

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία / ανάλυση των δεδομένων έχουν ως 
εξής: 

❖ Όσον αφορά την ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων: 

Στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι ο μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα είναι 
140,30 σαφώς μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας με 192 μαθητές 
(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) και σημαντικά μικρότερος από το μέσο όρο της ΕΕ 
των 633 μαθητών (Eurydice, 2012). Επίσης, ο μέσος αριθμός εκπαιδευτικών που απα-
σχολούνται σε κάθε σχολική μονάδα είναι περίπου 13 εκπαιδευτικοί. 

Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μεταβλητών που αφορούν το μέγεθος 
της σχολικής μονάδας και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Αρ. μαθη-
τών 

Αρ. εκπαιδευτι-
κών 

Αρ. εκπαιδ χωρίς 
πλήρες ωράριο 

Μέση τιμή (μ.τ.) 140,30 13,43 4,39 
Διάμεση τιμή 93,00 11,00 4 

Τυπική απόκλιση (τ.α.) 94,797 6,258 2,808 
Ελάχιστη τιμή 35 6 0 
Μέγιστη τιμή 333 28 10 
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Από τον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι η μέση ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευ-
τικών ανά σχολική μονάδα είναι 295.265,65€ με το μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας 
να είναι 643.500€ και να καταγράφεται στη DMU 4 και το χαμηλότερο κόστος μισθο-
δοσίας να είναι 111.850€ και να καταγράφεται στη DMU 7. 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μεταβλητών που αφορούν τις δημόσιες 
δαπάνες 

Δαπάνες Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση τιμή 
(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 
(τ.α.) 

Μισθοδοσίας  111.850 643.500 295.265,65 159.901,083 
Λειτουργικές 2.980 13.600 7.762,61 2.705,221 
Μετακίνησης  0 42.900 11.945,65 11.861,881 

Συνολικές 123.370 654.940 314.973,91 159.184,249 

Το μέσο κόστος λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι 7.762€ και το μέσο κόστος 
για τη μετακίνηση των μαθητών είναι 11.945,65€. Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχε-
ται κατά μέσο όρο σε 314.973,91€ με το μέγιστο όριο 654.940€ να καταγράφεται στη 
DMU 4. 

Τέλος, στον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι οι 23 DMUs της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας έχουν κατά μέσο όρο μια δαπάνη της τάξης των 2.245 €/μαθητή. Η μεγαλύ-
τερη μέση δαπάνη ανά μαθητή καταγράφεται στη DMU 8 (με 6.172 €/μαθητή) και η 
μικρότερη μέση δαπάνη ανά μαθητή καταγράφεται στη DMU 1 (με 1.728 €/μαθητή). 

Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις εισροές: του αριθμού των εκπαιδευτι-
κών (μεταβλητή X1) και της μέσης δαπάνης ανά μαθητή (μεταβλητή X2) και την εκροή: 

του αριθμού των μαθητών (μεταβλητή Y) 

 
Αρ. εκπαιδευτι-

κών 
Δαπάνη / μα-

θητή 
Αρ. μαθη-

τών  
Μέση τιμή (μ.τ.) 13,43 2245 140,30 

Τυπική απόκλιση (τ.α.) 6,258 904,25 94,797 
Ελάχιστη τιμή 6 1728 35 
Μέγιστη τιμή 28 6172 333 

❖ Όσον αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων DEA:  

Μόνο η DMU 1 είναι αποδοτική (Technical Efficiency, TE = 1) για το CRS και VRS 
και οι DMU 10 και DMU 17 είναι αποδοτικές (TE = 1) για το VRS (ποσοστό 13,04%). 

Γενικά, κατά μέσο όρο, οι βαθμολογίες αποδοτικότητας των σχολείων είναι: 
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➢ 62,1% για το CRSTE. Συνολικά, τα σχολεία θα μπορούσαν να μειώσουν τις 
εισροές τους κατά 37,9% (= 100% - 62,1%), ενώ παράλληλα θα εκπαίδευαν τον 
ίδιο αριθμό μαθητών. 

➢ 86% για το VRSTE. Μια καλύτερη σχολική οργάνωση θα μπορούσε να μειώσει 
την κατανάλωση εισροών κατά 14% (=100% - 86%). 

➢ 71,2% για τη SE. Για την προσαρμογή στην κλίμακα, τα σχολεία θα μπορούσαν 
να μειώσουν τις εισροές τους κατά 28,8% (=100% - 71,2%) 

ενώ το 95,65% των DMUs παρουσιάζουν αυξανόμενες επιστροφές στην κλίμακα – IRS 
(Increasing Returns to Scale). 

Στον επόμενο Πίνακα 4, δίνονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 
DEA, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις 23 DMUs της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας.  

Πίνακας 4: Στοιχεία ανάλυσης DEA 

DMU 
Εισροές Εκροή Αποτελέσματα DEA 

X1 X2 Y CRSTE VRSTE SCALE  
1 21 1728 333 1,000 1,000 1,000 - 
2 15 1968 216 0,908 0,954 0,952 IRS 
3 21 1931 255 0,766 0,904 0,847 IRS 
4 28 2053 319 0,806 0,842 0,957 IRS 
5 23 2009 263 0,721 0,865 0,834 IRS 
6 20 1911 254 0,801 0,916 0,874 IRS 
7 11 2804 44 0,252 0,748 0,337 IRS 
8 8 6172 35 0,276 0,75 0,368 IRS 
9 20 2487 192 0,605 0,718 0,843 IRS 
10 6 2868 55 0,578 1,000 0,578 IRS 
11 11 2923 86 0,493 0,735 0,671 IRS 
12 9 2842 86 0,603 0,830 0,727 IRS 
13 10 3001 93 0,586 0,768 0,763 IRS 
14 12 3292 41 0,215 0,664 0,324 IRS 
15 19 2217 170 0,564 0,802 0,703 IRS 
16 7 2800 68 0,613 0,947 0,647 IRS 
17 9 1831 123 0,862 1,000 0,862 IRS 
18 7 2990 56 0,505 0,914 0,553 IRS 
19 8 2320 71 0,560 0,972 0,576 IRS 
20 11 2303 99 0,568 0,809 0,702 IRS 
21 9 2950 66 0,462 0,815 0,567 IRS 
22 16 2015 213 0,840 0,887 0,947 IRS 
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23 8 2494 89 0,702 0,940 0,747 IRS 
Μέσος όρος 0,621 0,860 0,712  

Στα επόμενα, θα ερμηνεύσουμε ενδεικτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
ανάλυση DEA για τις DMU 1, DMU 4 και DMU 22 αντίστοιχα.  

Πίνακας 5. Αποτελέσματα DEA για την DMU 1 

Results for firm: 1 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency = 1.000  (crs) 
PROJECTION SUMMARY: 

Variable 
Original 

 Value 

Radial move-
ment 

Slack move-
ment 

Projected  

Value 
output 1 333.000 0.000 0.000 333.000 
input  1 21.000 0.000 0.000 21.000 
input  2 1728.000 0.000 0.000 1728.000 
LISTING OF PEERS: 
peer    lambda weight    
1 1.000    

Παρατηρούμε ότι η DMU 1 έχει:  

➢ Τεχνική αποδοτικότητα = 1 (100%) και  
➢ Αποδοτικότητα κλίμακας = 1 (100%)  

Το σχολείο αυτό λειτουργεί συνδυάζοντας άριστα τις εισροές / εκροές του. 

Εκπαιδεύει 333 μαθητές, απασχολώντας 21 εκπαιδευτικούς με κόστος 1728€/μαθητή.      

Καθώς η DMU 1 είναι καθαρά αποδοτική, είναι ομότιμη του εαυτού της. 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα DEA για την DMU 4 

Results for firm: 4 
Technical efficiency = 0.842 
Scale efficiency = 0.958  (irs) 
PROJECTION SUMMARY: 

Variable 
Original 

 Value 

Radial move-
ment 

Slack move-
ment 

Projected  

Value 
output 1 319.000 0.000 14.000 333.000 
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input  1 28.000 - 4.433 - 2.567 21.000 
input  2 2053.000 - 325.000 0.000 1728.000 
LISTING OF PEERS: 
peer    lambda weight    
1 1.000    

Η DMU 4 έχει:  

➢ Τεχνική αποδοτικότητα = 0,842 (84,2%) και  
➢ Αποδοτικότητα κλίμακας = 0,958 (95,8%) και αντιμετωπίζει αυξανόμενες αποδό-

σεις κλίμακας (IRS). 

Με τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, το 15,8% (=100% - 84,2%) των εισροών 
θα μπορούσε να σωθεί.  

Με την προσαρμογή του σχολείου στο βέλτιστο μέγεθός του, το 4,2% (=100% - 95,8%) 
των εισροών θα μπορούσε να σωθεί. 

Η DMU 4, εκπαιδεύει: 319 μαθητές, απασχολώντας 28 εκπαιδευτικούς, δαπανώντας 
2053 €/μαθητή, ενώ θα μπορούσε να εκπαιδεύσει: 333 (=319 + 14) μαθητές, απασχο-
λώντας 21 (=28 - 4,433 - 2,567) εκπαιδευτικούς, δαπανώντας 1728 (=2053 - 325) €/μα-
θητή.   

Παρατηρείτε, αύξηση στην έξοδο 1 κατά 4,2%, ενώ  

η μείωση στην είσοδο 1 είναι ίση με 25% (=15,8% + 9,2%) και στην είσοδο 2 ίση με 
15,8%  

Τέλος, για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, η DMU 4 πρέπει να ακολουθήσει τις 
πρακτικές λειτουργίας της DMU 1 η οποία αναγνωρίζεται ως ομότιμή της. 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα DEA για την DMU 22 

Results for firm: 22 
Technical efficiency = 0.887 
Scale efficiency = 0.947  (irs) 
PROJECTION SUMMARY: 

Variable 
Original 

 Value 

Radial move-
ment 

Slack move-
ment 

Projected  

Value 
output 1 213.000 0.000 0.747 213.747 
input  1 16.000 - 1.814 0.000 14.186 
input  2 2015.000 - 228.509 0.000 1786.491 
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LISTING OF PEERS: 
peer    lambda weight    
1 0.432    
17 0.568    

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της DEA για τη DMU 22 έχουμε:  

➢ Τεχνική αποδοτικότητα = 0,887 (88,7%) και  
➢ Αποδοτικότητα κλίμακας = 0,947 (94,7%) με αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας 

(IRS). 

Με τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, το 11,3% (=100% - 88,7%) των εισροών 
θα μπορούσε να σωθεί.  

Με την προσαρμογή του σχολείου στο βέλτιστο μέγεθός του, το 5,3% (=100% - 94,7%) 
των εισροών θα μπορούσε να σωθεί. 

Η DMU 22, εκπαιδεύει: 213 μαθητές, απασχολώντας 16 εκπαιδευτικούς, δαπανώντας 
2015 €/μαθητή, ενώ θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τον ίδιο αριθμό μαθητών, απασχο-
λώντας δυο εκπαιδευτικούς λιγότερους και εξοικονομώντας 228,5 €/μαθητή.    

Η μείωση στις εισόδους 1 και 2 είναι ίση με 11,3%   

Για να είναι αποδοτική η DMU 22 πρέπει να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις πρα-
κτικές λειτουργίας της DMU 1 κατά 43,2% και της DMU 17 κατά 56,8% τις οποίες 
αναγνωρίζει ως ομότιμές της. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό, η DMU 22 θα επικεντρώ-
σει την προσοχή της κατά 100% στις πρακτικές λειτουργίας της DMU 17. 

Συμπεράσματα και Προτάσεις πολιτικής 

Τα σχολεία κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Δεδομένου ότι η χρηματοδότησή τους γίνεται από τα χρήματα των φορολογουμένων, 
η αποδοτικότητα με την οποία οι εισροές παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα είναι ένα 
σημαντικό ζήτημα δημόσιας πολιτικής. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η 
DEA και τα μοντέλα CRS, VRS με προσανατολισμό στις εισροές, για την εκτίμηση 
της τεχνικής αποδοτικότητας, ως προς το συνδυασμό των συγκεκριμένων 2 εισροών 
και 1 εκροής, των 23 ΓΕΛ της Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 2015.  

Τα αποτελέσματα της τεχνικής αποδοτικότητας υποδηλώνουν ότι οι προαναφερθείσες 
DMUs λειτουργούν με χαμηλό επίπεδο απόδοσης (μέσος όρος αποδοτικότητας 62,1% 
στο CRS και 86% στο VRS) σε σχέση το ένα με το άλλο, συνεπώς υπάρχει ανάγκη 
βελτίωσης σε πολλά σχολεία. Μόνο η DMU 1 είναι αποδοτική (Technical Efficiency, 
TE = 1) για το CRS και VRS και οι DMU 10 και DMU 17 είναι αποδοτικές (TE = 1) 
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για το VRS (ποσοστό 13,04%). Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα καθώς ο 
μέσος αριθμός μαθητών ανά τμήμα για τις συγκεκριμένες DMUs είναι 20,8 μαθητές, 
με ελάχιστη τιμή τους 11,7 μαθητές και μέγιστη τιμή τους 24,3 μαθητές, σαφώς μικρό-
τερος από τους 25 μαθητές ανά τμήμα. Σε ποσοστό 69,6% οι DMUs πρέπει να αυξή-
σουν την εκροή «μαθητές που εκπαιδεύουν», ενώ σε ποσοστό 87% οι DMUs πρέπει να 
μειώσουν την εισροή 2 «μέσο κόστος ανά μαθητή».    

Από την προηγηθείσα στατιστική επεξεργασία / ανάλυση / ερμηνεία των ποσοτικών 
δεδομένων των 23 DMUs που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι ο 
μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα είναι 140,30 σαφώς μικρότερος από τον 
αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας με 192 μαθητές και σημαντικά μικρότερος από το μέσο 
όρο της ΕΕ των 633 μαθητών. Επίσης, ο μέσος αριθμός εκπαιδευτικών που απασχο-
λούνται σε κάθε σχολική μονάδα είναι περίπου 13 εκπαιδευτικοί, ενώ κατά μέσο όρο 
δαπανώνται 2.245 €/μαθητή. 

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, θα προτείναμε καλύτερη διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, νέα αρχιτεκτονική των DMUs με συνενώσεις – συγχωνεύσεις σχολικών 
μονάδων που θα λειτουργούν κοντά στο βέλτιστο μέγεθος με σκοπό την εξοικονόμηση 
πόρων.     
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Μέτρηση  δημιουργικότητας και ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Μυλωνά Βαλασία, Νηπιαγωγός Π.Ε.60, Υπ. Διδακτόρισσα, psed16006@aegean.gr 
Γκαρνάρα Ροδούλα Σταυρούλα, Εκπ/κός Π.Ε.70, Υπ. Διδακτόρισσα, 

psed17001@aegean.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο να αναδείξει την σημαντικότητα της μέτρησης και 
αξιολόγησης της δημιουργικότητας και της ποιότητας για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Οι σύγχρονες έρευνες στο θέμα της δημιουργικότητας αναδεικνύουν ότι η 
μέτρηση, αξιολόγηση και εκτίμησή της αποτελεί ένα ζήτημα, που δεν έχει ρυθμιστεί 
ακόμα, σε όλες της διαστάσεις της. Τα υπάρχοντα ερευνητικά μέσα και εργαλεία μειο-
νεκτούν από σοβαρές εννοιολογικές και ψυχομετρικές ελλείψεις, ενώ πληθώρα προτά-
σεων για τις μελλοντικές οπτικές του φαινομένου της δημιουργικότητας συζητούνται 
έντονα σε εκπαιδευτικό, οργανωσιακό και επιχειρησιακό επίπεδο. Εξίσου σημαντικές 
δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ερευνητές και ως προς την αξιολόγηση και τον προσδιο-
ρισμό της ποιότητας της εκπαίδευσης, κυρίως λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της 
διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων  στη 
σχολική διαδικασία, αλλά και γιατί  η ποιότητα επηρεάζεται άμεσα από τις κοινωνικό-
ιστορικές συγκυρίες και τις πολιτικές αλλαγές. 

Λέξεις-Κλειδιά: μέτρηση δημιουργικότητας, δείκτες  ποιότητας, εκπαίδευση    

Εισαγωγή 

Η δημιουργικότητα, ως μία από τις σημαντικότερες πανανθρώπινες δεξιότητες, προ-
σεγγίζεται ολικά, ως μετρήσιμη κοινωνική διαδικασία, μέσα από την αλληλεπίδραση 
τεσσάρων μορφών κεφαλαίου: του κοινωνικού, του πολιτιστικού, του ανθρώπινου και 
του θεσμικού, στην τομή των οποίων διαμορφώνεται το λεγόμενο «δημιουργικό κεφά-
λαιο» (Centre for Cultural Policy Research, 2004). Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (2015), αναδεικνύοντας το ρόλο της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότη-
τας, συμπεραίνει ότι η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στις προ-
κλήσεις του μέλλοντος. Θα πρέπει να υποστηρίζει τρόπους σκέψης διαφόρων ειδών 
και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν τις ευκαιρίες και την ενθάρρυνση στην 
έκφραση της δημιουργικότητας (Runco, 2009). Συνάμα, η ενίσχυση της ικανότητας 
των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων μέσω της δημιουργικής σκέψης (Mayer & 
Wittrock, 2006) είναι σημαντικό να ενταχθεί σε αναλυτικά προγράμματα και να απο-
τελεί διδακτικό αντικείμενο. Η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών απαιτεί μια κοινή 
προσπάθεια και δέσμευση, ιδίως υπό το πρίσμα των υφιστάμενων αναγκών που δη-
μιουργούνται από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές προδιαγραφές και πρακτικές, που ορί-
ζονται από τις εθνικές και κρατικές εντολές (Chant, Moes & Ross, 2009). Όλα τα πα-
ραπάνω, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των παιδαγωγικών προσεγ-
γίσεων, των διδακτικών μέσων και του μαθησιακού περιβάλλοντος (Ε.Σ., 2015).  
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Τις τελευταίες δεκαετίες η ποιότητα της εκπαίδευσης έχει απασχολήσει τις εκπαιδευ-
τικές κοινότητες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον ευρύτερο διεθνή χώρο (Βλάχος, Δα-
γκλής & Βαβουράκη, 2007). Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν θέσει 
την ποιότητα της εκπαίδευσης ως ένα ζήτημα υψίστης προτεραιότητας (Ζωγόπουλος, 
2011), διότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
μιας χώρας (Ganihar, 2015). Βασικός σκοπός της ποιότητας στη σχολική μονάδα είναι 
να προετοιμάσει τους μαθητές όσο το δυνατόν καλύτερα, για να είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσουν τις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς (Shah et al., 2015).  Το παγκόσμιο 
περιβάλλον των εκπαιδευτικών οργανισμών απαιτεί υψηλή ποιότητα, συνεχείς αλλαγές 
με ταχύτατη προσαρμογή, αλλά και κοινωνική ευαισθησία (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 
2007).  

Η δυσκολία ορισμού και αξιολόγησης της δημιουργικότητας και της ποιότητας 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνθέτουν το φαινόμενο της δημιουργικότητας. Οι 
Sternberg (1999) & Torrance (1994), ορίζουν την δημιουργικότητα ως ένα πολύπλοκο 
και πολυδιάστατο φαινόμενο που σχετίζεται με α) το περιβάλλον του ατόμου, β) τα 
νοητικά του χαρακτηριστικά, και γ) την προσωπικότητα του, συνδυαστικά με τα κίνη-
τρα και την ικανότητά του να παράγει νέες ιδέες, ενώ οι  Kozbelt, Beghetto και Runco, 
(2010) αναφέρουν τις σημαντικότερες τέσσερις «Ps» οπτικές της δημιουργικότητας: τη 
διαδικασία, το προϊόν, το πρόσωπο και το περιβάλλον. Ορισμένα από τα δυσκολότερα 
ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν, τόσο οι γνωστικοί ψυχολόγοι (Sternberg, 
2007), αλλά και γενικότερα οι ερευνητές που επιδιώκουν τη μέτρηση της δημιουργικό-
τητας είναι το πώς πρέπει να οριστεί η δημιουργικότητα, ποιες συγκεκριμένες πτυχές 
αυτής της δομής πρέπει να εκτιμηθούν και να μετρηθούν και ποια είναι τα καταλληλό-
τερα εργαλεία για τη μέτρηση αυτών των πτυχών (Blamiresa & Peterson , 2014). Ο 
αυξανόμενος όγκος της έρευνας αφιέρωσε σημαντική προσοχή στην ανάπτυξη πολυά-
ριθμων εργαλείων που αξιολογούν διάφορες πτυχές, από γνωστικές διαδικασίες έως 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (Kaufman, Lee, Baer, & Lee, 2007). Τα μέσα αυτά, α-
κόμη και σήμερα όμως, έχουν περιορισμούς (Baer & McKool, 2009). Συμπερασματικά, 
η δημιουργικότητα δεν αποτελεί αντικειμενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, γιατί έχουμε 
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης δεικτών αξιολόγησης των δημιουργικών δυνατοτήτων, 
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός. Η πηγαία έμπνευση 
δεν εμπίπτει σε κλίμακες μέτρησης και το θέμα παραμένει ανοιχτό, αφού οι συζητήσεις 
εμμένουν στην ποιοτική της διάσταση, η οποία δεν είναι μετρήσιμη (Σιούτας, Ζημια-
νίτης, Κουταλέλη, & Παναγοπούλου, 2008). 

Συμπλέοντας, η θεωρία της ποιότητας αποκαλύπτει ότι η οριοθέτηση της έννοιάς της 
είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία (Green, 1994) και η αποτίμησή της επηρεάζε-
ται τόσο από τις κοινωνικό-ιστορικές συγκυρίες όσο και από τις πολιτικές αλλαγές 
(Βλάχος, 2008∙ Βλάχος, Δαγκλής & Βαβουράκη, 2007), διότι η ποιότητα συνδέεται με 
τις αλλαγές που συμβαίνουν  στην κοινωνία και αποτελεί  πρόκληση για τις σχολικές 
μονάδες, ώστε να ανταποκριθούν στις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές (Carbines, 1994). 
Οι Cheng και Cheung, (1997) ορίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης ως ένα σύνολο 
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στοιχείων που περιέχουν εισροή, διαδικασία και εκροές. Επομένως, η ποιότητα αποτε-
λεί μία έννοια πολυεπίπεδη και γι’ αυτό δεν μπορεί να ιδωθεί μέσα από ένα μόνο εν-
νοιολογικό πρίσμα (Φασούλης, 2003) αλλά και μία έννοια πολυσήμαντη, πολυσύνθετη 
και πολυδιάστατη (Adams, 1993).  

Δείκτες μέτρησης δημιουργικότητας στην εκπαίδευση 

Η πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης του φαινομένου της δημιουργικότητας ξεκίνησε ό-
ταν το 1950 ο Guilford μίλησε για τα αποτελέσματα της έρευνας του στην Αμερικανική 
Ψυχολογική Εταιρεία, εγκαινιάζοντας την κίνηση για τη μελέτη της αποκλίνουσας σκέ-
ψης, γνωστή ως «αμερικανική πρόκληση» (Ξανθάκου, 2011). Ο Guilford, διαπίστωσε 
ότι ως εκείνη την περίοδο επικρατούσε σύγχυση μεταξύ της θεώρησης του δημιουργι-
κού ατόμου και της πλήρης ταύτισής του με το δείκτη νοημοσύνης, καθώς και δυσκο-
λία μέτρησης των δημιουργικών ικανοτήτων του. Τα τεστ νοημοσύνης, από την εποχή 
του Binet και μετά, είχαν ως βασικό κριτήριο την απόδοση στο σχολείο. Ο Guilford 
(1987) αναφέρει ότι ο Binet είχε συμπεριλάβει αντικείμενα της δημιουργικής σκέψης 
στις κλίμακές του, με περιορισμένη ωστόσο θεματολογία, ενώ στα ομαδικά τεστ η δη-
μιουργική φαντασία συχνά παραλείπονταν. Όσα παιδιά «μετρήθηκαν» με αυτή τη δια-
δικασία, αξιολογήθηκαν μονόπλευρα στις σχολικές επιδόσεις τους στην ανάγνωση και 
την αριθμητική. O Guilford (1950), επιχείρησε να αποδείξει την ανεξαρτησία της δη-
μιουργικής σκέψης από τη μετρήσιμη νοημοσύνη των τεστ και να διερευνήσει μετρή-
σιμα κριτήρια δημιουργικής σκέψης: την ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλο-
ντος, τη νοητική ευχέρεια, τη νοητική ευλυγισία/ευελιξία, την πρωτοτυπία της σκέψης, 
την ικανότητα σύνθεσης και μετασχηματισμών και την ικανότητα επεξεργασίας (Ξαν-
θάκου, 2011), τα οποία αποτελούν, έως σήμερα, τη βάση και το πλαίσιο για την κατα-
σκευή των τεστ δημιουργικότητας (Slabbert, 1994).  

Με το πέρας των χρόνων, αναπτύχθηκε ένα σύνολο ψυχομετρικών μελετών, μελετών 
της δημιουργικής προσωπικότητας και μελετών που συνδέονταν με την δημιουργικό-
τητα και το παιδαγωγικό πλαίσιο (Ξανθάκου, 2011), εμπνέοντας την ανάπτυξη καλύ-
τερων προγραμμάτων και πρακτικών διδασκαλίας (Lucas, Claxton, & Spencer, 2012) 
και παρέχοντας διαδραστική ανατροφοδότηση, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
συνεχίσουν να αναπτύσσουν το δημιουργικό τους δυναμικό σε όλη τους τη ζωή (Black 
& William, 1998). Σε παιδαγωγικό επίπεδο, ο Beghetto (2010) καταγράφει ότι υπάρ-
χουν πολλές τεχνικές αξιολόγησης της δημιουργικότητας όπως το Τεστ Δημιουργικό-
τητας του Torrance (TTCT, 1974, 1984, 1990, 1998), αλλά και εργαλεία που σχεδιά-
στηκαν για τα προϊόντα της δημιουργικότητας, όπως η Σημασιολογική Κλίμακα Δη-
μιουργικού Προϊόντος (O’ Quin & Bessemer, 1989) και η Συναινετική Τεχνική Αξιο-
λόγησης (Amabille, 1996).  Επίσης, οι Sternberg και Lubart (1992) κατηγοριοποίησαν 
διάφορες προσεγγίσεις μέτρησης της δημιουργικότητας σε δύο τύπους: σε όσες επικε-
ντρώνονται στο πρόσωπο (ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις) και σε όσες επικεντρώνονται 
στο περιβάλλον (Amabile, 1982). 

Η Amabile (1997), πρωτοπόρος στην κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση της δημιουρ-
γικότητας, επικεντρωνόταν στον κρίσιμο ρόλο της εσωτερικής παρακίνησης και της 
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ελευθερίας από την αξιολογική πίεση  για την ανάδυση της δημιουργικότητας σε εργα-
σιακά περιβάλλοντα. Το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποίησε, τα λεγόμενα KEYS, 
μετρούν παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν την ανάδυση της οργανωσιακής δη-
μιουργικότητας και της παραγωγικότητας όπως: η οργανωσιακή ενθάρρυνση, η ενθάρ-
ρυνση από τον επιβλέπον, η υποστήριξη της ομάδας, η επάρκεια πόρων, η εργασιακή 
πρόκληση και η ελευθερία (Amabile et al., 1996). Ο Csikszentmihalyi (2014), επιθυ-
μώντας να μετρήσει την κοινωνική αξία του δημιουργικού έργου, ανέπτυξε το Συστη-
μικό Μοντέλο, πρεσβεύοντας ότι η αξία ενός δημιουργικού έργου βρίσκεται στη σχέση 
που αναπτύσσεται μεταξύ τριών μερών: του προσώπου (που παράγει το έργο), του το-
μέα (το είδος ή η περιοχή της γνώσης) και του πεδίου (ο κλάδος-οι επαγγελματίες που 
αποδέχονται ή όχι τη δημιουργική παραγωγή).  

Δείκτες μέτρησης ποιότητας στην εκπαίδευση 

Για τη διερεύνηση της ποιότητας πολλοί ερευνητές έχουν αναδείξει κάποιους δείκτες. 
Η ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα 
της ίδιας της σχολικής μονάδας (Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006∙ 
Johnson, Wyer & Gilbert, 1967) και γι’ αυτό οι δείκτες σχετίζονται άμεσα με τη σχο-
λική μονάδα. Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν χρήσιμους άξονες για την αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας κατ’ αρχήν σε επίπεδο σχολικής μονάδας κι έπειτα 
του εκπαιδευτικού συστήματος (Chatzipanagiotou, 2005). Στόχος τους είναι η  υποστή-
ριξη των σχολικών μονάδων για την προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν τη σχολική 
πραγματικότητα με συστηματικό τρόπο αποτελώντας ένα είδος αξιολόγησης (Σολο-
μών, 1999). Οι  Βλάχος, Δαγκλής & Βαβουράκη (2007) αναφέρουν ότι η ποιότητα στην 
εκπαίδευση διαμορφώνεται από μία ποικιλία αλληλοεπηρεαζόμενων παραμέτρων, ό-
πως είναι το διοικητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο και η υλικό-τεχνική υποδομή.  Ο 
Brown (1957) αναφέρει  ως παράμετρο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ η Τα-
ρατόρη (2015) τον τρόπο που διοικείται η σχολική μονάδα και η κουλτούρα της. Στο 
ίδιο πλαίσιο ο Nevo (1995) προτείνει έξι δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των σχο-
λικών μονάδων. Οι δείκτες αυτοί είναι: η κοινότητα και οι μαθητές του σχολείου, το 
όραμα για τη σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το σχολείο, η υλικό-
τεχνική υποδομή του σχολείου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι σχολικές επιτυχίες.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο τα ζητήματα αναφορικά με την ποιότητα ξεκίνησαν να απασχο-
λούν έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αρχή αποτέ-
λεσε η συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, η οποία αναβαθμίσε τη σημασία της εκπαί-
δευσης (Γκόβαρης & Ρουσάκης, 2008). Ακολουθούν η Διακήρυξη της Σορβόννης το 
1998 και η Διακήρυξη της Μπολόνιας ένα χρόνο αργότερα, που μαρτυρούν την ανη-
συχία στον ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με την ποιότητα, η οποία θεωρείται βασικό στοι-
χείο ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της εκπαιδευτικής αποδοτικότητας (Βαβουράκη, 
κ.α., 2007).Ύστερα από τη Σύνοδο της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000) που είχε σκοπό την 
ενίσχυση του διαλόγου για την ποιότητα της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2000 (EUR-OP: 201) δημοσιεύει την «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα στη Σχο-
λική Εκπαίδευση», η οποία περιλαμβάνει 16 δείκτες που κατανέμονται σε 4 βασικούς 
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άξονες, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Οι δείκτες αυτοί αλληλοσυμπλη-
ρώνονται και προσπαθούν να καλύψουν μεγάλο εύρος της εκπαιδευτικής πραγματικό-
τητας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Θεματικός Άξονας Δείκτες Ποιότητας 

Επιδόσεις μαθητών σε 
συγκεκριμένα γνω-
στικά αντικείμενα 

• Μαθηματικά 
• Αναγνωστική Ικανότητα 
• Θετικές επιστήμες 
• ΤΠΕ 
• Ξένες γλώσσες 
• Ικανότητα μάθησης 
• Αγωγή του πολίτη 

Σχολική επιτυχία και 
μετάβαση 

• Ποσοστά σχολικής διαρροής 
• Ολοκλήρωση Β’ Κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης 
• Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Παρακολούθηση Σχο-
λικής Εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση της οργάνωσης της σχολικής εκπαί-
δευσης 

• Συμμετοχή Γονέων 

Πόροι και δομές της 
Εκπαίδευσης 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών 
• Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση 
• Αριθμός μαθητών ανά Η/Υ 
• Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 

 
Όπως είναι λογικό, το κλίμα ξεκίνησε να αλλάζει και στον ελληνικό χώρο. Η οριοθέ-
τηση της ποιότητας δεν έχει γίνει με κάποιον επίσημο ορισμό, αλλά φαίνεται ότι στο 
ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο συνδέεται μέσα από την οριοθέτηση της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου. Πιο αναλυτικά, στο Ν. 2525/1997, άρθρο 8, παρ.1 αναφέρε-
ται ότι «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της…».1 Την περίοδο 1997-
2000 τέθηκε σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση 
και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα» από το Τμήμα 
Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρωτεύον στόχος ήταν η αυτό-αξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας και δευτερευόντως η βελτίωση της ποιότητας της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δείκτες που αναδείχθηκαν για την επί-
τευξη αυτού του σκοπού με σκοπό την ανάδυση ενδείξεων για την ποιότητα παρουσιά-
ζονται στον παρακάτω πίνακα (Σολομών, 1999).  
 

1 Στο σημείο αυτό άξιο λόγου είναι ότι και στο Π.Δ. 152/2013 αναφορικά με την αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικών, η ποιότητα συνδέεται και πάλι με την αξιολόγηση στη σκοποθεσία της τελευταίας (άρθρο 2). 
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Θεματικές Περιο-
χές 

Δείκτες Ποιότητας 

Διαθέσιμα 
μέσα- πόροι 

Κτίριο, Χώροι και Εξοπλισμός 
Οικονομικοί Πόροι 

Πρόγραμμα 
Σπουδών- Βι-

βλία 

Πρόγραμμα Σπουδών 
Σχολικά βιβλία- Οδηγίες 

Προσωπικό 
Σχολείου 

Διδακτικό προσωπικό 
Διοικητικό- Ειδικό Επιστημονικό- Βοηθητικό Προσωπικό 

Διοίκηση 
Συντονισμός Σχολικής Ζωής 
Διαμόρφωση, Εφαρμογή Σχολικού Προγράμματος 
Αξιοποίηση Μέσων- Πόρων 

Κλίμα- Σχέ-
σεις- Συνεργα-

σίες 

Σχέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με το υπόλοιπο προ-
σωπικό 
Σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών και μαθητών μεταξύ τους 
Σχέσεις Σχολείου- Γονέων/ Κηδεμόνων 
Σχέσεις Σχολείου με Εκπ/κούς θεσμούς, τοπική και ευρύτερη 
κοινωνία 

Διδακτική- 
Μαθησιακή 
Διαδικασία 

Ποιότητα της Διδασκαλίας 
Ποιότητα της Μάθησης 
Λειτουργία της Αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικά 
Επιτεύγματα 

Φοίτηση- Ροή- Διαρροή μαθητών 
Επίδοση- Πρόοδος των μαθητών 
Ατομική και Κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
Κατευθύνσεις των μαθητών 

 

Σύνοψη: Συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση. 
Πώς οι δείκτες μέτρησης αναδεικνύουν τη σύμπλευση τους. 

Οι Feldman Csikszentmihalyi & Gardner (1994) υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα ιδεολο-
γικό πρόβλημα ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας και της δημιουργικότητας: η 
έννοια της «ποιότητας» είναι μέρος μιας ιδεολογίας της ορθολογικής κοινωνικής προ-
όδου μέσω της αξίας, η οποία μετράται αντικειμενικά μέσω αριθμών. Επειδή, όμως, η 
δημιουργικότητα δεν μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά, οι εκπαιδευτικοί περιορίζουν 
τη «δημιουργική σκέψη» στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα και στις εξωσχολικές δραστη-
ριότητες. Ο Lubart (2004) προσθέτοντας μία νέα οπτική, πρεσβεύει ότι η ποιότητα της 
εκπαίδευσης, δεν πρέπει να μετριέται μόνο από την άποψη των ακαδημαϊκών επιτευγ-
μάτων, αλλά και από την άποψη της ικανότητας των μαθητών να παράγουν πρωτότυ-
πες, διορατικές ιδέες. Ενώ τα σχολεία τείνουν να πριμοδοτούν την ικανότητα απομνη-
μόνευσης και ανάλυσης του μαθησιακού υλικό, η δημιουργικότητα μπορεί να διαδρα-
ματίσει κρίσιμο ρόλο, αν και σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένο ρόλο, στην προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης των κοινω-
νιών στο μέλλον. Η ποιοτική εκπαίδευση επιτρέπει στα άτομα και την κοινωνία να 
αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις που θα 
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προκύψουν. Υπό αυτή την έννοια, η γνώση πρέπει να αποκτηθεί με τη φιλοσοφία ότι 
αυτή η γνώση δεν είναι στατική, αλλά θα εξελιχθεί, θα αναμορφωθεί σε κάποιο σημείο 
και ίσως θα αντικατασταθεί από νέες ιδέες. Έτσι, η ποιοτική εκπαίδευση στην τρέ-
χουσα και τη μελλοντική αγορά πρέπει να προάγει την ευελιξία και τη δημιουργικό-
τητα. Η δημιουργικότητα άλλωστε οδηγεί στη δημιουργία νέων ιδεών που τις χρειαζό-
μαστε συνεχώς. Πρέπει να απελευθερώσουμε τη φαντασία στους οργανισμούς. Συν-
δυαστικά, η ποιότητα μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες μας και να μειώνουμε το κόστος παροχής τους (Godfrey, 2019).  
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Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στα φιλολογικά 
μαθήματα. 

Τσαουσίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Μ.Α., itsaousidou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι τρόποι και αναφορικά με ποιους οι παρά-
γοντες μπορεί να επηρεάσει η Ηγεσία της σχολικής μονάδας στη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος φιλόλογοι και 
φιλόλογοι Διευθυντές / Διευθύντριες σχολικών μονάδων οι οποίοι παρακολούθησαν 
την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, ενώ ακολουθήθηκε η μικτή ερευνητική προσέγγιση με τη χρήση ερωτηματο-
λογίου και της ημιδομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια εξαι-
ρετικά θετική στάση από πλευράς των Διευθυντών απέναντι στο θέμα της ενσωμάτω-
σης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την απουσία οργανωμένου 
σχεδίου προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπροσθέτως, οι Διευθυντές δεν φαίνεται να έ-
χουν συνειδητοποιήσει τον ρόλο-κλειδί που μπορούν να διαδραματίσουν και τον αντί-
κτυπο των ενεργειών τους στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολική διοίκηση, Τ.Π.Ε., διευθυντές 
σχολικών μονάδων, 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι αναμφισβήτητη η διείσδυση των Τ.Π.Ε. σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν τον κινητήριο άξονα 
πάνω στον οποίο στηρίζεται το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης, επιδρώντας στην οι-
κονομία, τις μεταφορές, το εμπόριο, την επικοινωνία και την ενημέρωση, την αλληλε-
πίδραση των λαών, σύμφωνα με τους Contini και Lanzara (όπως αναφέρεται στον 
Τσουλή 2012,σελ.13). Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια "γίνεται ουσιαστική προσπά-
θεια να ενταχθούν οι Nέες Tεχνολογίες και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα-κυ-
ρίως μέσω της ενίσχυσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολείων αλλά και διαμέ-
σου ποικίλων επιμορφωτικών έργων" (Tσούτσα & Κεδράκα, 2013,σελ.94).Από το 
2008 υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη η πράξη Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών 
για την "Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικα-
σία", με αντικείμενο τη χρήση υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού, την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού , την καλλιέργεια νέων στάσεων α-
πέναντι στη διαδικασία της μάθησης και την εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης (Μήτκας κ.ά.2014, σελ. 
237). Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στο πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα 
της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Sang et al. (όπως 
αναφέρεται στους Μπίκο & Τζιφόπουλο 2011,σελ.587) "μια κατηγορία εσωτερικών 
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εμποδίων αποτελούν οι συναισθηματικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
φαινόμενο της εφαρμογής των Τ.Π.Ε., όπως είναι οι στάσεις, οι πεποιθήσεις αλλά και 
τα ζητήματα αυτοπεποίθησης και αυτοαποτελεσματικότητας". Πρόσφατα ερευνητικά 
δεδομένα δείχνουν ότι "οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στη χρήση του υπολογιστή για 
διδασκαλία εξαιτίας διάφορων παραγόντων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η ελλιπής 
επιμόρφωση στους υπολογιστές και η προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή" 
(Καρτσιώτου&Ρούσσος,2011,σελ.117-118). Πέραν των προαναφερθέντων, μεγάλη 
βαρύτητα έχει η διαπίστωση πως για την επιτυχή ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαί-
δευση, ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ σημαντικός. Σύμφωνα με τους Anderson και 
Dexter( όπως αναφέρεται στους Papaioannou & Charalambous 2011) οι προσπάθειες 
για "σχολική" τεχνολογία κινδυνεύουν σημαντικά, εκτός αν πρόσωπα - κλειδί στη δια-
χείριση, αναχθούν σε ενεργούς τεχνολογικούς ηγέτες στο σχολείο. Επίσης ο Pelgrum( 
όπως αναφέρεται στους Papaioannou & Charalambous 2011) έχει καταλήξει μετά από 
έρευνα πως υπάρχει ξεκάθαρη διασύνδεση ανάμεσα στις στάσεις των διευθυντών των 
σχολείων και στην έμφαση στη διδασκαλία με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο σχολείο. 

Ο Διευθυντής και η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα 

Εδώ είναι αναγκαίο να σημειωθεί, ότι η κουλτούρα του παραδοσιακού σχολείου δεν 
επιτρέπει την εισαγωγή καινοτομιών και αντιστέκεται σε προσπάθειες αναδόμησης του 
προγράμματος και του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
αντιληφθεί τον προσανατολισμό της Εκπαίδευσης ή τη συμβολή τους στο ζητούμενο 
της σύγχρονης εποχής που είναι η δημιουργία του μελλοντικού αυτόνομου κριτικού 
πολίτη σύμφωνα με τους Blackledge και Hunt (όπως αναφέρεται στους Γιαβρίμη 
κ.ά.,2010). Στην πραγματικότητα, η στάση του διευθυντή θα καθορίσει αν η καινοτο-
μία πρόκειται να επιτύχει ή να αποτύχει.  

"H διαδικασία της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί 
ξεκάθαρα μια μεγάλη πρόκληση για την ηγεσία του σχολείου" (Salleh & Laxman,2014, 
σελ.351). Η στάση του διευθυντή έναντι στις Τ.Π.Ε. τόσο στην οργάνωση της σχολικής 
μονάδας όσο και στη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου, είναι καθοριστική καθώς 
δημιουργεί το κλίμα που αποτρέπει ή βοηθά στη χρήση των τεχνολογιών από τους υ-
πόλοιπους εκπαιδευτικούς της μονάδας του(Δημακόπουλος & Παναγιωτακόπουλος, 
2011). 

Oι διευθυντές πρέπει να διατυπώσουν ευκρινώς τις σκέψεις τους για το όραμά και το 
σχέδιό τους για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα τους, ώστε η ενσω-
μάτωση αυτή να οδηγήσει στην αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πιστέψουν ότι η 
χρήση της τεχνολογίας δεν θα προκαλέσει μη αποδεκτή αναστάτωση και πρέπει να 
αισθάνονται πως έχουν την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα και την πρόσβαση στα α-
παραίτητα μέσα για να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία" (Tearle, 2004). 
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Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τους τρόπους και αναφορικά με 
ποιους παράγοντες μπορεί να επηρεάσει η Ηγεσία της σχολικής μονάδας στη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό τέθηκαν οι παρακάτω Γενικοί στόχοι οι οποίοι επεξη-
γούνται από Ειδικούς στόχους. 

Γενικός στόχος 1 : Να περιγραφεί η στάση των διευθυντών της σχολικής μονάδας σε 
σχέση με την προαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. 

Ειδικός στόχος 1.1: Να μελετηθεί η αντιμετώπιση των Τ.Π.Ε. από τους διευθυντές. 

Ειδικός στόχος 1.2 : Να μελετηθούν οι ενέργειες των διευθυντών σε σχέση με την προ-
αγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. 

 Γενικός στόχος 2 : Να διερευνηθούν οι ευκαιρίες και oι προκλήσεις που έχει να αντι-
μετωπίσει ένας διευθυντής σχολείου σε σχέση με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.. 

Ειδικός στόχος 2.1. Να διερευνηθούν οι ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει ο διευ-
θυντής της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. 

Ειδικός στόχος 2.2: Να διερευνηθούν οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας 
διευθυντής σε σχέση με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μικτή προσέγγιση που συνδυάζει τη συλλογή 
τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων με στόχο τα στοιχεία που θα προκύψουν 
από την πρώτη διαδικασία να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τα στοιχεία της 
δεύτερης και αντίστροφα. Πολλοί μελετητές σύμφωνα με τον Lund(2012) έχουν τονί-
σει τη χρησιμότητα των μικτών μεθόδων καθώς μπορούν καλύτερα να απαντήσουν 
ορισμένα σύνθετα ερευνητικά ερωτήματα από ότι η ποσοτική ή η ποιοτική έρευνα με-
μονωμένα. 

Το δείγμα της έρευνας 

 Το δείγμα της έρευνας ήταν 59 φιλόλογοι και 4 Διευθυντές και Διευθύντριες που πα-
ρακολούθησαν την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 
Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, στο Ν. Πιερίας κατά το διάστημα 2010-2015. Για την 
επιλογή του δείγματος αξιοποιήθηκε η μέθοδος της βολικής δειγματοληψίας ευκολίας. 
Η βολική δειγματοληψία ή όπως μερικές φορές ονομάζεται, συμπτωματική ή ευκαι-
ριακή δειγματοληψία περιλαμβάνει την επιλογή των ατόμων που βρίσκονται πιο κοντά 
στον ερευνητή και τη μετέπειτα λειτουργία τους ως υποκειμένων(Cohen et al. 2012).  
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Τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδο-
μένων για το ποσοτικό τμήμα της έρευνας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι συνε-
ντεύξεις στην ποιοτική έρευνα είναι ένα ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο που συλλαμβά-
νει τις φωνές και τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δίνουν νόημα στις εμπει-
ρίες τους (Rabionet, 2011).Για τη συλλογή των πληροφοριών υπό το πρίσμα της ποιο-
τικής διερεύνησης του θέματος, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. 

Τριγωνοποίηση 

Με τον όρο «τριγωνοποίηση» εννοούμε τη "μίξη πολλών μεθόδων στη μελέτη του ί-
διου φαινομένου" (Denzin, 1978,σελ.291). Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε μεθο-
δολογική τριγωνοποίηση σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιο-
πιστία της και η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η παραγωγική καθώς προηγήθηκε η 
αποστολή των ερωτηματολογίων και ακολούθησαν οι συνεντεύξεις. 

Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια, απεστάλησαν σε φιλολόγους που παρακολούθησαν 
την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 59 και επεστράφησαν 45, ποσοστό 76.02%. Στην ποιο-
τική έρευνα επιλέχθηκαν τέσσερις (4) φιλόλογοι που παρακολούθησαν την επιμόρ-
φωση Β΄ επιπέδου και υπηρετούν σήμερα ως Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολικών Μο-
νάδων. Η συνέντευξη ήταν τηλεφωνική, ηχογραφήθηκε με το πρόγραμμα Audacity και 
διήρκεσε περίπου εφτά (7) λεπτά. Η συλλογή δεδομένων για τη διεξαγωγή της έρευνας, 
πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των Τ.Π.Ε. από τους διευθυντές, στο ερώτημα αν η 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. από την ηγεσία λειτουργεί ως πρότυπο για το διδακτικό προ-
σωπικό, το 60% των φιλολόγων απάντησε "αρκετά" και "πάρα πολύ". Ως προς τις ε-
νέργειες των διευθυντών σε σχέση με την προαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων, στο ερώτημα αν η ηγεσία τους διευκολύνει στην προσπάθεια 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., οι φιλόλογοι απάντησαν σε ποσοστό 75,5 "αρκετά" και "πάρα 
πολύ". Συγκεκριμένα οι τρόποι με τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι με την εξασφά-
λιση εξοπλισμού, με την πρόσβαση στο εργαστήριο Η/Υ, με την προσαρμογή του ω-
ρολογίου προγράμματος και την ενθάρρυνση(σχήματα 1 & 2). 
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Σχήματα 1 και 2:Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής 
απαντήσεων των 45 φιλολόγων στα θέματα:"Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. από την Ηγεσία 

λειτουργεί ως πρότυπο για το διδακτικό προσωπικό;" και "Η Ηγεσία της Σχολικής 
Μονάδας σας διευκολύνει στην προσπάθεια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.;" 

Ως προς τις ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει ο διευθυντής, στο ερώτημα αν η 
διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων συμβάλλει στην ενσωμάτωση 
των Τ.Π.Ε., το 82,2% των φιλολόγων απάντησε "αρκετά" και "πάρα πολύ". Σε σχέση 
με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο διευθυντής ,στο ερώτημα αν η δημιουρ-
γία εκ μέρους της Ηγεσίας της Σχολικής Μονάδας κλίματος θετικού απέναντι στην 
εισαγωγή καινοτομιών συμβάλλει στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε., το εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό 88,9 απάντησε "αρκετά" και "πάρα πολύ"(σχήματα 3 & 4). 

 

Σχήματα 3 και 4:Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής 
απαντήσεων των 45 φιλολόγων στα θέματα:"Η διοργάνωση ενδοσχολικών 

επιμορφωτικών δράσεων συμβάλλει στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.;" και "Η δημιουργία 
εκ μέρους της Ηγεσίας της Σχολικής Μονάδας κλίματος θετικού απέναντι στην 

εισαγωγή καινοτομιών συμβάλλει στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε.;" 

Όσον αφορά στο ποιοτικό κομμάτι της έρευνας, στην ερώτηση για τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούν οι Διευθυντές / Διευθύντριες να προωθήσουν την ενσωμάτωση 
των Τ.Π.Ε. οι απαντήσεις των τριών έχουν ως εξής: Με το να ενθαρρύνουν τους 
εκπαιδευτικούς, να δίνουν οι ίδιοι το παράδειγμα, να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια, 
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να αναλάβουν πρωτοβουλίες εξοπλισμού των μονάδων. Μόνο μία απάντησε πως 
επειδή υπάρχουν σημαντικότατες ελλείψεις στη μονάδα, προσπαθούν απλά να 
συγχρονιστούν ώστε να μπαίνουν {στο εργαστήριο} όλοι, όσο περισσότερο μπορούνε. 
Στην ερώτηση σχετικά με τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις όλοι απάντησαν θετικά. 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα μας οδήγησε στο να διαπιστώσουμε μια εξαιρετικά θετική στάση απέναντι 
στις Τ.Π.Ε. καθώς η επιμόρφωση έδωσε στους εκπαιδευτικούς την πεποίθηση της αυ-
τοαποτελεσματικότητας και για αυτό τον λόγο εξακολουθούν να ενσωματώνουν τις 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τα εμπόδια που συναντούν. 

Τα ευρήματα για τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες που αποτρέπουν τους φιλο-
λόγους από το να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. αναφέρονται στον χρόνο που απαιτείται για 
τη διδασκαλία με Τ.Π.Ε., τη μη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Η/Υ, την έλλειψη των 
απαραίτητων τεχνολογικών μέσων, ενώ γίνεται αναφορά στην υποτίμηση, την απαξί-
ωση των Τ.Π.Ε. και την αποθάρρυνση από τον διευθυντή, όπως και στο γνωστικό επί-
πεδο ή την ανταπόκριση των μαθητών και τέλος σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας 
είναι το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών που προωθεί το "κυνήγι" της σχολικής ύλης. 

Αντίθετα ως παράγοντες που ευνοούν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. καταγράφηκαν το 
προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και η επιμονή, το γενικότερα φιλικό κλίμα 
του σχολείου σε διδακτικούς πειραματισμούς και τις Τ.Π.Ε., η βοήθεια του καθηγητή 
πληροφορικής, η διευκόλυνση των συναδέλφων σε θέματα κατανομής σχολικού χρό-
νου. Συμπερασματικά η επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου προετοίμασε τους φιλολόγους για 
την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, αλλά η 
δράση ανασταλτικών παραγόντων δεν επέτρεψε το μετασχηματισμό της διδασκαλίας 
στον επιθυμητό βαθμό. 

Διαπιστώθηκε ότι η στάση της Ηγεσίας επηρεάζει την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς 
δημιουργεί το κλίμα που προωθεί ή αποτρέπει τη χρήση των τεχνολογιών από τους 
εκπαιδευτικούς της μονάδας. Διαπιστώθηκε επίσης πως η Ηγεσία έχει θετική στάση 
απέναντι στις Τ.Π.Ε. και αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του 
όλου εγχειρήματος. Η Ηγεσία λειτουργεί ως πρότυπο για τους διδάσκοντες οι οποίοι 
θεωρούν το διευθυντή εμψυχωτή και μέντορα των εκπαιδευτικών στην προώθηση και-
νοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η διαπίστωση ότι οι διευθυντές δεν ενσωματώ-
νουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μας προβληματίζει για το είδος της επι-
μόρφωσης που έχουν λάβει οι ίδιοι. Όσοι διευθυντές βέβαια αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε., το 
κάνουν προσαρμόζοντας την τεχνολογία στις ήδη υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές. 
Από την άλλη πλευρά οι διευθυντές που πήραν μέρος στην έρευνα απάντησαν όλοι ότι 
αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός πως όλοι είχαν 
παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου.  

Όσον αφορά το θέμα των ενεργειών των διευθυντών σε σχέση με την προαγωγή των 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, η έρευνα μας οδήγησε στο 
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συμπέρασμα ότι οι διευθυντές διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια αξιο-
ποίησης των Τ.Π.Ε. με την εξασφάλιση εξοπλισμού και πρόσβασης στο εργαστήριο 
Η/Υ, με την προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, την ενθάρρυνση και την πα-
ροχή παντός είδους υποστήριξης. Διαπιστώσαμε επίσης από την πλευρά των διευθυ-
ντών θετική στάση απέναντι στην παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων σχετικών 
με τις Τ.Π.Ε.. Τέλος διαπιστώσαμε ότι η Ηγεσία μεριμνά σε μεγάλο βαθμό για την 
συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και σε μικρότερο βαθμό για την ανανέωσή 
του, λόγω της γενναίας χρηματοδότησης που απαιτείται.  

Τελευταίος στόχος ήταν να διερευνηθούν οι ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει και 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Μια 
στρατηγική με καθολική αποδοχή που συμβάλλει στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. είναι 
η διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων. Σημαντική είναι η διαπίστωση 
πως η συστηματική παροχή τεχνικής βοήθειας και ενθάρρυνσης αποτελεί αναγκαιό-
τητα για την επιτυχή ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο 
προβληματισμό προκαλεί η διαπίστωση πως αυτή η τόσο απαραίτητη τεχνική βοήθεια 
δεν εξασφαλίζεται για όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλες τα σχολεία, αλλά εξαρτάται 
από τη διάθεση προσφοράς και συνεργασίας των καθηγητών της πληροφορικής. Πολύ 
σημαντική κρίνεται η διαπίστωση πως χαμηλό ποσοστό εκπαιδευτικών πιστεύει στη 
συμβολή των Κοινοτήτων Μάθησης. Από τη έρευνα διαπιστώνουμε επίσης πως η εξα-
σφάλιση εκ μέρους της Ηγεσίας εργαλείων Τ.Π.Ε. π.χ. moodle, συμβάλλει στην ενσω-
μάτωση των Τ.Π.Ε.. 

Σχετικά με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο διευθυντής της σχολικής μονά-
δας στην προσπάθειά του να ενσωματώσει τις Τ.Π.Ε., ενδιαφέρουσα είναι η διαπί-
στωση για τη θετική στάση απέναντι στην εξασφάλιση χορηγιών. Διαπιστώνουμε επί-
σης πως είναι διάχυτη η αντίληψη τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των 
διευθυντών πως ότι δημιουργία εκ μέρους της Ηγεσίας της Σχολικής Μονάδας κλίμα-
τος θετικού απέναντι στην εισαγωγή καινοτομιών συμβάλλει στην ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε.. Η εκπόνηση οργανωμένου ετήσιου πλάνου για την ένταξη των Τ.Π.Ε. κατά 
κοινή ομολογία των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην ενσωμάτωσή τους. Παράλληλα α-
ναδύθηκε η διαπίστωση ότι η θετική αποτίμηση εκ μέρους της Ηγεσίας της προσπά-
θειας των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε., συμβάλλει στην ενσωμάτωσή 
τους. Όπως τονίστηκε, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στην οποία θα μπο-
ρούν να ανατρέχουν οι εκπαιδευτικοί για να εξοικονομήσουν κάποιο χρόνο για την 
προετοιμασία μαθήματος με Τ.Π.Ε., θα διευκόλυνε πολύ τους εκπαιδευτικούς στην 
προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε.. Επιτακτικό είναι το αίτημα για την ενεργή ε-
μπλοκή των Σχολικών Συμβούλων καθώς θα πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να 
καλλιεργούν θετικό κλίμα απέναντι στην εισαγωγή καινοτομιών. Ενδιαφέροντα τέλος 
ευρήματα αποτελούν οι απόψεις περί ανανέωσης των αναλυτικών προγραμμάτων των 
Πανεπιστημιακών Σχολών. 
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Προτάσεις 

Προτείνουμε τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονά-
δων να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι γνώσεις οι σχετικές με τις Τ.Π.Ε. αλλά ακόμα 
περισσότερο η επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, όσο και μετά την ανάληψη της ηγετικής θέ-
σης να υπάρχει υποχρεωτική επιμόρφωση σχετική με τη Διοίκηση Σχολικών μονάδων 
η οποία να περιλαμβάνει και ενότητα σχετική με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
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Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου 

Τζιάβας Αριστείδης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – M.Ed., aritziavas@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά την αξία του σχεδιασμού – προγραμματισμού στην απο-
τελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή που 
χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές. Ιδιαίτερα το δημόσιο σχολείο, καλείται να πα-
ρακάμψει τις οργανωσιακές και διοικητικές δυσλειτουργίες και να εξελιχθεί σε ένα κέ-
ντρο μάθησης με στόχο την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Ο προγραμ-
ματισμός συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο εφόσον οι παραπάνω έν-
νοιες είναι αλληλεξαρτώμενες και λόγω των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περι-
βάλλοντος των εκπαιδευτικών οργανισμών απαιτείται συνεχής και συστηματικός προ-
γραμματισμός. Σημαντική είναι η συμβολή του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκό-
ντων στον ορθό προγραμματισμό. Τέλος, θα πρέπει να εξεταστούν αφενός οι λόγοι 
δυσκολίας των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν οι οποίοι οδηγούν σε αποτυχία των 
δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και αφετέρου οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλ-
λουν στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Προγραμματισμός, ηγέτης-διευθυντής, εκπαιδευτικό έργο, αποτελε-
σματικότητα  

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

Το management αποτελεί ένα σύστημα ενεργειών μέσω του οποίου επιτυγχάνονται οι 
στόχοι μια κοινωνικής οργάνωσης αξιοποιώντας αποτελεσματικά του διαθέσιμους πό-
ρους. Σύμφωνα με τον Griffin management  είναι διαδικασία του προγραμματισμού 
(planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης (directing) και του ελέγχου 
(controlling) των ανθρώπινων και φυσικών πόρων με απώτερο στόχο την αποτελεσμα-
τικότητα των στόχων. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργα-
νισμού ξεκινά με τον προγραμματισμό, συνεχίζει με την οργάνωση και τη διεύθυνση 
και καταλήγει στον έλεγχο ο οποίος οδηγεί στην αναθεώρηση ή όχι του προγραμματι-
σμού. Ως εκ τούτου, η σχολική μονάδα προσανατολίζεται στο μέλλον, εξασφαλίζει οι-
κονομία χρόνου, πόρων, επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των δράσεων και τίθε-
ται οι προδιαγραφές για τον έλεγχο του αποτελέσματος.  Σύμφωνα με τον Σαΐτη (1992) 
ο προγραμματισμός αποτελεί τον καθορισμό των στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού, 
της πορείας δράσης, των  κατάλληλων ενεργειών και μέσων που χρειάζονται για την α-
ποτελεσματική επίτευξη των στόχων. Ο προγραμματισμός διακρίνεται σε α. Στρατη-
γικό και β. Λειτουργικό. Ο στρατηγικός προγραμματισμός αναφέρεται στην λήψη των 
πιο σημαντικών αποφάσεων για τους μακροπρόθεσμους στόχους του εκπαιδευτικού 
συστήματος και αφορά τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια και συχνά ταυτίζεται με την 
εκπαιδευτική πολιτική. 
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Ο λειτουργικός προγραμματισμός σχετίζεται με τη βραχυπρόθεσμη δράση του εκπαι-
δευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το λειτουργικό προ-
γραμματισμό καθορίζονται με λεπτομέρεια οι επιμέρους στόχοι που πρόκειται να επι-
τευχθούν, τα σχέδια δράσης και οι απαιτούμενοι πόροι.  

Ο σχεδιασμός –προγραμματισμός σχετίζεται με το μέλλον της σχολικής μονάδας και 
τα στελέχη προετοιμάζουν τη σχολική μονάδα για το μέλλον. 

Η διαδικασία του σχεδιασμού προγραμματισμού συνδέεται με τις φάσεις που ακολου-
θούνται για τη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Οι φάσεις αυτές (Koontz κ.ά. 
1984, Ζαβλανός, 1998) είναι: 

• Καθορισμός των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού 
• Προσδιορισμός της παρούσας κατάστασης  του οργανισμού 
• Καταγραφή των εναλλακτικών λύσεων ή προτάσεων. 
• Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης ή πρότασης 
• Εφαρμογή του προγράμματος δράσης 
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Τα παραπάνω βήματα είναι δυνατόν να μην ακολουθηθούν με την συγκεκριμένη σειρά 
εφόσον είναι  δυνατόν να αποκαλυφθούν νέα στοιχεία κατά την υλοποίηση των σχε-
δίων, να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν οι στόχοι με συνέπεια να πραγματοποιηθούν 
διορθωτικές αλλαγές που οδηγούν σε επιστροφή σε προηγούμενα στάδια του προγραμ-
ματισμού. 

Βασικοί τύποι προγραμμάτων 

Τα προγράμματα ως αποτελέσματα της λειτουργίας του προγραμματισμού μπορούν να 
καταταγούν σε τρεις κατηγορίες. 

α. Τα προγράμματα με κριτήριο το εύρος των στόχων που καλύπτουν διακρίνονται σε: 

✓ Στρατηγικά προγράμματα που καθορίζουν μακροχρόνιους στόχους προσδιο-
ρίζοντας τη θέση του οργανισμού μέσα στο περιβάλλον του. Τα στρατηγικά προγράμ-
ματα καταρτίζονται από διοικητικά στελέχη των υψηλών κλιμακίων της διοικητικής 
ιεραρχίας. 

✓ Λειτουργικά προγράμματα διατυπώνονται από στελέχη μεσαίων και κατώτε-
ρων επιπέδων διοίκησης παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο επίτευξης των στρα-
τηγικών προγραμμάτων. Τα λειτουργικά προγράμματα σχετίζονται με την εσωτερική 
λειτουργία του οργανισμού θέτοντας βραχυπρόθεσμους και συγκεκριμένους στόχους. 

β. Τα προγράμματα με κριτήριο τη χρονική διάρκεια διακρίνονται σε: 

✓ Βραχύχρονα προγράμματα διάρκειας ενός έως τρία χρόνια  
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✓ Μακροχρόνια προγράμματα διάρκειας συνήθως από τρία έως δέκα χρόνια. 

γ. τα προγράμματα με κριτήριο την ελαστικότητα διακρίνονται σε: 

✓ Άκαμπτα ή ανελαστικά που δεν επιδέχονται παρανοήσεις ή αναπροσαρμογές. 
✓ Ευέλικτα ή ελαστικά παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής των προγραμμά-

των στις συνθήκες του περιβάλλοντος.  

Οι προϋποθέσεις του καλού σχεδιασμού – προγραμματισμού είναι η πρόβλεψη πι-
θανών περιβαλλοντικών αλλαγών, ο σαφής καθορισμός στόχων τα αντικειμενικά, 
σαφή και ευέλικτα προγράμματα, ο καλός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων (διοι-
κητικών στελεχών και των μελών).  

Ο Διευθυντής ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο σχεδιασμός του εκπ/κού έργου 

Η ηγεσία, βασικό στοιχείο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αντιπροσωπεύεται από 
τον διευθυντή/ντρια του σχολείου, ο οποίος με τη συμπεριφορά και τη δράση του, ε-
μπνέει, εμψυχώνει τους συναδέλφους του και διαμορφώνει ένα περιβάλλον τέτοιο ώ-
στε κάθε άτομο της σχολικής μονάδας να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του. Ο Kahn 
(1964) θεωρεί ότι ο ρόλος αυτός του Διευθυντή είναι «κοινωνικός» και περιέχει το 
σύνολο των προσδοκιών των συναδέλφων, των ανωτέρων στελεχών εκπαίδευσης, των 
μαθητών, των γονέων. Ο ρόλος του ηγέτη - διευθυντή είναι ξεκάθαρος όταν αντιλαμ-
βάνεται πλήρως τις προσδοκίες που έχουν τα μέλη της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτι-
κοί, μαθητές,  γονείς)  απ’ αυτόν. Ο επιτυχημένος ηγέτης – διευθυντής είναι αυτός που 
κερδίζει την «εθελοντική συνεργασία και προθυμία των συναδέλφων του στην υλοποί-
ηση των στόχων του σχολείου» (Μπουραντάς, 2005). Ο εμπνευσμένος ηγέτης - διευ-
θυντής είναι αυτός που καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στό-
χους, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της επίτευξης τους και καθοδηγεί τους εκπαιδευ-
τικούς στο έργο τους. Η ουσία του ρόλου του βρίσκεται στην συνεχή προσπάθεια του 
να παρακινεί τους συναδέλφους του να εκτελούν το έργο τους ορθά και μέσα στο νό-
μιμο πλαίσιο.  

Στην εκπαιδευτική διοίκηση ο ρόλος  του ηγέτη της σχολικής μονάδας είναι κεφαλαιώ-
δης. Η σημασία του ρόλου δεν οφείλεται ούτε στη θέση την οποία κατέχει στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής ιεραρχίας ούτε στις αρμοδιότητες που του αναλογούν. Αντίθετα, η 
θέση σχετίζεται άμεσα με τον εκπαιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει ο Διευθυντής του 
σχολείου μεταξύ των ανώτερων στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης και των υφι-
σταμένων εκπαιδευτικών. Κάθε πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής, που δημιουργεί-
ται από την κεντρική διοίκηση και κατευθύνεται από την κορυφή της διοικητικής πυ-
ραμίδας σε όλα τα σχολεία της χώρας «φιλτράρεται» μέσα από τη σχολική ηγεσία.  
Χρωματίζεται από τις ψυχολογικές θέσεις και τις ικανότητες του ηγέτη, για να είναι 
πραγματοποιήσιμο. Ο βαθμός  επιτυχίας μιας εκπαιδευτικής αλλαγής και γενικά η επί-
τευξη των στόχων του σχολείου εξαρτώνται από την ικανότητα στην επιλογή και το-
ποθέτηση διευθυντικών στελεχών στις σχολικές μονάδες. Ο ηγέτης παίζει το 
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σοβαρότερο ρόλο στο χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα. Η φιλοσοφία της εκπαί-
δευσης που εφαρμόζει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη αντανακλά την πίστη του για το 
τι είναι εκπαίδευση. Αυτή η πίστη με τη σειρά της καθορίζει τις εκπαιδευτικές μεθό-
δους, τη χρησιμότητα των σχολικών μαθημάτων και τις σχέσεις με τους μαθητές. Αυτή 
η φιλοσοφία της εκπαίδευσης ποικίλλει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, ως εκ τού-
του η συμβολή του ηγέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μέσω της σωστής καθοδή-
γησης θα δώσει τη δυνατότητα στους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς να κατανοή-
σουν καλύτερα τις παιδαγωγικές και κοινωνικές συνθήκες του σύγχρονου σχολείου, 
στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Βέ-
βαια, είναι πολλοί οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 
μονάδας, εντούτοις δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι η οργάνωση και η λειτουργία 
μιας σχολικής μονάδας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα του ηγέτη. 
Πρόκειται για ένα  είδος εργασίας που απαιτεί εκτός των άλλων, αφοσίωση στο όραμα, 
καθοδήγηση, πνευματική διέγερση. Όπως επισημαίνει σε σχετική έρευνα 
(Des,1977:36) «τα καλά σχολεία έχουν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την αποτελε-
σματική ηγεσία που ενθαρρύνει την ανάπτυξη». Ωστόσο σύμφωνα με την παραπάνω 
έρευνα, ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των σχολείων είναι η ποιότητα 
της ηγεσίας τους. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να καταβάλλει τη μεγα-
λύτερη δυνατή προσπάθεια, για να επικρατεί στο σχολείο το κατάλληλο ψυχολογικό 
κλίμα.  

Ο Διευθυντής πρέπει να ερευνήσει και να προγραμματίσει τις μελλοντικές δραστηριό-
τητες του σχολείου, να συγκαλέσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς Σύλλογο Διδασκό-
ντων με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις για την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου. Οι 
αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα λειτουργίας του σχολείου όπως κατάρτιση 
ωρολογίου προγράμματος, προγραμματισμός σχολικών εορτών, σχολικών εκδρομών 
επισκέψεων, σχολικών εκδηλώσεων για θέματα που αγγίζουν τους μαθητές και τους 
γονείς (ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, μετάβαση στο Γυμνάσιο κ.α.). Παράλληλα, 
ο διευθυντής θα πρέπει να καταρτίσει «μνημόνιο ενεργειών» (Σαΐτης, 2008:109) στη-
ριζόμενος στις αποφάσεις που λήφθηκαν από το σύλλογο διδασκόντων και σχετίζονται 
με τα θέματα που αναφέραμε παραπάνω. O διευθυντής θα πρέπει να κάνει ορθή χρήση 
του χρόνου σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, καλό 
είναι να καταγράφει τις δραστηριότητες κατανέμοντας τις ορθολογικά αντικειμενικά 
και αμερόληπτα στους εκπαιδευτικούς. Ασφαλώς, η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής 
σχετίζεται με την ιδιαίτερη ικανότητα του διευθυντή η οποία πρέπει να βασίζεται αφε-
νός στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω τεχνικών και αφετέρου 
στην ιδιομορφία της κατάστασης που αντιμετωπίζει.  

Παράλληλα, ο διευθυντής σε μια εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να ενδυναμώνει το 
ανθρώπινο δυναμικό για να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Η ενδυνάμωση 
(empowerment) αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την παρώθηση του ανθρώπινου 
δυναμικού. Είναι ένας συνδυασμός ενεργειών που εκτελεί ο διευθυντής ώστε να κάνει 
κοινωνούς και συμμέτοχους τους εκπαιδευτικούς στα θέματα της σχολικής μονάδας 
καθώς και να τους ενθαρρύνει να παίρνουν πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας τη 

1061/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



φαντασία με αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση και ικανοποίηση από την εργασία. 
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η ενδυνάμωση μειώνει την ένταση στους εκπαιδευτι-
κούς οι οποίοι αποκτούν αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση από τη δουλειά τους και δεν 
φοβούνται να προτείνουν ιδέες, λύσεις και να παίρνουν αποφάσεις.  

Αναμφισβήτητα, τα προβλήματα των σχολικών μονάδων είναι σύνθετα και απαιτούν 
συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών για την σωστή αντιμετώπισή τους. Ο Σύλλογος 
Διδασκόντων, ως συλλογικό όργανο, λαμβάνει τις αποφάσεις με την αρχή της πλειο-
ψηφίας εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή του δημοκρατικού τρόπου διοί-
κησης στην εκπαίδευση. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Μπουραντάς 1992, Ξη-
ροτύρη-Κουφίδου 1992) αναφέρουν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων επηρεάζεται από το 
μέγεθος της ομάδας, τα χαρακτηριστικά των μελών, τη συνοχή και το κλίμα της ομά-
δας. Με δεδομένο όμως ότι  η στελέχωση των σχολικών μονάδων γίνεται με γενικά 
κριτήρια είναι δύσκολο να συμπεράνουμε κατά πόσο οι παραπάνω παράγοντες συμ-
βάλλουν στη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της χώρας (Σαΐτη, 
2002) επισημαίνεται ότι ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργεί ικανοποιητικά σε 
θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η δημιουργικότητα του Συλλόγου εξα-
ντλείται σε ορισμένες δράσεις (αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά.). Τούτο οφείλεται σε εξω-
γενείς παράγοντες όπως κινητικότητα εκπαιδευτικών, χαμηλές οικονομικές αμοιβές 
«περιορίζουν την ουσιαστική ενεργοποίηση του διδακτικού προσωπικού» (Σαΐτης, 
2007:166). 

Ερευνητικό Μέρος 

Η μικρο-έρευνα πεδίου που ακολουθεί έχει στόχο να φωτίσει πλευρές του θέματος. Οι 
στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει: 

• Αν θεωρείτε αναγκαίο το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και γιατί; 
• Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος του διευθυντή στον προγραμματισμό; 
• Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συμβάλλει στον προγραμματισμό και σε ποιο 

βαθμό; 

Στη συγκεκριμένη μικρο-έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση με 
στόχο να παρουσιαστούν οι απόψεις των ερωτηθέντων καθώς και ο τρόπος που ερμη-
νεύουν τις καταστάσεις. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα χρη-
σιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη. Η έρευνα με συνέντευξη «αποτε-
λεί μια εξίσου δημοφιλής επιλογή στην εκπαιδευτική έρευνα» (ΕΚΔΔΑ, 2018:32) και 
επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων πέρα από τα όρια μιας στενής λεκτικής διατύπωσης 
επιδιώκοντας το χαρακτηριστικό της λεπτομέρειας της συγκεκριμενοποίησης. Το συ-
γκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή αφενός να εμβαθύνει στο υπό 
διαπραγμάτευση θέμα και αφετέρου να πραγματοποιεί διευκρινιστικές ερωτήσεις όπου 
κρίνεται απαραίτητο. Συνάμα, ο ερευνητής σχηματίζει μια ολοκληρωμένη άποψη, 
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αφού αποκωδικοποιεί τόσο τα λεγόμενα των ερωτώμενων  όσο και παρακολουθώντας 
τις αντιδράσεις τα συναισθήματα που εγείρονται κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

Το δείγμα αποτελούν εκπαιδευτικοί των σχολείων της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας.  Η διε-
ξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2018. Αποφασίστηκε να πραγματο-
ποιηθεί ημιδομημένη, ατομική συνέντευξη, η οποία αποτελείται από σύνολο προκαθο-
ρισμένων ερωτήσεων. Ταυτόχρονα, υπήρχε δυνατότητα να γίνει αλλαγή στη σειρά των 
ερωτήσεων, επεξήγηση για τυχόν ασάφειες, πιθανή παράλειψη ορισμένων.  Για να έ-
χουμε πιο έγκυρα αποτελέσματα φροντίσαμε τη ορθή διατύπωση των ερωτήσεων ώστε 
να μην υπάρχουν ασάφειες ή διφορούμενες ερωτήσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 
δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα άτομο με στόχο να βελτιωθούν και να επισημανθούν  οι 
δυσνόητες ερωτήσεις ή αδυναμίες στη δομή και τη συγκρότηση των ερωτήσεων. Θεω-
ρήθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια πρώτη  επικοινωνία με τους ερωτώμενους, 
οι οποίοι θα συμμετέχουν στην έρευνα, με σκοπό να  ενημερωθούν σχετικά με την 
έρευνα (σκοπός, διαδικασία και μέσα αυτής). Τέλος, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρι-
νήσεις και διαβεβαιώσεις για την ανωνυμία, την εμπιστευτικότητα καθώς και την μη 
δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας ένα πνεύμα εμπιστοσύ-
νης ανάμεσα στους ερωτώμενους και τον ερευνητή. Το πρώτο μέρος του ερωτηματο-
λογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την εκπαίδευση, τα έτη υπηρε-
σίας των ερωτηθέντων και τα έτη που είναι στελέχη εκπαίδευσης, με σκοπό να συγκρο-
τηθεί το προφίλ των ερωτηθέντων. Το δεύτερο μέρος αποτυπώνει τις απόψεις των διευ-
θυντών σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Στην έρευνα συμμετείχαν επτά εκπαιδευτικοί (έξι γυναίκες και ένας άντρας).   Από 
τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα τρεις είναι διευθυντές. Δύο ακόμα 
είναι υποδιευθυντές και  δύο είναι εκπαιδευτικοί.  Δύο άτομα έχουν από είκοσι έως 
τριάντα συνολικά έτη υπηρεσίας, τρία από είκοσι έως τριάντα και δύο από τριάντα και 
πάνω.  Η ηλικία τους εντοπίζεται μεταξύ σαράντα εννέα και πενήντα επτά ετών. Όσον 
αφορά τις σπουδές, τέσσερα άτομα κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, ένας κατέχει διδα-
κτορικό. Από τα επτά άτομα τα τέσσερα έχουν και άλλο πτυχίο (Νηπιαγωγών, Νοση-
λευτική, Φιλοσοφική και Χαροκόπειο).  

Συμπεράσματα 

Η μικρο-έρευνα πεδίου επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες σχετικά με το πολυδιά-
στατο και καθοριστικό ρόλο του διευθυντή, ως πρώτος μεταξύ ίσων στην επίτευξη των 
στόχων του σχολείου και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος  μεταξύ των μελών 
της σχολικής κοινότητας.  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φαίνεται ότι η επικοινωνία του διευθυντή με τους 
εκπαιδευτικούς μπορεί να αποσβέσει όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται εφόσον ο διευ-
θυντής στηρίζει, ενθαρρύνει, καθοδηγεί τους συναδέλφους του, επαινεί για τις καλές 
πρακτικές τους προσπαθώντας αφενός να δημιουργήσει το απαιτούμενο κλίμα 
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παρακίνησης με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες να φθάσουν σε εξαιρετική επίδοση 
και αφετέρου να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ευχάριστο, ασφαλές και δημιουργικό.   

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων καταθέτει την άποψη ότι ο διευθυντής 
έχει μεγάλο μέρος ευθύνης για δυσάρεστες καταστάσεις που δημιουργούνται, αφού ο-
φείλει να προβλέπει ή να προσπαθεί να αποσβέσει τυχόν συγκρούσεις υιοθετώντας την 
κατάλληλη μέθοδο για την επίλυση των συγκρούσεων ώστε να εξομαλυνθεί η κατά-
σταση.  

Οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συμβάλλει στην εξο-
μάλυνση της δυσάρεστης κατάστασης αν συνεργαστεί και προσφέρει βοήθεια στους 
εκπαιδευτικούς.  

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι ο προγραμματισμός θα πρέπει αφενός να είναι 
έγκαιρος και αφετέρου σαφής ως προς το περιεχόμενο, το στόχο,  τον τρόπο υλοποίη-
σης  με δυνατότητα ευελιξίας σε τυχόν δυσκολίες που θα παρουσιαστούν.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση με το φύλο, τις 
σπουδές και τα χρόνια που έχουν διανύσει ως διευθυντές, αφού η πλειοψηφία παρου-
σίασε ταυτότητα στις απόψεις για το θέμα που διερευνάται. Τα αποτελέσματα της πα-
ρούσας μελέτης αποτελούν μόνο ένδειξη και όχι στατιστικά σημαντική απόδειξη εφό-
σον συμμετείχε ένας πολύ μικρός αριθμός εκπαιδευτικών και σε περιορισμένη γεωγρα-
φική έκταση. Προκειμένου να διατυπωθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα φρόνιμο εί-
ναι να πραγματοποιηθεί μια μελλοντική έρευνα χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο και 
ευρύτερο δείγμα ερωτώμενων. 
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Οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς των μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην Η-
γεσία – Διοίκηση της Εκπαίδευσης σε σχέση με την Κατανεμημένη και Μετα-

σχηματιστική Ηγεσία 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 , Υποψ. Διδάκτορας, athinako@gmail.com 
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Καθηγητής, Κοινωνική & Εκπαιδευτική Πολιτική, ΠΑ.ΠΕΛ.gbag@otenet.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτίθεται να αποτιμήσει τις επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς που 
συμμετέχουν ή έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με κατεύθυνση 
στην Ηγεσία – Διοίκηση της Εκπαίδευσης, σχετικά με την Κατανεμημένη και Μετα-
σχηματιστική Ηγεσία, στα πλαίσια έρευνας για διδακτορική διατριβή. Στην Εισαγωγή 
γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών κατανεμημένη ηγεσία και μετασχηματι-
στική ηγεσία. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερω-
τήματα, η δομή του ερωτηματολογίου που αποτελεί το ερευνητικό  εργαλείο και ανα-
λύονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα, στο σύνολο των 
374 ερωτηματολογίων, κατέδειξαν τη θετική επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών, 
όταν ολοκληρωθούν, στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δείχνουν να βελτιώνουν τις στά-
σεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές τους κυρίως σε θέματα σχετικά με τις Πρακτικές 
Ηγεσίας. Επίσης, η έρευνα έδειξε πως το μεταπτυχιακό επιδρά θετικότερα στους εκ-
παιδευτικούς που Α) δεν κατέχουν ή δεν κατείχαν θέση ευθύνης,  Β) υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Γ) έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας (0 έως 10) Δ) είναι Ανα-
πληρωτές ή Ωρομίσθιοι.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Μετασχηματιστική, Κατανεμημένη, μεταπτυ-
χιακά 

Εισαγωγή 

Η Σύγχρονη διοίκηση απαιτεί μετασχηματιστική ηγεσία στην οποία η λέξη κλειδί είναι 
η εμπλοκή (Σαΐτης, 2008). Ο Burns (1978) υποστηρίζει ότι μετασχηματιστική ηγεσία 
υπάρχει όταν τα άτομα εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο «ώστε ηγέτης και υφιστάμενος 
και αλληλεπιδρούν και να ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα παρώθησης και ηθικής». 
Αυτό προκύπτει γιατί τα άτομα μέσα από την εμπλοκή τους, αναπτύσσουν το όραμα 
του οργανισμού που ανήκουν, οι ίδιοι δεσμεύονται σε αυτό που καθόρισαν όλοι μαζί 
συνεργατικά και έτσι καλλιεργείται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και διευκολύνεται η 
οργανισμική μάθηση (Bennis & Nanus, 1985). Στην περίπτωση αυτή, η ηγεσία μπορεί 
να προέλθει από το διευθυντή αλλά και τους εκπαιδευτικούς (Leithwood & Jantzi, 2000 
∙ Ogawa & Bossert, 1995). Η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για τις σχολικές συνθήκες, για τη δέσμευση τους να εργαστούν για την 
αλλαγή και την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Day κ.α., 2000 Fullan, 2002). Η μετα-
σχηματιστική ηγεσία είναι συμμετοχικού τύπου και κατά συνέπεια κατανεμημένη 
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ηγεσία (Θεοφιλίδης, 2012). Αντί ο διευθυντής μόνος να συντονίζει και να ελέγχει εκ 
των άνω, καταβάλλεται προσπάθεια να επέλθει η αλλαγή μέσω της συμμετοχής και της 
προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή (Day κ.α., 2000). Επομένως οι πηγές ηγε-
σίας είναι πολλές.  

Η κατανεμημένη ηγεσία σύμφωνα με τον Spilane και τους συνεργάτες του (Spilane 
κ.α., 2004) είναι ένα δίκτυο ηγετικών ενεργειών και αλληλεπιδράσεων το οποίο αφορά 
άτομα και καταστάσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «είναι πρακτική που κατανέμε-
ται σε ηγέτες, ακόλουθους και σε συγκεκριμένο συγκείμενο, το οποίο περιλαμβάνει τις 
ενέργειες διαφορετικών ομάδων και ατόμων» (Spilane κ.α., 2004). Σύμφωνα με τον 
Gibb (1954), στην κατανεμημένη ηγεσία, η ηγετική δραστηριότητα αναπτύσσεται από 
διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές  και περιλαμβάνει ένα σύνολο 
ρόλων και συμπεριφορών. Αυτό σημαίνει ότι στην ομάδα μπορούν να υπάρχουν σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαφορετικά άτομα που ασκούν ηγετικό ρόλο και τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται στην άσκηση αυτού του ρόλου. Η βασική παραδοχή είναι ότι 
κάθε μέλος του οργανισμού έχει κάποιες ηγετικές ικανότητες οι οποίες αποδεικνύονται 
χρήσιμες για την ομάδα. Στο σχολικό χώρο η κατανεμημένη ηγεσία οδηγεί στην ανά-
πτυξη ατόμων  και στη βελτίωση του σχολείου. Ο Murphy (2005) υποστηρίζει πως η 
κατανεμημένη ηγεσία οδηγεί σε οργανισμική αλλαγή  γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν ευ-
καιρίες να συνεργαστούν  και να εμπλακούν  στην προώθηση αλλαγών και καινοτομίας 
στο σχολείο. Οι έρευνες έδειξαν πως η άσκηση περισσότερης ηγεσίας από τους εκπαι-
δευτικούς είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα των ίδιων των εκπαιδευτι-
κών αλλά και στην επικέντρωση των μαθητών στη διδασκαλία και μάθηση (Leithwood 
& Jantzi, 2000). 

Τα τελευταία χρόνια προσφέρονται αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα με κατεύ-
θυνση στην Ηγεσία – Διοίκηση της Εκπαίδευσης από τα Α.Ε.Ι και τα Α.Τ.Ε.Ι της  
χώρας καθώς και από χώρες του εξωτερικού. Η τάση για σπουδές με τέτοιο προσα-
νατολισμό δεν είναι τυχαία αλλά προέκυψε από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Μελέτες   και   έρευνες (Sergiovanni, 2001:9;  
K. Leithwood και D. Montgomery 1986; Αναγνωστοπούλου, 2001)  που έχουν γίνει 
αναφορικά   με   τις   ανάγκες   των   σχολικών   μονάδων καταδεικνύουν πως ιδιαίτερα 
τα διευθυντικά στελέχη του σχολείου θα πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν αλλά και να 
εφαρμόζουν τις βασικές  αρχές  της  Ηγεσίας - Διοίκησης, να  έχουν  όραμα  και  στό-
χους  που γεννιούνται από τις επιθυμίες της σημερινής κοινωνίας, να μπορούν να επι-
κοινωνούν, να  φροντίζουν  και  να  εμπνέουν  τους  γύρω  τους  και  τέλος  να  διαχει-
ρίζονται  τα καθημερινά προβλήματα με σύνεση, ψυχραιμία και νηφαλιότητα ώστε να 
δίνουν αποτελεσματικές λύσεις. 

Ερευνητικό μέρος 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που διε-
ξήχθη στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως, σε εκπαιδευτικούς που 
συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με την ηγεσία - 
διοίκηση σχολικών μονάδων, με στόχο να προσδιοριστεί η υπάρχουσα κατάσταση και, 
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μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί η συμβολή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα 
εφαρμογής κατανεμημένης και συμμετοχικής ηγεσίας στα σχολεία.  

Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε: Κατά πόσο ταυτίζονται, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και 
οι πρακτικές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με τις αρχές της κατανεμημένης και 
μετασχηματιστής  ηγεσίας:  

1. πριν και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού που έχει κατεύθυνση στην διοί-
κηση - ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων; 

2. πριν και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην ηγεσία - 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ανάλογα με το εάν είναι στελέχη ή όχι της εκ-
παίδευσης; 

3. πριν και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην ηγεσία 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης  την οποία 
υπηρετούν; 

4. πριν και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην ηγεσία - 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ανάλογα με τη διδακτική εμπειρία τους; 

5. πριν και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην ηγεσία - 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους;  

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχτηκε για την ποσοτική έρευνα ήταν το ερωτηματο-
λόγιο στο οποίο οι ερωτήσεις, ανάλογα με το θεματικό περιεχόμενο ως προς την κατα-
νεμημένη και μετασχηματιστική ηγεσία, χωρίζονταν επιμέρους ως εξής: 

• Καθορισμός κατεύθυνσης: Το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι του σχολείου 
γίνονται αντιληπτά μέσα από τη προώθηση, με τη συμβολή του διευθυντή, ενός συνο-
λικού οράματος με εστίαση σε σαφείς στόχους που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή 
του σχολείου.  

• Σχολική κουλτούρα: Η σχολική κουλτούρα του σχολείου αποτυπώνεται μέσα 
από την ανάπτυξη καλών σχέσεων, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης στο σχο-
λείο και την ύπαρξη υποστηρικτικής κουλτούρας που προωθεί την επαγγελματική α-
νάπτυξη του διευθυντή και των εκπαιδευτικών.  

• Πρακτικές ηγεσίας: Οι πρακτικές ηγεσίας του σχολείου εξετάζουν τα καθημε-
ρινά καθήκοντα και δραστηριότητες του διευθυντή και των εκπαιδευτικών καθώς επί-
σης τη διάθεση επαρκών πόρων, χρόνου, ευκαιριών ανάπτυξης και υποστήριξης του 
προσωπικού για ανάληψη ηγετικών ρόλων και βελτίωσης της διδασκαλίας.  

• Συλλογική υπευθυνότητα: Η συλλογική υπευθυνότητα του σχολείου περιλαμ-
βάνει την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης του διευθυντή, του προσω-
πικού και των μελών της κοινότητας, τις κοινές προσδοκίες για υψηλά μαθησιακά α-
ποτελέσματα, τη λήψη αποφάσεων σε εκπαιδευτικά θέματα βασισμένη σε δεδομένα 
και τη διάθεση επαρκών πόρων και χρόνου για βελτίωση της διδασκαλίας. Για τη στα-
τιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα spss 20.0 και 

1069/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



μελετήθηκαν μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις ενώ για να διαπιστωθεί αν οι διαφορές 
στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντικές εφαρμόσαμε One-Way ANOVA. Οι 
εκπαιδευτικοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 374. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος παρακολούθησαν το σχετικό μεταπτυ-
χιακό είναι 19, εκ των οποίων τα 15 είναι Ελληνικά και τα 4 Κυπριακά.  

Αποτελέσματα 

Όσο αφορά στις στάσεις, στις αντιλήψεις  και στις πρακτικές των συμμετεχόντων εκ-
παιδευτικών σε μεταπτυχιακά με κατεύθυνση στην Ηγεσία – Διοίκηση σχολείων ως 
προς τις αρχές της μετασχηματιστικής και κατανεμημένης ηγεσίας, διαπιστώθηκε  ότι, 
σχεδόν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι τάσεις είναι θετικές. 
Επομένως, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν να συμφωνούν στα ακόλουθα:  

• Καθορισμός κατεύθυνσης: Το όραμα και η αποστολή του σχολείου προσδιορί-
ζονται  από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων και γίνονται αντιληπτά από το 
σύνολο της σχολικής κοινότητας. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν σε 
σαφείς στόχους, που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του σχολείου, τους οποίους 
επιδιώκουν και εργάζονται γι’αυτούς με συνέπεια όλη τη σχολική χρονιά. Η συμβολή 
του διευθυντή είναι καθοριστική αποτελώντας, μέσα από την εργασία του, παράδειγμα 
προς μίμηση. 

• Σχολική κουλτούρα: Το σχολείο επενδύει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων, α-
μοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης στο σύνολο της σχολικής κοινότητας και στην 
ύπαρξη υποστηρικτικής κουλτούρας που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη του 
διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής ενθαρρύνει με τη στάση και τις πρά-
ξεις του την αλληλοϋποστήριξη, το κλίμα εμπιστοσύνης και την ενεργή συμμετοχή της 
σχολικής κοινότητας στις προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής μονάδας. 

• Πρακτικές ηγεσίας: Ο διευθυντής συνεργάζεται αρμονικά με τον υποδιευθυντή, 
μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν απερίσπαστοι, επιβραβεύει αξιόλογες 
προσπάθειες μαθητών και, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, παρέχουν ευκαιρίες στους μα-
θητές για ανάληψη υπευθυνοτήτων. Επίσης, φροντίζει τη διάθεση επαρκών πόρων, 
χρόνου, ευκαιριών ανάπτυξης και υποστήριξης του προσωπικού για ανάληψη ηγετικών 
ρόλων (διαμοιρασμός δύναμης) και βελτίωση της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί ανα-
λαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στο σχολείο σε θέματα που κατέχουν σε βάθος και παί-
ζουν ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των επι-
δόσεων των μαθητών. 

• Συλλογική υπευθυνότητα:  Ο διευθυντής, το προσωπικό, οι γονείς και οι μαθη-
τές αποτελούν κοινότητα μάθησης που προάγει την αποτελεσματικότητα της, μαθαίνο-
ντας μέσα από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν 
κοινές προσδοκίες για υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, τη λήψη αποφάσεων σε εκ-
παιδευτικά θέματα βασισμένη σε δεδομένα και τη διάθεση επαρκών πόρων και χρόνου 
για βελτίωση της διδασκαλίας. 
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Σε 3 Πρακτικές ηγεσίας έχουμε ουδέτερες τάσεις, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί φαίνονται 
σκεπτικοί για αυτές: Α) Να παρακολουθεί ο διευθυντής τακτικά δραστηριότητες μάθη-
σης στις αίθουσες διδασκαλίας. Β) Να μοιράζονται την ευθύνη για τη σχολική επίδοση 
οι εκπαιδευτικοί με τον διευθυντή. Γ) Να αναλαμβάνουν οι παλιοί εκπαιδευτικοί πε-
ρισσότερους ηγετικούς ρόλους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνεται μια επιφύλαξη των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την ανάμιξη του διευθυντή στη μαθησιακή διαδικασία. Φαίνεται να προβληματίζο-
νται με την ιδέα πως ο διευθυντής θα παρακολουθεί το μάθημα τους στην τάξη και 
μάλιστα σε τακτική βάση και πως θα μοιράζονται μαζί του την ευθύνη για την επίδοση 
των παιδιών. Επίσης, παρόλο που φαίνονται θετικοί στην ιδέα του διαμοιρασμού της 
δύναμης και στην ανάληψη ηγετικών ρόλων στο σχολείο, δείχνουν σκεπτικοί  στο να 
επωμίζονται με ηγετικούς ρόλους οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι η τυπική απόκλιση στις παραπάνω πρακτικές είναι αρκετά μεγάλη, 
επομένως υπάρχουν σημαντικά διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών του 
δείγματος. 

Αναλύοντας το δείγμα με βάση τον αν φοιτά ή έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του 
ο ερωτώμενος εκπαιδευτικός, παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι έχουν θετικότερες τάσεις 
(μεγαλύτερους Μέσους όρους στατιστικά σημαντικούς) σε σχέση με τους φοιτητές κυ-
ρίως σε θέματα που αφορούν στις Πρακτικές Ηγεσίας. Επομένως οι απόφοιτοι αντιμε-
τωπίζουν θετικότερα συγκριτικά με τους φοιτητές του μεταπτυχιακού: Α) τη χρήση 
νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και καινοτομιών. Β) το να συμφωνούν τα λόγια του διευ-
θυντή με τις πράξεις του. Γ) το να παρακολουθεί ο διευθυντής μαθήματα στις τάξεις. 
Δ) το να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναλάβουν ευθύνες. Ε) το να μοιρά-
ζονται οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής την ευθύνη για τη σχολική επίδοση. ΣΤ) το 
να διαμοιράζεται η ηγεσία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς καθώς και η προστιθέμενη 
αξία που δίνει αυτό στη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου. Ζ) το να έχουν οι εκ-
παιδευτικοί επαρκείς πόρους και σχολικό χρόνο για να υπηρετήσουν τον ηγετικό τους 
ρόλο και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Η) το να επιζητούν ηγετικούς ρόλους. Κατα-
λήγουμε, λοιπόν, πως οι μεταπτυχιακές σπουδές, όταν ολοκληρωθούν, επιδρούν θετικά 
στους εκπαιδευτικούς και βελτιώνουν τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές τους 
κυρίως σε θέματα σχετικά με τις Πρακτικές Ηγεσίας. 

Αναλύοντας περαιτέρω το δείγμα, λαμβάνοντας υπόψη αν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτι-
κοί φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό και ταυτόχρονα αν κατέχουν ή κα-
τείχαν θέση ευθύνης, παρατηρούμε ότι, κυρίως στις Πρακτικές Ηγεσίας,  οι φοιτητές 
που δεν κατέχουν οι κατείχαν θέση ευθύνης έχουν χαμηλότερους μέσους όρους, δη-
λαδή είναι πιο επιφυλακτικοί συγκριτικά με όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών, 
δηλαδή με τους απόφοιτους με ή δίχως θέση ευθύνης και με τους φοιτητές που έχουν 
υπηρετήσει σε θέση ευθύνης.  Συνάγεται, λοιπόν, πως το μεταπτυχιακό επιδρά θετικό-
τερα (δηλαδή παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές) 
στους εκπαιδευτικούς χωρίς θέση ευθύνη όταν αποφοιτήσουν. 

Στη συνέχεια, αναλύσαμε το δείγμα, λαμβάνοντας υπόψη αν οι ερωτώμενοι 
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εκπαιδευτικοί φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό λαμβάνοντας υπόψη τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια). 
Παρατηρούμε ότι, κυρίως στις Πρακτικές Ηγεσίας,  οι φοιτητές που υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν χαμηλότερους μέσους όρους, επομένως είναι πιο επι-
φυλακτικοί σε σχέση  με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δηλαδή με τους α-
πόφοιτους σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης και με τους φοιτητές της Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται, λοιπόν, πως το μεταπτυχιακό επιδρά θετικότερα 
(δηλαδή παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές) 
στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Κατόπιν, εξετάσαμε το δείγμα σε σχέση με το αν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί φοιτούν 
ή έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη τα χρόνια 
υπηρεσίας τους. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι φοιτητές με 0 έως 10 χρόνια υπη-
ρεσίας έχουν χαμηλότερους μέσους όρους, κυρίως στις Πρακτικές Ηγεσίας,  δηλαδή 
είναι πιο επιφυλακτικοί σε σχέση  με τους απόφοιτους ανεξάρτητα από τα χρόνια υπη-
ρεσίας και σε σχέση με τους φοιτητές με 11 έως 30 χρόνια υπηρεσίας. Επομένως, το 
μεταπτυχιακό δείχνει να έχει πιο έντονη θετική επιρροή σε εκπαιδευτικούς με λίγα χρό-
νια υπηρεσίας (0 έως 10) εφόσον αποφοιτήσουν.  

Τέλος, εφαρμόσαμε στατιστική ανάλυση σύμφωνα με το αν οι ερωτώμενοι εκπαιδευ-
τικοί φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση 
εργασίας τους (Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι). Παρατηρούμε για ακόμα μία 
φορά, ότι, κυρίως στις Πρακτικές Ηγεσίας,  οι φοιτητές που είναι Αναπληρωτές ή Ω-
ρομίσθιοι έχουν χαμηλότερους μέσους όρους, επομένως είναι πιο επιφυλακτικοί σε 
σχέση  με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών, δηλαδή με τους απόφοιτους ανε-
ξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους και με τους φοιτητές που είναι μόνιμοι εκπαιδευ-
τικοί. Καταλήγουμε, λοιπόν, πως το μεταπτυχιακό δείχνει να επιδρά θετικότερα (δη-
λαδή παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές) στους 
εκπαιδευτικούς που είναι Αναπληρωτές ή Ωρομίσθιοι. 

Συζήτηση 

Σύμφωνα την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο,  τα 
μεταπτυχιακά που είναι  σχετικά με την ηγεσία – διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 
φαίνεται πως επιδρούν θετικά στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί εντρυφούν σε 
σύγχρονους τρόπους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού  όπως  αυτούς που προ-
τείνει η μετασχηματιστική και κατανεμημένη Ηγεσία γεγονός που συμφωνεί με τις διε-
θνείς και ελληνικές έρευνες (Sergiovanni, 2001:9;  K. Leithwood και D. Montgomery 
1986; Αναγνωστοπούλου, 2001).  Η σημαντικότερη αλλαγή παρατηρείται στις Πρα-
κτικές Ηγεσίας, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν το αντίστοιχο μεταπτυ-
χιακό φαίνονται να είναι περισσότερο δεκτικοί στο να αγκαλιάσουν την καινοτομία και 
τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, δείχνουν να είναι σε θέση να υποστηρίξουν και να 
αναλάβουν ή να κατανείμουν  ηγετικούς ρόλους αναγνωρίζοντας τις προϋποθέσεις 
κάτω από τις οποίες αυτό θα γίνει με επιτυχία (επαρκείς πόροι και χρόνος) και δε δι-
στάζουν να μοιραστούν την ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας είτε με το διευθυντή 
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του σχολείου είτε με συναδέλφους. Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν το μεταπτυ-
χιακό φαίνονται περισσότερο έτοιμοι να εφαρμόσουν την κατανεμημένη και μετασχη-
ματιστική ηγεσία συγκριτικά με τους φοιτητές, αλλά δείχνουν να έχουν μια «συγκρα-
τημένη αισιοδοξία» δηλαδή δε φαίνονται απόλυτα σίγουροι πως είναι σε θέση να το 
κάνουν με επιτυχία. Αν λάβει κανείς υπόψη του πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα είναι συγκεντρωτικό και στηρίζεται  στην ιεραρχία  (Ανδρέου & Παπακωνστα-
ντίνου, 1994; Σαΐτης 2005), είναι επόμενο για τους εκπαιδευτικούς που έχουν γαλου-
χηθεί με αυτό τον τρόπο και ως μαθητές αλλά και ως δάσκαλοι, να έχουν τις επιφυλά-
ξεις τους στην εφαρμογή ενός συστήματος που η ηγεσία κατανέμεται σε πολλά διαφο-
ρετικά άτομα. Επιπλέον, φαίνεται πως το μεταπτυχιακό επιδρά θετικότερα (δηλαδή πα-
ρατηρείται σημαντική αλλαγή στις στάσεις αντιλήψεις και πρακτικές ως προς τη μετα-
σχηματιστική και κατανεμημένη ηγεσία όταν αποφοιτήσουν),  στους εκπαιδευτικούς 
που Α) δεν κατέχουν ή δεν κατείχαν θέση ευθύνης,  Β) υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, Γ) έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας (0 έως 10) Δ) είναι Αναπληρωτές ή Ωρο-
μίσθιοι. 
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Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σχολικής μονάδας 
Ανάλυση SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου 

Νοβατσίδου Λουίζα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed,  novalou@hotmail.gr 

Περίληψη 

Σκοπός κάθε δημοκρατικής κοινωνίας είναι η όλο και μεγαλύτερη αυτονόμηση της 
σχολικής μονάδας που δημιουργεί και την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου 
σχεδίου βελτίωσης του σχολικού οργανισμού και την ανάληψη δράσεων για την επί-
τευξη των στόχων του. Η Διεύθυνση δηλαδή, της σχολικής μονάδας οφείλει να κατευ-
θύνεται προς μια πορεία «στρατηγικής διοίκησης» του οργανισμού και επομένως, στην 
ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης, λαμβανομένων βέβαια, υπόψη των ορίων 
της σχολικής μονάδας και των ευρύτερων περιορισμών που την προσδιορίζουν ως υ-
ποσυστήματος του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος. Στο παρόν άρθρο στόχος εί-
ναι, αφού δώσουμε την έννοια και τη σημασία του σχεδιασμού αναφορικά με την αυ-
τονομία της σχολικής μονάδας και τον τρόπο ανάπτυξής του, να παραθέσουμε ένα πα-
ράδειγμα ανάλυσης περιβάλλοντος (SWOT Analysis) σχολικής μονάδας προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης.       

Λέξεις-Κλειδιά: διοίκηση, στρατηγικός σχεδιασμός, ανάλυση SWOT 

Διασαφήνιση των όρων «διοίκηση», «στρατηγική διοίκηση», 
στρατηγικός σχεδιασμός» 

Ένας αποδεκτός ορισμός της «διοίκησης» είναι αυτός που αναφέρει ότι είναι «η διαδι-
κασία πραγμάτωσης των στόχων ενός οργανισμού κατά τρόπο παραγωγικό και αποτε-
λεσματικό δια μέσου και μαζί με άλλα άτομα» (Robbins & Decenzo, 2005). Αυτή η 
διαδικασία νοείται ως μια αδιάλειπτη πορεία που διακρίνεται σε τέσσερα στάδια: το 
σχεδιασμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Η 
διαδικασία που αναφέρεται στη σχεδιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια να επιτευ-
χθεί η βελτίωση του οργανισμού μέσα σε μια σχετικά μεγάλη περίοδο χρόνου (2,3 ή 5 
χρόνια), καταγράφεται στη βιβλιογραφία ως «στρατηγική διοίκηση» και το σχέδιο που 
αναπτύσσεται στα πλαίσια αυτά ως «στρατηγικό σχέδιο» (Webb & Norton, 2003).  

Ο όρος στρατηγικός σχεδιασμός αναφέρεται στα οργανωτικά πλάνα που αναπτύσσει 
το Υπουργείο Παιδείας και αποτελούν την πυξίδα για την ανάπτυξη του ανάλογου σχε-
δίου δράσης για τις σχολικές μονάδες. Ένα εργαλείο για να επιτευχθεί η περιβαλλο-
ντική ανάλυση και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι η SWOT ανάλυση (SWOT 
Analysis),  η οποία συνίσταται στην περιγραφή τόσο του εσωτερικού περιβάλλοντος 
του εκπαιδευτικού οργανισμού (δυνατότητες, αδυναμίες), όσο και του εξωτερικού (ευ-
καιρίες, απειλές) (Πασιαρδής, 2012).   
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Τρόπος ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου 

Ο τρόπος ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου πραγματοποιείται με τα εξής στάδια: 

1. Διαμόρφωση του οράματος του εκπαιδευτικού οργανισμού 
2. Διερεύνηση της υφιστάμενης δήλωσης αποστολής του σχολείου, των σκοπών και 

των στρατηγικών που ακολουθεί για να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους 
3. Ανάλυση του περιβάλλοντος (SWOT Analysis / Strengths – Weaknesses / Oppor-

tunities – Threats) 

➢ Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (ανθρώπινο δυναμικό – μέσα) 

• Επισήμανση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων του οργανισμού 
• Επισήμανση αδυναμιών του οργανισμού 

➢ Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

• Εντοπισμός και ανάλυση των ευκαιριών που παρέχονται στον οργανισμό 
• Εντοπισμός και ανάλυση των απειλών που ελλοχεύουν 
1. Αναδιατύπωση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού σύμ-

φωνα με το όραμα όπως έχει δημιουργηθεί μετά από την ανάλυση του περιβάλλο-
ντος 

2. Ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίων δράσης  

Ανάλυση περιβάλλοντος σε σχολικές μονάδες (SWOT Analysis) 

Μια από τις σημαντικότερες ενέργειες πριν την ανάπτυξη των όποιων στρατηγικών 
είναι από τη μια η διερεύνηση και ανάλυση του περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας 
και ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της και από την άλλη η 
ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντός της και ο εντοπισμός των ευκαιριών που πα-
ρουσιάζονται και των απειλών που παραμονεύουν. Σημεία προς διερεύνηση του εσω-
τερικού περιβάλλοντος, είναι: 

• Η δομή του οργανισμού και ο τρόπος λειτουργίας του 
• Το κλίμα και η κουλτούρα του σχολείου 
• Οι δυνατότητες και αδυναμίες του ανθρώπινου δυναμικού 
• Τα μέσα και τα υλικά που διαθέτει το σχολείο 
• Τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία του  

Σημεία προς διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι: 

• Το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον 
• Η κοινωνικο - οικονομική προέλευση των μαθητών 
• Οι οικονομικές συνθήκες 
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• Η δημογραφική κατάσταση της περιοχής 
• Η κρατική στήριξη 
• Η τεχνολογία 

Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου 

• Οριοθέτηση του στόχου για τον οποίο διεξάγεται η SWOT ανάλυση 
• Επιλογή ομάδας που θα πραγματοποιήσει την ανάλυση 
• Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών 
• Καταγραφή πλεονεκτημάτων (Strengths) 
• Καταγραφή αδυναμιών(Weaknesses) 
• Καταγραφή ευκαιριών (Opportunities) 
• Καταγραφή απειλών (Threats) 
• Αξιολόγηση και σύγκριση των καταγεγραμμένων ιδεών σε σχέση με τους στόχους 
• Χρήση των δεδομένων από την ανάλυση SWOT για προγραμματισμό 

Ανάλυση κατάστασης σχολικής μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Η σχολική μονάδα της οποίας το στρατηγικό σχεδιασμό θα πραγματοποιήσουμε, είναι 
ένα δημόσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως και 7 ετών 
(πρώιμη ανίχνευση και επαναφοίτηση) με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, με σκοπό την  εκπαίδευση και αυτονόμησή τους μέσα σε ένα οργανωμένο και 
ενθαρρυντικό περιβάλλον που προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης  και αυ-
τονόμησης. 

 

Δημόσιο Σχολείο / Ειδικό Νηπιαγωγείο 

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
Σκοποί – Στόχοι 

➢  Ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 
➢  Αύξηση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 
➢  Αύξηση της ικανοποίησης των γονέων 
➢  Βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας 
➢  Άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα 
➢  Δημιουργία κουλτούρας σεβασμού και αποδοχής 
➢  Συνεχής αξιολόγηση 

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο στοχεύει να επιτύχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτι-
κού σχολείου  
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Τη δεδομένη χρονική στιγμή στο χώρο του σχολείου απασχολούνται 8 άτομα προσω-
πικό. Από αυτά τα 2 είναι μόνιμο προσωπικό (Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής & Εκπαί-
δευσης) και τα 6 εργάζονται ως έκτακτο – αναπληρωτές (Ειδικό Εκπαιδευτικό & Βοη-
θητικό Προσωπικό).  

Η διεύθυνση του σχολείου εστιάζει σε εξής βασικούς τομείς:  

• Κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των πελατών της 
• Αναθεώρηση της στρατηγικής της 
• Αναζήτηση ιδεών ανάπτυξης 
• Βελτίωση της παραγωγικότητάς της 
• Έμφαση στην ποιότητα και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

 

Η Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου 
1. Δημιουργεί συλλογικό όραμα και στόχους για το σχολείο 
2. Ενισχύει τη συλλογικότητα και κοινή δράση 
3. Βελτιώνει τον τρόπο επικοινωνίας 
4. Μειώνει τις διαφορές μεταξύ των διδασκόντων 
5. Έχει γνώσεις διοίκησης  

Αδύνατο σημείο της είναι η μεγάλη επιείκεια που δείχνει προς τους εργαζομένους   
 

Όραμα του σχολείου 

Είναι η καλύτερη οργάνωση του Νηπιαγωγείου με ενίσχυση του ανοίγματός του στην 
κοινότητα, με καλύτερη προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων και αποτελεσμάτων, με 
αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ατομικών δυνατοτήτων των μαθητών, στοχεύοντας 
στην καλλιέργεια της αυτονομίας τους και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων εμπι-
στοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων.   

 

Δυνάμεις 

▪ Βέλτιστη χρήση των σπουδών 
και του μορφωτικού επιπέδου της Προϊ-
σταμένης του Νηπιαγωγείου  
▪ Εκπαιδευτικό προσωπικό με 
καλή κατάρτιση, εφαρμογή ποικίλων 

Αδυναμίες 

▪ Έλλειψη συνεχιζόμενης επιμόρ-
φωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
▪ Επιφυλακτικότητα απέναντι σε 
καινοτόμα προγράμματα 
▪ Ελλείψεις σε παιδαγωγικό υλικό 
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διδακτικών προσεγγίσεων και καινοτό-
μων διδακτικών εφαρμογών,  πιστοποί-
ηση Β’ επιπέδου στην ΤΠΕ 
▪ Επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
▪ Κοινωνική ένταξη και συναισθη-
ματική ανάπτυξη των μαθητών  
▪ Καλή αναλογία εκπαιδευτικών - 
μαθητών 
▪ Καλή επικοινωνία με τους συνερ-
γάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) 
του σχολείου 
▪ Μεγάλος αύλειος χώρος 
▪ Εκδηλώσεις για τους μαθητές και 
γονείς με την ευκαιρία εορτών και εκδη-
λώσεων 
▪ Εφαρμογή της εσωτερικής – συλ-
λογικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης / αυ-
τοαξιολόγηση με καθορισμένες μεθό-
δους και εργαλεία  

▪ Επιφυλακτικότητα της τοπικής 
κοινωνίας απέναντι στο σχολείο και στα 
αποτελέσματά του 
▪ Αδυναμία οργανωμένων ψυχολο-
γικών και κοινωνικών παρεμβάσεων  

▪ Ελλιπής παρουσίαση και διάχυση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στην 
ευρύτερη κοινότητα 

 

Ευκαιρίες 

▪ Νέα οπτική γονέων για τη σημα-
σία της προσχολικής εκπαίδευσης και ει-
δικότερα στην ειδική αγωγή και εκπαί-
δευση 
▪ Νέος τρόπος επικοινωνίας/προώ-
θησης των δράσεων του Νηπιαγωγείου 
μέσω της ιστοσελίδας του Ειδικού Νη-
πιαγωγείου 
▪ Εύκολη πρόσβαση στο σχολείο 
▪ Αύξηση χορηγιών και εθελοντι-
κής εργασίας των γονέων 
▪ Στενότερη συνεργασία με το 
Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων για την ε-
πίλυση προβλημάτων 

Απειλές  

▪ Υποχρηματοδότηση με αποτέλε-
σμα τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουρ-
γίας της σχολικής μονάδας 
▪ Μείωση των μισθών των εκπαι-
δευτικών, χαμηλότερα κίνητρα για εργα-
σία 
▪ Εκπαιδευτικό προσωπικό που 
στηρίζεται κυρίως στους αναπληρωτές 
▪ Αδυναμία χάραξης στρατηγικού 
προγραμματισμού στη σχολική μονάδα, 
λόγω της αβεβαιότητας κάλυψης των 
λειτουργικών εκπαιδευτικών κενών, 
αλλά και λόγω των συνεχών αλλαγών 
στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική 
που δημιουργεί αβεβαιότητα στη λει-
τουργία των Ειδικών σχολείων 
▪ Υψηλό λειτουργικό κόστος 
▪ Αύξηση της γραφειοκρατίας 
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Αξιολόγηση: ως μέθοδο αξιολόγησης οι εργαζόμενοι του Ειδικού Νηπιαγωγείου έχουν 
επιλέξει την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση). Οι αξιολογούμενοι 
τομείς είναι: ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για επανασχεδιασμό και βελτίωση, η θέ-
σπιση εύστοχων ερωτημάτων και δεικτών αξιολόγησης, ο ρυθμός ικανοποίησης των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και ο βαθμός επίτευξης της ομαλής μετάβα-
σης στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης των μαθητών έτσι ώστε να μειωθεί η σχολική 
διαρροή και οι απουσίες.  

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η γνώση ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην άσκηση αποτελεσματικής διεύθυνσης της σχο-
λικής μονάδας διότι μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την αυτονόμησή της, επικε-
ντρωμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, των γονέων και της κοινότητας. Επι-
πλέον, δημιουργεί τις προϋποθέσεις οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να καταστούν «ε-
φυείς» κάνοντας διαχείριση των πόρων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούν 
τους στόχους και τις ανάγκες τους, καθώς και τις αυξανόμενες προσδοκίες των πολι-
τών, αποφεύγοντας τη σπατάλη και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα για το παρόν και 
την ανάπτυξη των προοπτικών τους για το μέλλον.  
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Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών 
για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών 

Φορτούνη Ισμήνη, M.Ed ,Εκπαιδευτικός, Π.Ε.11, fortisath@yahoο.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει μέσω της έρευνας την διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τα κίνητρα που τους ωθούν να κάνουν μεταπτυχιακές 
σπουδές. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 12 μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της 
Αθήνας και για τη συλλογή των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε 
η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται ως βασικό 
συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όχι 
για ένα αλλά για αρκετούς και διαφορετικούς μεταξύ τους λόγους. Κυρίως όμως έχουν 
εγγενή κίνητρα μάθησης, που απορρέουν από το ενδιαφέρον με το οποίο 
αντιμετωπίζουν το σύνθετο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, Δια βίου μάθηση, κίνητρα, μεταπτυχιακές σπουδές. 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων με ειδική 
συμβολή στην αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης, χωρίς όμως να είναι μια 
ομοιογενής επαγγελματική ομάδα. Η προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,2009). 

Κίνητρα μάθησης και συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Οι περισσότεροι από τους στόχους των ατόμων βασίζονται στα κίνητρα. Ο όρος 
«κίνητρο» παράγεται από το ρήμα κινώ (-ούμαι) και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
«καθετί που είναι ικανό να «κινήσει» το άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει 
σε διάφορες μορφές συμπεριφοράς» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1999, σ.17). 
Παρουσιάζονται και αρχίζουν να διαμορφώνονται κατά την πρώιμη εξέλιξη και 
επηρεάζουν καθοριστικά τον ενήλικο στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης. Στις 
οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διακρίνουμε δύο ειδών κίνητρα: τα 
«κίνητρα μάθησης» και τα « κίνητρα συμμετοχής ». Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ τους 
δεν είναι αρκετά σαφής, η διαφορά τους έγκειται στο ότι τα « κίνητρα μάθησης » 
σχετίζονται με το στόχο και την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης μαθησιακής 
ανάγκης, ενώ τα « κίνητρα συμμετοχής » με το μέσο με το οποίο θα επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος, δηλαδή την οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (Ζαρίφης, 2014). 

Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για τον εκπαιδευόμενο. 
Το κίνητρο για τη μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί έναν συνδυασμό 
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εξωτερικής και εσωτερικής παρακίνησης. Εξωτερικά είναι τα κίνητρα τα οποία 
συνήθως, παρέχονται από άλλους και δραστηριοποιούν το άτομο, εξαιτίας εξωτερικών 
συνεπειών όπως χρήματα, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ. 
Αντίθετα τα Εσωτερικά κίνητρα τα οποία θεωρούνται πιο ισχυρά, προέρχονται από τις 
εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, οι ορμές, οι σκοποί, τα 
συναισθήματα και δραστηριοποιούν το άτομο χωρίς να υπάρχει εξωτερική αμοιβή 
παρά μόνο αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από το γεγονός ότι κάνει 
κάτι που αξίζει τον κόπο (Κωσταρίδου -Ευκλείδη, 1999). 

Το πρωταρχικό ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να μετατρέψει τα 
εξωτερικά κίνητρα σε εσωτερικά, ώστε τα άτομα να επιδιώκουν αυτόβουλα τη μάθηση 
(Καψάλης, 1996). 

Σύμφωνα με την τυπολογία του Houle (1961) οι ομάδες (clusters) ή οι τύποι 
συμμετεχόντων σε σχέση με τον προσανατολισμό τους στη μάθηση είναι οι εξής:  

• Προσανατολισμένοι στο στόχο ή στο τελικό αποτέλεσμα (goal-oriented). 
• Προσανατολισμένοι στη μαθησιακή διαδικασία ( learning-oriented). 
• Προσανατολισμένοι στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (activity-oriented). 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σε επιμορφωτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις έρευνες 
και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, προσδιορίζεται από τέσσερες βασικές έννοιες: 

➢ Αλληλεπίδραση (interaction): Θεωρείται πως η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ορισμένων 
θετικών και αρνητικών πιέσεων ή δυνάμεων (Cross, 1981, Darkenwald & Merriam, 
1982). 

➢ Αυτοπεποίθηση (self-esteem): Εκφράζεται η άποψη πως μερικοί ενήλικοι δύσκολα 
μπορούν να ενδιαφερθούν για κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διότι έχουν χαμηλό 
αυτοσυναίσθημα. και άλλοι αποτυγχάνουν εύκολα, γιατί έχουν χαμηλή 
αυτοπεποίθηση( Cross, 1981). 

➢ Μετάβαση (Transition): Η μετάβαση είναι μια περίοδος αλλαγής που επιδρά 
πολλαπλά στον κύκλο της ζωής των συμμετεχόντων. Έτσι οδηγούμαστε στην 
ανάγκη να περιμένουμε, να χειριζόμαστε και να αναδιοργανώνουμε τα στοιχεία της 
αλλαγής (Cross, 1981, Aslanian & Brickell, 1980). 

➢ Προσδοκία (expectation):Θεωρείται ότι η προσδοκία ενός ατόμου αφορά την 
επιβράβευση ή την ενσωμάτωση σε μια συγκριτική ομάδα αναφοράς ( Ζαρίφης, 
2014). Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κίνητρα για την μάθηση- συμμετοχή από 
τη στιγμή που ενεργοποιούνται μεταβάλλονται ανάλογα: 

• Με τις συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, διάθεσης κλπ.)  
• Με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων  
• Με τις προηγούμενες εμπειρίες τους (μαθησιακές, εκπαιδευτικές κλπ.)  
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Η ερμηνεία των κινήτρων συμμετοχής είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στο 
χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (Ζαρίφης, 2014). 

Σύνοψη των κεντρικών τάσεων της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στο ότι τα ισχυρότερα κίνητρα που εκφράζουν οι 
εκπαιδευτικοί για την Δια βίου μάθηση-εκπαίδευση είναι τα εσωτερικά. Δεδομένου ότι 
ο κύριος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευτικός, είναι σαφές 
ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα του οποίου το εκπαιδευτικό δυναμικό χαρακτηρίζεται 
από ισχυρά κίνητρα και υψηλό βαθμό εμπλοκής διαθέτει την πιο ευνοϊκή προϋπόθεση 
εκπαιδευτικής παραγωγικότητας (Παπαοικονόμου, 2015).Η επιθυμία για υψηλή 
αυτοεκτίμηση,( Σαρβανάκη, Βιτσιλάκη και Φώκιαλη, 2014), οι προσδοκίες για 
ανοδική κοινωνική κινητικότητα και περαιτέρω εξέλιξη (Arar, 2017), η ανάγκη για 
συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, (Sağır,2014) και η επιθυμία να ενισχυθούν οι 
γνώσεις τους με νέες ωφέλιμες μεθόδους και στρατηγικές (Rzejak et al, 2014) ώστε να 
γίνουν καλύτεροι εκπαιδευτικοί με ανανεωμένο ενδιαφέρον για το επάγγελμά τους 
(Tucker&Fushell,2013) οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην εθελοντική συμμετοχή σε 
προγράμματα σπουδών, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Gorozidis & 
Papaioannou, 2014).Επιπλέον, σύμφωνα με τις παραπάνω ελληνικές έρευνες φαίνεται 
ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός επέλεξε το επάγγελμα από ενδιαφέρον για αυτό και έχει 
κατά κανόνα την πρόθεση και τη διάθεση να συμμετάσχει σε προγράμματα 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα αναβαθμίσει το ρόλο 
του στο σχολείο και θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας του, με στόχο τη βελτίωση του 
κύρους του επαγγέλματός του και τη συμβολή του στην οργάνωση και στην 
καλυτέρευση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών σχετικά με τα 
κίνητρα για τη συμμετοχή και τις ανάγκες που επιδίωξαν να καλύψουν μέσα από 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι: 

➢ Ποια είναι τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων της περιφέρειας Αθήνας για την 
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακών σπουδών;  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, πάνω στις μεταπτυχιακές 
σπουδές των εκπαιδευτικών, της οποίας το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία ,έγκειται στο 
γεγονός ότι, προσπαθεί να ανιχνεύσει τους παράγοντες που ωθούν τη συγκεκριμένη 
επαγγελματική ομάδα (εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης), να 
συμμετάσχει σε μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς, παρά τη σημαντικότητα και την 
αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, διαπιστώνουμε πως 
η εκπαιδευτική πολιτική δεν προβλέπει ούτε προσβλέπει στην κινητοποίηση των 
εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Επιπλέον, είναι ένα πεδίο που 
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δεν έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα σε αντίθεση με τα κίνητρα συμμετοχής σε υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά βραχύχρονα επιμορφωτικά προγράμματα. Στην συγκεκριμένη εμπειρική 
έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση (ποιοτική έρευνα) και ο τρόπος επιλογής του 
δείγματος έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (snowball sampling). Το δείγμα Ν 
αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί,6 γυναίκες και 6 άντρες, από 46-61 ετών κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο νομό Αττικής. Από αυτούς, οι 4 είναι άγαμοι, ένας 
διαζευγμένος, μία χήρα ,οι 6 έγγαμοι και οι οκτώ έχουν και παιδιά. Οι τρεις έχουν 
αποκτήσει δυο μεταπτυχιακά, ένας τρία και οι υπόλοιποι οκτώ από ένα. Οι έξι επέλεξαν 
σπουδές από απόσταση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο(ΕΑΠ) και οι άλλοι έξι δια ζώσης. 
Ως προς το ερευνητικό εργαλείο, στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος 
της ημιδομημένης συνέντευξης και για την ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε ποιοτική θεματική ανάλυση όπου και προήρθαν οι κατηγορίες οι 
οποίες συσχετίστηκαν με το θεωρητικό μέρος και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Συμπεράσματα έρευνας -συζήτηση αποτελεσμάτων 

Τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν ένα 
ζήτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της 
Δια βίου μάθησης. Οι εννιά(9) εκπαιδευτικοί από τους δώδεκα(12) που ερωτήθηκαν 
θεωρούν απαραίτητο το να κάνουν οι εκπαιδευτικοί μεταπτυχιακές σπουδές ενώ οι 
υπόλοιποι τρεις(3) το θεωρούν σημαντικό αλλά όχι εντελώς απαραίτητο. Οι 
δέκα(10).εκπαιδευτικοί του δείγματος φοίτησαν και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 
στην Πανεπιστημιακή σχολή της πρώτης τους προτίμησης ενώ μόνο δύο (2) στη 
δεύτερη τους επιλογή, με στόχο να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το 
οποίο επέλεξαν κυρίως από μεράκι και αγάπη, και δευτερευόντως για μελλοντική 
επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία. Από πολύ νωρίς, όπως φαίνεται και 
από την ερευνά μας, επιδιώκουν την επιστημονική, παιδαγωγική, διδακτική τους 
βελτίωση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ποικίλες απαιτήσεις 
που απορρέουν από τις πολλαπλές απαιτήσεις του επαγγελματικού τους ρόλου στοιχείο 
που συμφωνεί και με την έρευνα του Παπαοικονόμου( 2015) που συνδέει την επιλογή 
του επαγγέλματος με την εμπλοκή σε δράσεις που προωθούν την εκπαιδευτική 
παραγωγικότητα. Όλα τα υποκείμενα του δείγματος έχουν εγγενή κίνητρα μάθησης, 
που απορρέουν από το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζουν το σύνθετο επάγγελμα 
του εκπαιδευτικού. Πριν αποφασίσουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, υπήρξαν 
ιδιαίτερα ενεργοποιημένοι σε θέματα επιμόρφωσης με αρκετές συμμετοχές σε 
επιμορφώσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.α. επιδιώκοντας συνεχώς και συστηματικά να 
αναπτύσσουν δεξιότητες, να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται χωρίς να υπάρχει 
εξωτερική αμοιβή παρά μόνο αισθήματα ολοκλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης. Από τη 
στιγμή λοιπόν που υπάρχουν κίνητρα για μάθηση, δημιουργούνται και κίνητρα για 
συμμετοχή σε δραστηριότητες από τις οποίες θα μπορέσουν να κατακτήσουν τη γνώση. 
Τα κίνητρα τα οποία καταγράφονται στις απαντήσεις των 12 εκπαιδευτικών και που 
αναφέρονται στην υλοποίηση 17 μεταπτυχιακών προγραμμάτων, διαφοροποιούνται 
μόνο στους δύο (2) από τους τέσσερις (4) κατέχοντες πάνω από έναν μεταπτυχιακό 
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τίτλο. Παρατηρείται ότι το πρώτο μεταπτυχιακό το έκαναν για να μάθουν και είναι 
συναφές με το γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ το δεύτερο και το τρίτο- σε μια 
περίπτωση -το επέλεξαν σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ταξινομήσουμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε τρείς 
κατηγορίες, ανάλογα με το τι υπερισχύει περισσότερο ως κίνητρο στις αποφάσεις τους 
να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, τονίζοντας όμως ότι περιπλέκονται και 
εμπεριέχονται όλα τα παραπάνω κίνητρα σε όλες τις κατηγορίες . 

Προσωπικά κίνητρα 

Η θέληση να κάνουν κάτι δημιουργικό σε κάποιες φάσεις της προσωπικής τους ζωής 
από το οποίο θέλουν να πάρουν προσωπική ικανοποίηση, είναι το σημαντικότερο 
κίνητρο για πέντε(5) εκπαιδευτικούς του δείγματος (6 μεταπτυχιακά). Το γεγονός ότι 
εργάζονται πολλά χρόνια στην εκπαίδευση τους κάνει να επιθυμούν να κάνουν κάτι 
που θα τους ανανεώσει και θα τους βάλει πάλι στο παιχνίδι της μάθησης. Γοητεύονται 
με την ιδέα να ξαναγίνουν μαθητές και να επιστρέψουν στα φοιτητικά έδρανα μετά από 
αρκετά χρόνια. Αισθάνονται ότι η επαγγελματική ρουτίνα και επανάληψη φέρνει 
τυποποίηση και η δύσκολη καθημερινότητα φέρνει μιζέρια. Έτσι, μέσω της 
πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών, αποφασίζουν να αναστρέψουν αυτό το 
δυσάρεστο κλίμα. Όταν οι συνθήκες είναι πρόσφορες γι αυτούς, αποφασίζουν να 
πραγματοποιήσουν ακαδημαϊκές σπουδές.. Ενδεικτικά αναφέρουν ως στοιχεία 
παρωθητικά στην απόφασή τους για μεταπτυχιακές σπουδές την επαγγελματική 
σταθερότητα, τη διευθέτηση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, την εξασφάλιση 
των οικονομικών πόρων, την εύρεση κατάλληλου φορέα σπουδών καθώς και της 
κατάλληλης θεματολογίας και του προγράμματος σπουδών. Επιλέγουν να εκπονήσουν 
μεταπτυχιακά που η θεματολογία τους δεν άπτεται του γνωστικού τους αντικειμένου, 
αλλά είτε αφορά την εκπαίδευση στη γενική της έννοια είτε αφορά τομείς που τους 
ενδιαφέρουν και που δεν φαίνεται να έχουν άμεση συνάφεια με το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της ομάδας επενδύουν στο κεφάλαιο μάθηση, 
χωρίς να προσδοκούν στην επαγγελματική και στην οικονομική τους εξέλιξη. 
Επιδιώκουν στόχους που ικανοποιούν τα προσωπικά κίνητρα, τα οποία δεν εξαρτώνται 
από την απήχηση που θα έχει η επιτυχία τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα 
παραπάνω συμπεράσματα συμφωνούν και με τα ευρήματα της έρευνας των 
Σαρβανάκη, Βιτσιλάκη και Φώκιαλη( 2014).  

Γνωστικά κίνητρα 

Η ανάγκη να μάθουν την καινούρια γνώση, που αφορά είτε γενικά τη διαδικασία της 
μάθησης λόγος είτε ειδικά το γνωστικό τους αντικείμενο, ώστε να γίνουν καλύτεροι 
στη δουλειά τους, είναι το βασικό κίνητρο για πέντε(5) εκπαιδευτικούς που εκπόνησαν 
πέντε(5) μεταπτυχιακά. Καταλαβαίνουν από πολύ νωρίς ότι οι προπτυχιακές σπουδές 
παρουσιάζουν αδυναμίες καθώς και ότι είναι ανεδαφικό η αρχική εκπαίδευση να 
παρέχει στον εκπαιδευτικό όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστεί 
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στην υπόλοιπη σταδιοδρομία του. Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους, προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και κατ’ 
επέκταση να προσφέρουν αναβαθμισμένες ποιοτικά εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους 
μαθητές τους. Επιλέγουν μεταπτυχιακά είτε που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό 
τους αντικείμενο είτε γενικά με την εκπαίδευση. Θεωρούν ότι πρέπει να εντρυφήσουν 
στο γνωστικό τους αντικείμενό, ώστε να νοιώθουν σίγουροι για τις γνώσεις τους στις 
αυξημένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, να αυξήσουν τους γνωστικούς τους πόρους, να 
μάθουν να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και να γνωρίσουν τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά ότι προκύπτει στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται επίσης ότι 
σήμερα, εξαιτίας των αλλαγών και μετασχηματισμών που συμβαίνουν στο χώρο της 
εκπαίδευσης και του σχολείου και της εντατικοποίησης της εκπαίδευσης, υπάρχει 
επιπλέον ανάγκη για εγρήγορση και αναζήτηση των πηγών της γνώσης μέσω της 
εκπαιδευτικής έρευνας. Θεωρούν ότι μόνο οι μεταπτυχιακές σπουδές δείχνουν πώς να 
προσλαμβάνει κανείς αλλά και πώς να διαχειρίζεται την καινούρια γνώση. Επιπλέον, 
πιστεύουν ότι μόνον η γνώση δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει και ότι, αν κάθε 
εκπαιδευτικός το συνειδητοποιήσει και ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, 
μπορεί να βελτιωθεί και η παιδεία. Τα παραπάνω συμφωνούν και με τα ευρήματα των 
ερευνών των Sağır (2014), Tucker&Fushell(2013) και Rzejak et all (2014) που 
αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Κίνητρα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη 

Η πρόθεση για αναβάθμιση των τυπικών κυρίως προσόντων, στοιχείο που θα τους 
βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη διεκδίκηση μελλοντικά μιας θέσης 
ευθύνης, οδηγεί τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν έξι (6) μεταπτυχιακά. Η 
απόκτηση επιπλέον προσόντων συνδέεται στο μυαλό τους άμεσα με την καριέρα και 
την εξέλιξή στην εκπαιδευτική ιεραρχία όπως είδαμε και στις έρευνες των Arar (2017), 
Sağır(2014) και Gorozidis & Papaioannou (2014). Αυτή η αντίληψη δικαιολογείται από 
το γεγονός ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος μοριοδοτείται σε όλες τις διαδικασίες επιλογής 
των στελεχών της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της αντίληψης επιλέγουν 
μεταπτυχιακές σπουδές επικεντρωμένες κυρίως στο τομέα της εκπαιδευτικής 
διοίκησης (3 μεταπτυχιακά), στον οποίο σκοπεύουν να διεκδικήσουν μελλοντικά θέση. 
Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε και τους δύο (2) εκπαιδευτικούς που έκαναν 
μεταπτυχιακές σπουδές είτε γιατί είναι προαπαιτούμενο για την είσοδό τους στην 
εκπαίδευση είτε για το διορισμό τους σε ειδικού τύπου σχολεία (π.χ. πειραματικά) 
καθώς και τη μοναδική περίπτωση του εκπαιδευτικού του δείγματός μας ο οποίος 
απέκτησε μεταπτυχιακό, προκειμένου να σταθεροποιήσει την επαγγελματική του θέση 
ενόψει της αξιολόγησης, που φημολογείται ότι θα ισχύσει στο μέλλον. Τα κίνητρα σε 
αυτή την κατηγορία είναι προσανατολισμένα στους στόχους του εκπαιδευτικού και 
χαρακτηρίζονται εξωτερικά. 

Παρότι τα κίνητρα είναι διαφορετικά για το σύνολο του δείγματος, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες 
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Δια βίου μάθησης. Θεωρούν ότι είναι δείγμα είτε οκνηρίας είτε «δημοσιοϋπαλληλικής» 
νοοτροπίας, που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διακατέχονται από αντίστοιχες αντιλήψεις. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη αναφέρθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ως προϋπόθεση 
της επαγγελματικής ικανοποίησης και θεωρούν ότι, εάν ο εκπαιδευτικός δεν αισθανθεί 
ότι εξελίσσεται και ότι δεν προσφέρει, τότε αυτομάτως θα φτάσει και στην 
επαγγελματική εξουθένωση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι ένας τρόπος στην ουσία 
για να χειριστεί ο εκπαιδευτικός τη δουλειά του και να είναι ενεργός, ακόμα και αν 
βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία.  

Επίλογος 

Στα συμπεράσματα της έρευνας συναντάμε σχεδόν όλες τις θεωρίες των κινήτρων 
συμμετοχής που αναπτύξαμε στο θεωρητικό μας μέρος. Οι εκπαιδευτικοί κάτω από την 
αλληλεπίδραση συγκεκριμένων «ευνοϊκών» γεγονότων και συνθηκών (Cross, 1981, 
Darkenwald & Merriam, 1982) αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα τα οποία επιλέγουν ανάλογα με τον προσανατολισμό τους (Houle,1961), 
αναμένοντας συγκεκριμένα οφέλη. Η μετάβαση, που ερμηνεύεται ως μια διαρκής 
εξέλιξη μαθησιακών συμβάντων και γνωστικών και συναισθηματικών εναλλαγών( 
Cross, 1981, Aslanian & Brickell, 1980) οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην «ανάγκη» 
να μάθουν, ώστε να μπορέσουν να χειριστούν τις αλλαγές σε προσωπικό και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, πίσω από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται η 
ελπίδα και η προσδοκία (Ζαρίφης, 2014) για την αλλαγή μέσω της συμμετοχής του σε 
μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπλέον, τα εγγενή κίνητρα και η αυτοπεποίθηση 
(Cross, 1981) είναι τόσο δυνατά, που τους κάνουν να καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς προσπαθούν να 
ανταπεξέλθουν στους πολλούς ρόλους που καλούνται να παίξουν, δηλαδή του 
οικογενειάρχη, του εργαζόμενου και του μεταπτυχιακού φοιτητή ταυτόχρονα. 
Παρατηρείται τέλος, σύμφωνα με την έρευνά μας, ότι και τα εξωτερικά κίνητρα των 
εκπαιδευτικών στην πορεία μετατρέπονται σε εσωτερικά, και έτσι αυτοί συνεχίζουν να 
έχουν μια παρατεταμένη εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ακόμα και μετά 
το τέλος των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Οι θετικές επιπτώσεις των εσωτερικών 
κινήτρων ώστε να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε προγράμματα επιμόρφωσης 
διαπιστώνονται άλλωστε και στην έρευνα των Gorozidis & Papaioannou (2014) και 
Αrar (2014), στην οποία επιπλέον τονίζεται ότι η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
η παρατεταμένη εμπλοκή σε διαδικασίες μάθησης εξαρτάται κυρίως από αυτήν την 
κατηγορία κινήτρων. 
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Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης 

Δινάκη Ελένη, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις 
Επιστήμες της Αγωγής», dina_elen@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα των εκπαιδευτικών αλλά και 
όλων των υπόλοιπων στελεχών της εκπαίδευσης είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει 
κατά διαστήματα την εκπαιδευτική κοινότητα τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα 
μας. Για το λόγο αυτό διαρκώς αναζητείται ένας διαφανής και δίκαιος τρόπος αξιολό-
γησης των στελεχών που θα ενισχύσει την προσωπική ανάπτυξη και την επίδοση ταυ-
τόχρονα με την αξιολόγηση. Επειδή όμως υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σύστημα αξιο-
λόγησης το οποίο θα χρησιμοποιήσει νέους μεθόδους, με νέα εργαλεία, θα κάνει την 
εμφάνισή της στην παγκόσμια βιβλιογραφία, το portfolio, ένα νέο εργαλείο αξιολόγη-
σης των στελεχών εκπαίδευσης. Έτσι θα παρουσιάσουμε παρακάτω τον ορισμό της 
αξιολόγησης, καθώς και του εκπαιδευτικού έργου και θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά 
στο portfolio και τα κύρια χαρακτηριστικά του, όπως ορισμό, ιστορικά στοιχεία, δομή, 
περιεχόμενο, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς θα γίνει και μια αναφορά στο 
ηλεκτρονικό portfolio. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, portfolio, e-portfolio  

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένας όρος που έχει τη μεγαλύτερη 
παράδοση τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Τις περισσότερες φορές όμως ο 
όρος συνδέεται με την εξέταση των μαθητών που αποσκοπεί στη βαθμολόγηση, άρα 
στην κρίση τους από τον εκπαιδευτικό. Θα λέγαμε ότι είναι μία διαδικασία που έχει 
δύο όψεις στην εκπαίδευση. Η αξιολόγηση πρέπει να χαρακτηρίζει μία διαδικασία η 
οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της επίδοσης και της αποτελεσματικότητας του αντι-
κειμένου που υφίσταται, παρά στην κρίση και την τιμωρία του. Επίσης δεν είναι ένα 
εργαλείο που η αξιοποίησή της περιορίζεται μόνο στη σχέση του εκπαιδευτικού με τους 
μαθητές, αλλά είναι μία διαδικασία που την υφίστανται όλοι οι παράγοντες που συμ-
μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Για 
το λόγο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η αξιολόγηση ορίζεται «ως η συ-
στηματική και οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, 
μέσα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμώνται με βάση 
προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς» 
(Δημητρόπουλος, 2004:27-31).  

Η συζήτηση για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση οφείλεται κυρίως 
στις λανθασμένες πρακτικές που εφαρμόζονταν κατά διαστήματα στη χώρα μας αλλά 
και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου (Παναγιώτης, 1992:154-157). Σήμερα τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι επιστήμονες του χώρου της Παιδαγωγικής συμφωνούν στην 
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ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Όσον αφορά το σύστημα 
αυτό αναφέρεται στους οικονομικούς, ψυχολογικο-παιδαγωγικούς και πρακτικο-διοι-
κητικούς λόγους (Δημητρόπουλος, 2004:32-35). Σήμερα η αναγκαιότητα της αξιολό-
γησης στην εκπαίδευση εκπληρώνεται με την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων 
παραγόντων το οποίο ξεκινάει από τη βάση της πυραμίδας (που αναφέρεται στην αξιο-
λόγηση συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής) και φθάνει έως την κορυφή της που 
βρίσκονται οι μαθητές (Παναγιώτης, 1992:134).  

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

Ο όρος «εκπαιδευτικό έργο» έχει προβληματίσει πολλούς ερευνητές. Υπάρχουν πολλοί 
ορισμοί για τον όρο «εκπαιδευτικό έργο». Ένα ορισμό δίνει και ο Παπακωνσταντίνου. 
Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (1993) ως «εκπαιδευτικό έργο μπορεί να νοηθεί 
το σύνολο ενεργειών και προσπαθειών προκειμένου να εκτελεστεί, να επιτευχθεί, ορι-
σμένη εργασία, στο χώρο του σχολείου και το αποτέλεσμα, το προϊόν της λειτουργίας 
συνολικά, του εκπαιδευτικού συστήματος, ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης ως θεσμού». Σύμφωνα με 
τον όρο «αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου» γίνεται αναφορά στη διαδικασία ελέγχου 
του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται, κα-
θώς και ο εντοπισμός των αιτιών που εμποδίζουν την επίτευξη τους (Μαντά, 
Ταβουλάρη & Δαλαβίκα, 2009:196-197). Αυτή η διαδικασία είναι συστημική και α-
φορά τις εξής παραμέτρους: 

• Διαθέσιμα υλικά-πόροι 
• Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό 
• Έμψυχο δυναμικό 
• Διοικητικό πλαίσιο 
• Θεσμικό πλαίσιο 
• Παιδαγωγικό κλίμα 
• Διδακτική – μαθησιακή διαδικασία 
• Εκπαιδευτικά επιτεύγματα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2009:3).  

Οι γενικότεροι σκοποί της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι: 

• Να αποτιμηθούν οι προσπάθειες και να κινητοποιηθούν οι παράγοντες της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας με στόχο να αναβαθμιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. 
• Να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν ποιοτικά όλοι οι συντελεστές της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. 
• Να ανατροφοδοτείται και να βελτιώνεται η παιδαγωγική επικοινωνία και να 
δημιουργηθούν ποιοτικές σχέσεις ανάμεσα στους συντελεστές της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009: 4-5).  

Βέβαια, στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό έργο έχει αξιολογηθεί μόνο σε επίπεδο τάξης 
και μάλιστα μόνο στον εκπαιδευτικό και στους μαθητές. Βέβαια, υπάρχει έντονος 
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προβληματισμός σχετικά με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου, την έννοια, τους στόχους της λειτουργίες, τις μορφές και τα κριτήρια αξιολόγησης 
(Μαντά, Ταβουλάρη & Δαλαβίκα, 2009:198). Επίσης υπάρχει προβληματισμός για το 
αν θα πρέπει να αξιολογείται ο εκπαιδευτικός. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια άρχισε να 
χρησιμοποιείται ένα νέο μέσο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το portfolio. 

Portfolio 

Το portofolio είναι ένα μέσο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Αρχικά άρχισε να 
χρησιμοποιείται στους μαθητές για την αξιολόγηση τους και αργότερα άρχισε να εμ-
φανίζεται και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έχει διάφορες ονομασίες στην ελ-
ληνική βιβλιογραφία, όπως «Φάκελος υλικού», «Φάκελος εργασιών» ή «χαρτοφυλά-
κιο» (Γόγολου Ε., 2015:43). Είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ορισμός για το 
«portfolio». Ωστόσο θα λέγαμε γενικότερα ότι «ο Φάκελος χαρακτηρίζεται ως μια δρα-
στηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» (Βαρσαμίδου Α., 
2012: 94). 

Τα portfolio των εκπαιδευτικών εμφανίστηκαν και άρχισαν να χρησιμοποιούνται τη 
δεκαετία του 1980 και πιο συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1990 στις Η.Π.Α. για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επίσης, σε πολλά πανεπιστήμια των Η.Π.Α., του Η-
νωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας είχαν διεξαχθεί εργασίες (Projects) με θέμα το 
portfolio του εκπαιδευτικού με σκοπό να ενημερώσουν και να εξοικειώσουν τους εκ-
παιδευτικούς με το portfolio, ενώ παράλληλα πολλά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν το portfolio για να προωθήσουν 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Δαμπρατζίδου Β., 2012: 30-31). 

Όσον αφορά το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει για κάθε εκπαιδευτικό, ωστόσο όμως, 
όλα τα portfolio παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι το επαγγελ-
ματικό status του εκπαιδευτικού, η περιγραφή που έχει κάνει ο εκπαιδευτικός για την 
τάξη του εκείνη τη χρονική περίοδο, η συμμετοχή του σε γραπτές εξετάσεις, οι στόχοι 
που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός στο μάθημα να τους πετύχει, οι βεβαιώσεις που δείχνουν 
την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να βελτιώσει και να κάνει πιο αποτελεσματική τη 
διδασκαλία του, σχέδια μαθήματος και διάφορα φυλλάδια που μοίρασε ο εκπαιδευτι-
κός στους μαθητές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, εργασίες μαθητών που έχουν 
επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό (Βαρσαμίδου Α., 2012: 104). Δεν υπάρχει ένας συγκε-
κριμένος τρόπος δόμησης του portfolio, αλλά αναφέρεται στα προσωπικά στοιχεία του 
εκπαιδευτικού, στη διδακτική φιλοσοφία, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη 
του (Γόγολου Ε., 2015: 65-66). 

Ως προς τη χρήση του portfolio στην εκπαίδευση, διακρίνουμε τρεις μορφές αξιοποίη-
σης-χρήσης. Η πρώτη μορφή αφορά τη χρήση του ως εργαλείο αξιολόγησης και μάλι-
στα κατατάσσεται στα αυθεντικά εργαλεία αξιολόγησης. Η δεύτερη μορφή αξιοποίη-
σης αφορά τη χρήση του ως εργαλείο επαγγελματικού σχεδιασμού (Career 
Development Planning-CDP). Τέλος το portfolio αξιοποιείται ως εργαλείο ενεργού 
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μάθησης (Νικολακάκη, 2016). Η επιτυχημένη χρήση του portfolio ως εργαλείο αξιο-
λόγησης, θα συμβάλει και στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του μηχανισμού 
αξιολόγησης. Με τη χρήση το portfolio ως εργαλείο αξιολόγησης τόσο οι εκπαιδευτι-
κοί όσο και τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης αναγκάζονται να τηρούν ένα 
portfolio το οποίο επεξεργάζονται συστηματικά. Επομένως, η συστηματική τήρηση ε-
νός portfolio, αυτομάτως δημιουργεί ένα μοντέλο δράσης-αναστοχασμού-ανατροφο-
δότησης-επανάδρασης (Βαρσαμίδου Α., 2012: 93-94, Polat & Köse, 2013). 

Εκτός από τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του, για το μορφωτικό 
και το επαγγελματικό προφίλ του και την τάξη του, το portfolio περιλαμβάνει πληρο-
φορίες που αφορούν το διδακτικό του έργο. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και μπορεί να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Στην 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο διδα-
κτικό έργο του εκπαιδευτικού, ενώ η δεύτερη αποτελεί το παράρτημα του φακέλου που 
επαληθεύει τις πληροφορίες της πρώτης κατηγορίας (Βαρσαμίδου Α., 2012). 

Αρχικά ο προσωπικός φάκελος είχε την μορφή των γραπτών αρχείων που συμπληρω-
νόταν και οργανωνόταν από τον κάτοχό του. Στην ηλεκτρονική του μορφή τα αρχεία 
και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει, αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. Με το 
e-portfolio ο κάθε εκπαιδευτικός και κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης έχει την δυνατό-
τητα να φτιάξει το δικό του προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στο οποίο θα συ-
μπληρώνει τα στοιχεία που επιθυμεί. Μπορεί να περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες οδη-
γίες συμπλήρωσης και οργάνωσης στους εκπαιδευτικούς (όπως κάποιες ερωτήσεις, κά-
ποια πεδία για συμπλήρωση κλπ). Ένα μειονέκτημα που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
είναι η αυστηρή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κατά την ανάπτυξη του φακέλου τους 
με τυποποιημένες ερωτήσεις, ενώ πλεονέκτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί η προσβα-
σιμότητα (Polat & Köse, 2013). Δε διαφέρει από τον παραδοσιακό φάκελο, όσον αφορά 
τη δομή, το περιεχόμενο, τη χρήση, τις φάσεις ανάπτυξης αλλά και τους στόχους, διέ-
πεται από τις ίδιες αρχές και την ίδια φιλοσοφία με τον παραδοσιακό φάκελο, ενώ με 
τη χρήση του e-portfolio σε σχέση με τον παραδοσιακό δεν επιδιώκεται η ανάπτυξη ή 
η βελτίωση γνώσεων του κατόχου στις νέες τεχνολογίες (Βαρσαμίδου Α., 2012:104). 

Το portfolio αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο καθώς ο κάτοχος του portfolio μαρτυρεί 
συστηματικά, αναστοχάζεται και επανεξετάζει τον φάκελο κατά τακτά χρονικά δια-
στήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου που παράγει (∆αµπρατζίδου 
Β., 2012:35, Polat & Köse, 2013:76). Παρέχει περισσότερες ποιοτικές πληροφορίες 
όσον αφορά το αντικείμενο της αξιολόγησης, υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά 
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αξιολόγησης-εκτίμησης, λόγω 
των πληροφοριών που έχει πρόσβαση ο αξιολογητής σχετικά με το αντικείμενο της 
αξιολόγησης, ενώ μάς δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποκειμενι-
κές πληροφορίες στα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας όπως, οι κρίσεις, οι 
αντιλήψεις, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι απόψεις και οι γνώμες των αντικειμένων 
για τον εαυτό τους αλλά και για το έργο τους (Βαρσαμίδου Α., 2012:92). Τέλος, ένα 
άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι η συμβολή του portfolio ως εργαλείο αξιολόγησης των 
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εκπαιδευτικών και των στελεχών, όσον αφορά την αφοσίωσή τους στο επάγγελμά τους 
και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού (Deveci, Figen, & Ali, 2006).  

Όπως όλα τα εργαλεία αξιολόγησης, το portfolio ως εργαλείο αξιολόγησης στελεχών 
της εκπαίδευσης παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Η μεγαλύτερη αδυναμία του portfo-
lio, ίσως αφορά το χρόνο που πρέπει να διαθέσει ο εκπαιδευτικός για την οργάνωση 
και την ανάπτυξη του φακέλου του. Το γεγονός αυτό καθιστά την τήρηση ενός portfolio 
ως μια χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να αποθαρρύνει τον εκπαιδευτικό που το ε-
πιχειρεί. Εκτός από αυτό η έλλειψη μιας συγκεκριμένης οδηγίας για την οργάνωση και 
ανάπτυξη του φακέλου αποτελεί σημαντική δυσκολία ειδικά για τους εκπαιδευτικούς. 
Η απουσία καθοδήγησης και ενημέρωσης σχετικά με το «πως φτιάχνεται ένα portfolio» 
δυσκολεύει αρκετούς εκπαιδευτικούς ακόμα και στο πρώτο στάδιο. Ωστόσο, όπως α-
ναφέρθηκε παραπάνω, η ύπαρξη ενός τέτοιου μοντέλου όσον αφορά την δομή και το 
περιεχόμενο του portfolio θα συνεπάγεται την προσκόλληση των εκπαιδευτικών σε ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο με αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται η ουσία του ως εργαλείο 
αξιολόγησης (∆αµπρατζίδου Β., 2012:35-38). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί μια 
επιπλέον δυσκολία που αφορά τα e-portfolio. Είναι αυτονόητο πως για την ανάπτυξη 
και χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου, ο εκπαιδευτικός ή το στέλεχος που το χρησιμο-
ποιεί, οφείλει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που τα e-portfolio δεν έχουν διαδεδομένη χρήση σε σχέση 
με τους παραδοσιακούς φακέλους (Polat & Köse, 2013).  

Συμπεράσματα 

Γενικά το portfolio ως εργαλείο αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελεί 
ένα εργαλείο που αναδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια το έργο του αντικειμένου της α-
ξιολόγησης, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλει για την βελτίωση αυτού του 
έργου. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από την πολλαπλή ερ-
μηνεία του όρου portfolio. Επίσης τα portfolio διακρίνονται από τα κοινά χαρακτηρι-
στικά που έχουν ως προς το περιεχόμενο και τις τρεις μορφές χρήσης-αξιολόγησης. 
Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι με το 
portfolio, εκτός από τα ποιοτικά στοιχεία, εξάγουμε και υποκειμενικές πληροφορίες 
σχετικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του 
portfolio είναι πως εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη δικαιοδοσία στη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Επίσης, άρχισε να αξιοποιείται στη διαδικασία αξιολόγησης των στελε-
χών της εκπαίδευσης στα τελευταία χρόνια και κατά συνέπεια οι όποιες αδυναμίες και 
οι όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται κατά την χρήση του εργαλείου, με την πάροδο του 
χρόνου και με την εδραίωση μιας νέας αντίληψης και μιας νέας πολιτικής αξιολόγησης, 
μπορεί να ξεπεραστούν σε μεγάλο βαθμό ώστε η αξιοποίησή του ως εργαλείο αξιολό-
γησης να είναι πιο διαδεδομένη και πιο εύκολη. 

Βιβλιογραφία 
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Ανίχνευση Δυσλεξίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της χρήσης διαδικτυακής 
εφαρμογής 

Πολυμέρου Δήμητρα, Δασκάλα, msc πληροφορικής, polymeroydemi@gmail.com 

Περίληψη 

 Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου που 
εκπονήθηκε, με θέμα την ανίχνευση δυσλεξίαςσε παιδιά που φοιτούν στην Α΄βάθμια 
Εκπαίδευση, μέσω μιας σύντομης διαδικτυακής εφαρμογής.Η διαδικτυακή εφαρμογή 
χορηγήθηκε σε 26 παιδιά (13 παιδιά με διάγνωση δυσλεξίας και 13 τυπικά αναπτυσσό-
μενα παιδιά)Τρίτης έως και Έκτης τάξης. Οι δοκιμασίες που περιλαμβάνονται στο λο-
γισμικό αφορούν στην αναγνωστική ικανότητα, τη μνήμη εργασίας και τη σύνθεση 
λέξης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι στο σύνολο των δοκιμασιών που χορηγή-
θηκαν, τα παιδιά με δυσλεξία συγκέντρωσαν στατιστικά σημαντικό (p<0.05) χαμηλό-
τερο μέσο όρο απαντήσεων σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.  Τα κύρια 
οφέλη των εργαλείων ανίχνευσης μέσω υπολογιστή, είναι ότι μπορούν να διεγείρουν 
το ενδιαφέρον και την προσοχή του χρήστη. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινι-
στεί το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση μια διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης δεν 
υποκαθιστά το ρόλο της διεπιστημονικής ομάδας, που ως στόχο της έχει τη διάγνωση 
και το σχεδιασμό του κατάλληλου και εξατομικευμένου μαθησιακού προγράμματος 
για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης απο-
τελούν μέρος μιας έρευνας πιλότου που αυτή τη στιγμή διεξάγεται από το Τμήμα Πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναγνωστικές δυσκολίες, Μαθησιακές Δυσκολίες, διαδικτυακή ε-
φαρμογή, ανίχνευση 

Εισαγωγή 

Ο όρος δυσλεξία αναφέρεται σε παιδιά που η αναγνωστική τους ικανότητα είναι ση-
μαντικά χαμηλότερη σε σχέση με την αναμενόμενη για την ηλικία τους. Η σημαντικό-
τερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά είναι η μετατροπή των 
γραφημάτων στα φωνήματα που αυτά αντιπροσωπεύουν (Penolazzi, Hauk&Pulver-
müller, 2007;  Zygouris, Avramidis, Karapetsas & Stamoulis, 2017). Νευροψυχολογι-
κές μελέτες σε παιδιά με δυσλεξία έχουν περιγράψει ελλείμματα στην ακουστική και 
οπτική αποκωδικοποίηση (Tallal, Miller &Fitch, 1993), τους μηχανισμούς της βραχύ-
χρονης μνήμης (Bonte, Poelmans & Blomert, 2007) και της εργαζόμενης μνήμης 
(Swanson, 1999). Μάλιστα, οι Just και Carpenter (1992) υποστηρίζουν ότι η εργαζό-
μενη μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της γλώσσας, την αποθή-
κευση των δεδομένων τόσο της ανάγνωσης όσο και της ακοής, καθώς το άτομο κατα-
σκευάζει και συνθέτει ιδέες μέσω της ροής των λέξεων που είναι γραμμένες σε ένα 
κείμενο ή ανταλλάσσονται σε μία συζήτηση. Τα αίτια της δυσλεξίας έχουν οδηγήσει 
σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτή της δυσλειτουργίας της μεγαλο-
κυτταρικής οδού (Stein & Walsh, 1997) ή των διαταραχών στο φλοιό του εγκεφάλου 
(Taroyan, Nicolson & Fawcett, 2007). Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχθεί ότι η ανάπτυξη 
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της ημισφαιρικής ασυμμετρίας μπορεί να είναι διαταραγμένη στα παιδιά με δυσλεξία 
(Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz&Geschwind, 1985), με αποτέλεσμα να καθίστα-
ται δυσλειτουργική η μεταφορά αισθητηριακών πληροφοριών, εξαιτίας αλλαγών που 
εμφανίζονται στο μεσολόβιο του εγκέφαλου του δυσλεξικού. Συμπερασματικά, γίνεται 
κατανοητό το γεγονός ότι λεπτές εξελικτικές αλλαγές στο νευρωνικό δίκτυο πολλών 
εγκεφαλικών δομών μπορεί να αποτελούν τη βάση των αισθητηριακών και γνωστικών 
προβλημάτων της δυσλεξίας (Galaburda, 1999). 

Στις μέρες μας είναι διαθέσιμο ένα εύρος αξιόπιστων εργαλείων ανίχνευσης μαθησια-
κών δυσκολιών που στηρίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναλυτικότερα, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το LucidAssessment-
SystemsforSchools (Lass) Junior που αξιολογεί παιδιά ηλικίας από 8 – 11 ετών και το 
LucidAssessmentSystemsforSchools (Lass) Secondary που αξιολογεί παιδιά ηλικίας 
από 11 – 15 ετών (Singleton, Horne&Simmons, 2009). Επιπλέον εργαλείο βασισμένο 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι το InCAS για παιδιά ηλικίας 5 – 11 ετών, το οποίο 
εκτός από την ανάγνωση, το λεξιλόγιο και την αριθμητική αξιολογεί και ψυχολογικές 
παραμέτρους της συμπεριφοράς, όπως τη στάση ζωής (Merrell&Tymms, 2007). Τέλος, 
εργαλείο ανίχνευσης είναι και το Dyslexia Screener το οποίο αξιολογεί τις αναγνωστι-
κές ικανότητες μαθητών από 4 – 19 ετών (Turner & Smith, 2003).  

Επίσης, στον Ελληνικό χώρο υπάρχουν τρία εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκο-
λιών με χρήση λογισμικού, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Πρό-
κειται για το eMADys, που απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου (Protopapas & Ska-
loumbakas, 2007), το ΒΛΕΜΜΑ, που απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 
(Protopapas, Skaloumbakas & Bali, 2008) και το ΛΑΜΔΑ (Λογισμικό Ανίχνευσης 
Μαθησιακών Δυσκολιών), που απευθύνεται σε μαθητές από Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Γυ-
μνασίου. Επιπρόσθετα, υπάρχει και ένα εργαλείο ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών 
που παρουσιάζει ως πρωτοτυπία τη χορήγησή του μέσω διαδικτύου. Ονομάζεται askisi 
και αξιολογεί τις διαταραχές των παιδιών ηλικίας από 8 – 12 ετών, στην ανάγνωση, την 
ορθογραφία και στα μαθηματικά (Zygouris, Vlachos, Dadaliaris, Stamoulis, Vavougios 
et al., 2015). 

Τα βασικά προτερήματα της χρήσης λογισμικών έναντι των παραδοσιακών τρόπων α-
ξιολόγησης είναι αφενός ότι η αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, όπως για πα-
ράδειγμα της μνήμης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακριβέστερο τρόπο και αφετέρου 
ότι παρέχουν σημαντικά οφέλη τόσο στο χρόνο όσο και στον κόπο (Singleton, 
Thomas&Horne, 2000). Οι αξιολογήσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να 
χορηγηθούν γρηγορότερα σε σχέση με τις συμβατικές δοκιμασίες.  Έπειτα οι σωστές 
και λάθος απαντήσεις του ατόμου είναι σε γενικές γραμμές αυτοματοποιημένες, μια 
και παρέχονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα αποτελέσματα είναι άμεσα.  

Ακόμα, οι δοκιμασίες που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν ένα επι-
πλέον πλεονέκτημα που τους παρέχει η τεχνολογία. Οι υποδοκιμασίες που περιέχουν 
μπορούν να παρουσιαστούν με κίνηση, λόγο και ήχο. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν 
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τα συγκεκριμένα test πιο ελκυστικά στα παιδιά και επομένως πιο αποδεκτά. Ερευνη-
τικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που νιώθουν ότι δεν θα αποδώσουν καλά, τείνουν να προτιμούν τις αξιολο-
γήσεις μέσω λογισμικού σε σχέση με αυτές που περιλαμβάνουν χαρτί και μολύβι, εφό-
σον στις παραδοσιακές δοκιμασίες υπάρχει ένας αξιολογητής που παρατηρεί την από-
δοσή τους (Singleton, Horne&Vincent, 1995). 

Ωστόσο, τα εργαλεία ανίχνευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο ως τρόπος αξιολόγησης και παραπομπής στη διεπιστημονική 
ομάδα για διάγνωση και σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης. 
Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση από τη διεπιστημονική ομάδα συνήθως περιλαμβάνει 
υποδοκιμασίες που αξιολογούν γνωστικές λειτουργίες όπως: οπτική-ακουστική αντί-
ληψη, οπτικοχωρική αντίληψη και μνήμη, δοκιμασίες ανάγνωσης, γραφής, ορθογρα-
φίας, αριθμητικής, δοκιμασίες ελέγχου φωνολογικής ενημερότητας, ικανότητες-δεξιό-
τητες αυτοματισμού, δεξιότητες οργάνωσης και ισορροπίας, κλίμακες αξιολόγησης αυ-
τοεκτίμησης, αυτοελέγχου  και αυτογνωσίας στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία. 

Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
πιλοτικής διαδικτυακής εφαρμογής και η εξέταση της αποτελεσματικότητάς της ως 
εργαλείο ανίχνευσης αναγνωστικών δυσκολιών. Επιπλέον, σκοπός του παρόντος 
ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι η αξιολόγηση της χρήσης του διαδικτύου. 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Oι δοκιμασίες της εφαρμογής χορηγήθηκαν σε 26 μαθητές τάξεων Γ΄, Ε΄, Δ΄, Στ΄ Δη-
μοτικού. Αναλυτικότερα, συμμετείχαν 13 μαθητές/τριες  με γνωμάτευση  από ΚΕΔΔΥ 
και 13 μαθητές/τριες τυπικά αναπτυσσόμενοι/νες. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθη-
τών έδωσαν τη γραπτή συγκατάθεσή τους, για να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην 
έρευνα. Η ομάδα ελέγχου επιλέχθηκε με βάση το φύλο και την ηλικία των παιδιών που 
συμμετείχαν στην ομάδα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Το σύνολο των συμμετε-
χόντων (Ν=26) φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους διευθυντές και τους δασκάλους των 
παιδιών, δεν υπάρχει ιστορικό εγκεφαλικού τραυματισμού, ψυχοπαθολογικής διατα-
ραχής ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία που μπορεί να ασκήσει επιρροή στη συμπλήρωση 
των υποδοκιμασιών της διαδικτυακής εφαρμογής.  Επιπλέον, οι 13 μαθητές είχαν λάβει 
τη διάγνωση «δυσλεξία» από το ΚΕΔΔΥ. Κάθε συμμετέχων εξετάστηκε ξεχωριστά 
στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου όπου επικρατούσε ηρεμία, κατόπιν της γο-
νικής συναίνεσής του. Η διαδικτυακή εφαρμογή διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μετά από 
δύο συνεχόμενα λάθη η διαδικτυακή εφαρμογή πήγαινε τον εξεταζόμενο στην επόμενη 
δοκιμασία. Κάθε μαθητής/τρια εξετάστηκε μόνος/μόνη του/της αφού διάβασε προσε-
κτικά τις οδηγίες της διαδικτυακής εφαρμογής. Χρειάστηκαν κάποιοι μαθητές/τριες 
περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δοκιμασιών. Στη δοκιμασία μνήμης 
(δεύτερη δοκιμασία) κάθε μαθητής φορούσε ακουστικά κατάλληλα ρυθμισμένα για να 
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ακούει σωστά τις αριθμοσειρές. Όταν ολοκληρώθηκε η εφαρμογή από όλους τους μα-
θητές/τριες, από τα τρία σχολεία, αποθηκεύτηκαν τα αποτελέσματα σε .csv μορφή, τα 
οποία μετατράπηκαν σε μορφή excel για την κωδικοποίηση και ανάλυσή τους.   

Παρουσίαση της Διαδικτυακής εφαρμογής 

Η διαδικτυακή εφαρμογή έχει κατασκευαστεί με τη χρήση τεχνολογιών, όπως HTML5, 
CSS3, Java Script, PHP 7, MySQL. Είναι ένα τεστ  που απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο 
και πρέπει να εκτελεστεί σε πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome ή Mozilla Firefox. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η HTML (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου, Hyper Text 
Markup Language), για να καθοριστεί το περιεχόμενο των σελίδων, το κείμενο, οι φω-
τογραφίες και τα κομμάτια ήχου. Με το CSS τροποποιήθηκε η εμφάνιση των σελίδων 
και από απλές γραμμές κειμένου μετατράπηκαν σε μια πιο λειτουργική παρουσίαση. Η 
CSS (Διαδοχικά Φύλλα Ύφους, CascadingStyleSheets) είναι μια γλώσσα προγραμμα-
τισμού που δημιουργήθηκε για να διαμορφώνει, να σχεδιάζει τα χαρακτηριστικά, τα 
χρώματα και γενικώς την εμφάνιση και την παρουσίαση της ιστοσελίδας, προσφέρο-
ντας περισσότερες επιλογές συγκριτικά  με την HTML. Η Java Script βοήθησε στη 
διαχείριση του περιεχομένου και την εναλλαγή των κειμένων, των προτάσεων, των λέ-
ξεων, των εικόνων καθώς και των ηχητικών κομματιών. Με τη χρήση της PHP υπήρξε 
η κατάλληλη επικοινωνία του client με τον δια κομιστή για τις ανάγκες του λογισμικού 
καθώς χρησιμοποιήθηκε ένας MySQL διακομιστής για την αποθήκευση πληροφοριών 
όπως ερωτήσεις, απαντήσεις και χρόνοι για περαιτέρω επεξεργασία. H PHP (PHP: 
Hypertext Preprocessor) θεωρείται μια γλώσσα προγραμματισμού για την κατασκευή 
ιστοσελίδων με μεταβλητό περιεχόμενο. Η MySQL είναι μια δημοφιλής βάση δεδομέ-
νων ανοικτού κώδικα και διαθέτει έναν εξυπηρετητή, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβα-
σης σε πολλούς χρήστες σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Τέλος, το λογισμικό συ-
νολικά ανέβηκε σε έναν online διακομιστή για να είναι προσβάσιμο στους εξεταζόμε-
νους. Μετά το τέλος ολόκληρου του τεστ από το παιδί, κλείνουμε το πρόγραμμα περι-
ήγησης (Goggle Chrome, Mozilla Firefox) και το ξανα-ανοίγουμε  για το επόμενο τεστ 
από το επόμενο παιδί. Η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Γ΄τάξης Δημοτικού Σχο-
λείου έως Στ΄, δηλαδή ηλικίας 9 έως 12 ετών. 

Οι υποδοκιμασίες που περιλαμβάνει η διαδικτυακή εφαρμογή εξετάζουν τα εξής: 

1) Αναγνωστική ικανότητα. Παρουσιάζονται 19 προτάσεις. Ο εξεταζόμενος θα πρέ-
πει να  διαβάσει και να κατανοήσει το περιεχόμενο της κάθε πρότασης και στη συνέχεια 
να τσεκάρει το πράσινο πλαίσιο, αν ισχύει το περιεχόμενο της πρότασης ή το κόκκινο, 
αν δεν ισχύει. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται παρομοιώσεις και προτάσεις, που οι 
εξεταζόμενοι τις συναντούν στην καθημερινότητά τους. 

2) Μνήμη εργασίας-Μνήμη ακολουθιών. Παρουσιάζονται 16 αλληλουχίες αριθμών 
όπου οι πρώτες  περιλαμβάνουν δύο αριθμούς και οι επόμενες αυξάνουν σταδιακά τη 
δυσκολία τους σε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ και εννιά αριθμούς. Οι συμ-
μετέχοντες καλούνται να τσεκάρουν τους αριθμούς που άκουσαν  με τη σειρά που τους 
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άκουσαν. Στη συνέχεια, υπάρχουν 14 αλληλουχίες αριθμών που παρουσιάζονται στα-
διακά. Αυτή τη φορά, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλέσουν τους αριθμούς που 
ακούνε  αντίστροφα. Σε δύο διαδοχικά λάθη, είτε σε τρία σε οποιοδήποτε μέρος της 
αξιολόγησης, η δοκιμασία σταματά. 

3) Σύνθεση λέξης. Στην οθόνη του υπολογιστήπαρουσιάζονται μπερδεμένα τα γράμ-
ματα που σχηματίζουν μια λέξη. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να αναγνωρίσει και να συν-
θέσει τη λέξη, τσεκάροντας τα γράμματα με το αριστερό κλικ του ποντικιού. 

Αποτελέσματα 

Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, για να ληφθούν οι μέσοι όροι και η 
τυπική απόκλιση των σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων στις 3 υποδοκιμασίες. 
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), προκειμένου να γίνει η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με τα αποτελέ-
σματα των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους 
και την τυπική απόκλιση στις σωστές απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Πίνακας 1. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στις 3 υποδοκιμασίες μεταξύ παιδιών με 
δυσλεξία και τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. 

 
 

Tasks 

Ομάδα παιδιών  

Παιδιά με Δυσλε-
ξία 

Ομάδα Ελέγχου  

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F 

Αναγνωστική ικανό-
τητα 

14.08 2.61 17.00 1.60 23.75** 

Μνήμη εργασίας 8.08 2.28 13.38 3.66 39.46** 

Σύνθεση λέξης 1.23 1.07 4.62 4.69 12.86** 

Σημείωση:**p<0.01 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης καταδεικνύουν το γεγονός ότι τα παιδιά 
με δυσλεξία παρουσίασαν στατιστικά σημαντικούς (p<0.01) χαμηλότερους μέσους ό-
ρους σωστών απαντήσεων στο σύνολο των υποδοκιμασιών της διαδικτυακής εφαρμο-
γής σε σύγκριση με τα παιδιά που συγκρότησαν την ομάδα ελέγχου.  

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Από τη στατιστική ανάλυση καταδεικνύεται το γεγονός ότι στις τρεις υποδοκιμασίες 
που επιλέχθηκαν, τα παιδιά με δυσλεξία σημείωσαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότε-
ρους μέσους όρους σωστών απαντήσεων σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. 

1102/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Αυτό το γεγονός, επιβεβαιώνει την πρώτη ερευνητική υπόθεση του παρόντος πρωτο-
κόλλου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσε σωστά τα παιδιά 
με δυσλεξία σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, επιβεβαιώνει τη δεύτερη 
ερευνητική υπόθεση που εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου ως μέσου χορήγησης δοκι-
μασιών ανίχνευσης.  

Οι διαδικτυακές δοκιμασίες, εφόσον είναι σωστά σχεδιασμένες, μπορούν να εμπλέξουν 
τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία ανίχνευσης, με «παιγνιώδη» τρόπο, ενώ ταυτό-
χρονα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς (Gaggi, Palazzi, Ciman, Galiazzo, Franceschini, Ruffino, et al. 2017.) 
Επιπρόσθετα, οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν το μέσο έλξης των 
παιδιών σε μια διαδικασία ανίχνευσης της δυσλεξίας. Εξάλλου, εάν ο αξιολογούμενος 
«παίχτης» της δοκιμασίας λαμβάνει ευχαρίστηση από την ενασχόλησή του με το «παι-
χνίδι», πιθανότατα θα καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει όλες τις υποδοκιμασίες. Επιπλέον, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπο-
ρεί να προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας, γεγονός που ελα-
χιστοποιεί την απογοήτευση ή την έλλειψη αυτοπεποίθησης που βιώνει, όταν βλέπει 
ότι κάποιες από τις υποδοκιμασίες θεωρούνται εύκολες (Gaggi, etal., 2017) 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε  ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή 
χρησιμοποιήθηκε σε μικρό δείγμα (Ν=26) παιδιών, γεγονός που θεωρείται βασικό 
μειονέκτημα της παρούσας έρευνας. Βέβαια, η συγκεκριμένη αδυναμία μπορεί μερι-
κώς να αρθεί εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς που εντοπίστηκε στις σωστές απαντήσεις, 
εφόσον τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά (p<0.01) χαμηλό-
τερο μέσο όρο σωστών απαντήσεων σε σύγκριση με  τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.   

Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογιστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα μέλη της διεπι-
στημονικής ομάδας. Μπορεί να αποτελέσει μόνο ένα επιπλέον βοηθητικό εργαλείο 
στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών που να καταδεικνύει την ανάγκη παραπο-
μπής ενός παιδιού σε κάποιο κρατικό φορέα αξιολόγησης. Ωστόσο, γίνεται λόγος απο-
κλειστικά για διαδικτυακά εργαλεία ανίχνευσης  που έχουν σταθμιστεί κατάλληλα και 
πληρούν τους κανόνες εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Zygouris, Vlachos, Dadaliaris, 
Oikonomou, Stamoulis, G. I., Vavougios, etal.2017) 
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Περίληψη 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις προϊστα-
μένων Νηπιαγωγείων αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 
της ηγεσίας τους και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης κατανόησης της 
γυναικείας ηγεσίας στην προσχολική εκπαίδευση. Η εμπειρική έρευνα που ξεκίνησε 
τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015 διεξήχθη στο πλαίσιο της 
ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης με τη χρήση ανώνυμων γραπτών ερωτηματολο-
γίων, τα οποία συμπληρώθηκαν από 197 προϊσταμένες νηπιαγωγείων από εννέα νο-
μούς της Ελλάδας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι περισσότερο 
σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες είναι οι απαιτήσεις της ευρύτερης εκπαιδευτικής 
κοινότητας, οι προσδοκίες και απαιτήσεις των προϊσταμένων τους και οι απαιτήσεις 
των γονέων, ενώ οι περισσότερο σημαντικοί εσωτερικοί παράγοντες είναι η άσκηση 
των διοικητικών τους καθηκόντων, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις του προγράμματος 
σπουδών και οι απαιτήσεις από το σχολικό πλαίσιο. Τέλος, προκύπτει ότι οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν προέρχονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την έλλειψη υποδο-
μών των σχολείων, την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων και τις σχέσεις τους 
με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: Προσχολική εκπαίδευση, στυλ ηγεσίας, παράγοντες ηγεσίας 

Εισαγωγή 

Η διαμόρφωση του στυλ ηγεσίας μπορεί να επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, και από τον 
τρόπο που οι ηγέτες ερμηνεύουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες του 
σχολικού πλαισίου με αποτέλεσμα αντί να διαμορφώσουν ένα συνεπές, σταθερό στυλ 
ηγεσίας να εμφανίζουν διαφορετικούς τρόπους ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις. 

O τρόπος που οι γυναίκες διευθύντριες των σχολείων ασκούν την ηγεσία τους μπορεί 
να γίνει αντιληπτός ως μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ της ταυτότητας του φύλου 
των γυναικών διευθυντών, των επιρροών από άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, των 
απαιτήσεων από τις καταστάσεις του περιβάλλοντος και του τρόπου που αυτές γίνονται 
αντιληπτές από τις διευθύντριες, καθώς και των  συγκεκριμένων τρόπων, με τους οποί-
ους οι γυναίκες διευθύντριες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του σχολείου τους. Οι 
ηγέτες στις μονάδες αυτές, ανάλογα με το ευρύτερο περιβάλλον, τα φυσιογνωμικά χα-
ρακτηριστικά και την κουλτούρα της εκπαιδευτικής τους μονάδας, το προσωπικό τους 
«όραμα» για τη μονάδα, μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικά «μοντέλα» ηγεσίας 
(Kουτούζης, 2012). Aυτή η αντίληψη των παραγόντων που επηρεάζουν την ηγεσία 

1106/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για την ηγεσία των προϊσταμένων νηπιαγωγείου 
προσχολικής εκπαίδευσης, για να διερευνήσει τον τρόπο που οι γυναίκες προϊσταμένες 
ασκούν την ηγεσία τους, σαν αποτέλεσμα του τρόπου που αντιλαμβάνονται και προ-
σαρμόζονται στις απαιτήσεις του σχολείου, στο οποίο ηγούνται μαζί με τις επιρροές 
από τα δικά τους προσωπικά χαρακτηριστικά. 

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα αφορούν περισσότερο την ηγεσία στο Δη-
μοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και Λύκειο και λιγότερο στο Νηπιαγωγείο. Ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι η έρευνα για την ηγεσία στη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευ-
σης είναι περιορισμένη (Ebbeck & Waniganayake, 2003; Henderson-Kelly & 
Pampjhilomn, 2000; Hayden, 1996), όμως, έχει δείξει ότι το στυλ ηγεσίας που προτι-
μούν οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων είναι συνεργατικό (Henderson-Kelly & 
Pamphilon, 2000), καθώς βασίζεται στην σχέση με τους άλλους, την αμοιβαιότητα, την 
ενδυνάμωση, τη συνεργασία, την κατανόηση των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Σε μελέτη της η Rosener (1990) ανέφερε, ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εφαρμό-
σουν μετασχηματιστική ηγεσία περισσότερο από ό,τι οι άνδρες. Την έννοια της μετα-
σχηματιστικής ηγεσίας έκανε γνωστή για πρώτη φορά ο Burns (1978). Αυτός διέκρινε 
μεταξύ της συναλλακτικής ηγεσίας, στην οποία υπάρχει ένα «συμβόλαιο» υλικής φύ-
σης και η συνακόλουθη έμφαση στην εργασία και της μετασχηματιστικής ηγεσίας, 
στην οποία το συμβόλαιο δίνει λιγότερη έμφαση στο υλικό και εστιάζει περισσότερο 
στο πρόσωπο (Burns, 1978).  

Η Rosener (1990), σε μια μελέτη η οποία βασίζεται σε έρευνα για τους άνδρες και τις 
γυναίκες ηγέτες, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό από τους άνδρες 
να χρησιμοποιούν ηγεσία, η οποία επιδιώκει να ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες 
των εργαζομένων και να συνεκτιμά τις απόψεις όλων. Η Rosener (1990) δήλωσε ότι 
υπάρχει η τάση να συνδεθεί η συναλλακτική ηγεσία με τους άνδρες και η μετασχημα-
τιστική με τις γυναίκες.  

Ωστόσο, λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα αναφορικά με το συνεργατικό στυλ 
ηγεσίας που εμφανίζουν οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων (Henderson-Kelly & 
Pamphilon, 2000). Αυτός ο τύπος ηγεσίας σχετίζεται με το φύλο των ηγετών, ή είναι 
σχετικός με τα χαρακτηριστικά της προσχολικής εκπαίδευσης, όπου παρέχεται εκπαί-
δευση σε μικρά παιδιά και η ηγεσία ασκείται σε μια ομάδα εκπαιδευτικών που είναι 
γυναίκες; Η ηγεσία και η αναζήτηση των στοιχείων της αποτελεσματικής άσκησής της, 
απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική έρευνα, ωστόσο, δεν έχει 
γίνει συστηματική μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του 
στυλ ηγεσίας στην προσχολική εκπαίδευση. Υπάρχει ανάγκη για μια σε βάθος κατανό-
ηση αναφορικά με το πως οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων αντιλαμβάνονται και ασκούν 
την ηγεσία τους.  

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το έργο της ηγεσίας των νηπιαγωγείων 
είναι σημαντικό και πολύπλευρο, καθώς είναι επιφορτισμένες με ευθύνες για την 
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υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, τη λήψη αποφάσεων, 
την παροχή κινήτρων, την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού, την επιμόρ-
φωση και την ανάπτυξη του προσωπικού και τη δημιουργία και οικοδόμηση σχέσεων 
με την τοπική κοινωνία (Hayden, 1996; Rodd, 1994), γίνεται αντιληπτό ότι η διερεύ-
νηση των αντιλήψεων των προϊσταμένων νηπιαγωγείων αναφορικά με τον τρόπο που 
ασκούν την ηγεσία τους και ειδικότερα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται και ερ-
μηνεύουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες του σχολικού πλαισίου, που 
αποτελεί την προβληματική της παρούσας έρευνας, αναμένεται να συμβάλλει στην κα-
τανόηση της γυναικείας ηγεσίας και κατά συνέπεια στην βελτίωση της ποιότητας του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική εκπαίδευση. 

Παράγοντες διαμόρφωσης της άσκησης ηγεσίας στην προσχολική εκπαίδευση: 
θεωρητική προσέγγιση 

Ο τρόπος που η σχολική γυναικεία ηγεσία αντιλαμβάνεται την ηγεσία της, είναι πιθα-
νόν να επηρεάζεται από την ταυτότητα του φύλου και άλλα προσωπικά χαρακτηρι-
στικά. Επίσης, η εμφάνιση ενός συνεργατικού στυλ σε μερικές γυναίκες ηγέτες, ερμη-
νεύεται ότι προκύπτει από γυναικεία χαρακτηριστικά (Shakeshaft, 1995). Η ερμηνεία 
ότι μερικές γυναίκες διευθυντές εμφανίζουν ένα ανδρικό στυλ, επειδή έχουν αναπτύξει 
έναν πιο αντρικό προσανατολισμό (Hall, 1996), είναι επίσης σύμφωνη με την αντίληψη 
ότι η ταυτότητα του φύλου που έχει αναπτύξει μία διευθύντρια, επηρεάζει τον τρόπο 
που ασκεί την ηγεσία της. Γενικά, διαπιστώθηκε ότι το φύλο των γυναικών φαίνεται 
να επηρεάζει την αντίληψη που έχουν για το ρόλο τους (στόχοι, αρμοδιότητες, αυτο-
νομία) περισσότερο, από όσο ο τύπος του σχολείου που υπηρετούν (Παπαναούμ, 
1995).  

Όσον αφορά στις απαιτήσεις από το σχολικό πλαίσιο, στο οποίο η γυναίκα διευθύντρια 
καλείται να ασκήσει την ηγεσία της, η ανάπτυξη ενός ανδρικού στυλ, ή ενός μεικτού 
στυλ ηγεσίας με γυναικείες και ανδρικές συμπεριφορές σε ορισμένες γυναίκες διευθύ-
ντριες, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος προσαρμογής σε μία θέση που διαχρονικά έχει 
οριοθετηθεί ως ανδρική (Sherman, 2000). Έχει υποστηριχθεί, ότι σε πολλές δυτικές 
χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει σχεδιασθεί και κυριαρ-
χείται από άνδρες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να εμποδίζονται στην ανέλιξή τους σε 
διοικητικές θέσεις, να συναντούν μεγαλύτερα εμπόδια και να αντιμετωπίζουν διάφορες 
δυσκολίες και αρνητικά στερεότυπα και προσδοκίες ακόμα και όταν έχουν ανέλθει σε 
διοικητικές θέσεις, όπως το αξίωμα του διευθυντού (Curry, 2000; Oakley, 2000; Reay 
& Ball, 2000; Sachs & Blackmore, 1998; Shepard, 1998).  

Η διαχρονική κυριαρχία των ανδρών, η ταυτότητα του φύλου, η αντίληψη του ρόλου 
τους, τα κίνητρα για να γίνει μία γυναίκα διευθύντρια και να παραμείνει στη θέση της, 
η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση, όπως η υποστήριξη από το σύζυγο, η αντίληψη 
του τι αναμένουν οι άνδρες προϊστάμενοι και το προσωπικό, όλα επηρεάζουν τον τρόπο 
που μια γυναίκα ηγέτης ασκεί και αναπαριστά την ηγεσία της. Η ηγεσία από μια γυ-
ναίκα διευθύντρια επηρεάζεται ως εκ τούτου από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όσο 
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και από την ερμηνεία των απαιτήσεων του σχολείου μέσα στο κοινωνικο-πολιτιστικό 
πλαίσιο (Smulyan, 2000). Σε σχέση με την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστι-
κών, έρευνα για την ηγεσία των γυναικών διευθυντριών έδειξε, ότι η εικόνα είναι πολύ 
πιο περίπλοκη από ότι πιστευόταν παλαιότερα (Collard, 2001). Επίσης, σχετική έρευνα 
για την ηγεσία των γυναικών διευθυντριών σχολείων έδειξε, ότι τα προσωπικά στοιχεία 
έχουν σχέση με το πώς η ηγεσία γίνεται αντιληπτή και ασκείται από τις γυναίκες διευ-
θύντριες (Coleman, 2000). Για παράδειγμα η ηλικία έκανε τη διαφορά στη μελέτη του 
Coleman (2000) επί συνόλου 670 γυναικών διευθυντριών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης στην Αγγλία και την Ουαλία. Παρά το γεγονός, ότι μόνο ένα μικρό μέρος των 
διευθυντών παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησαν ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας, το ποσοστό 
των διευθυντριών 50 ετών και άνω, που ομολόγησαν ότι χρησιμοποιούν ένα τέτοιο 
στυλ ηγεσίας, ήταν σε διπλό ποσοστό (20%) από εκείνους κάτω των 50 ετών που ομο-
λόγησαν ότι χρησιμοποίησαν αυταρχικό στυλ (10%). Όσον αφορά στο ρόλο της φυλής 
οι Mertz & McNeely’s (1998) στη μελέτη τους σε γυναίκες διευθύντριες σχολείου στις 
ΗΠΑ, έδειξαν ότι η αναμενόμενη και σωστή συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο, 
διαφέρει ανάλογα με τη φυλή. Έτσι, μια σειρά από προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η 
φυλετική και εθνική καταγωγή, ο πολιτισμός, η κοινωνική τάξη, το θρήσκευμα, η ηλι-
κία και η εμπειρία σε ηγετικές θέσεις, μπορεί μαζί με την ταυτότητα του φύλου που η 
γυναίκα ηγέτης έχει αναπτύξει, να επηρεάζει με πολύπλοκους τρόπους τον τρόπο που 
μια γυναίκα διευθύντρια αντιλαμβάνεται και ασκεί την ηγεσία της.  

Σε σχέση με τις απαιτήσεις από την κατάσταση του σχολείου έχει προταθεί, ότι οι γυ-
ναίκες διευθύντριες όταν βρίσκονται σε συγκεκριμένους τύπους περιβαλλόντων εργα-
σίας θα υιοθετήσουν ένα στυλ πιο αφοσιωμένο και προσανατολισμένο στο άτομο, αλλά 
μπορεί όμως να χρειασθεί να κάνουν προσαρμογές στον τρόπο ηγεσίας τους, όταν βρί-
σκονται σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας (Smulyan, 2000). Αυτές οι γυναίκες ηγέτες 
κάνουν προσαρμογές στον τρόπο ηγεσίας για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
ειδικών περιβαλλόντων εργασίας και τα οποία μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση 
των διαφορετικών στυλ ηγεσίας από διαφορετικές γυναίκες ηγέτες. Όπως αναφέρει η 
Μαραγκουδάκη (2007) οι γυναίκες διευθύντριες είναι δυνατόν να αποποιηθούν τον δη-
μοκρατικό τρόπο ηγεσίας και να υιοθετήσουν το καθιερωμένο αυταρχικό πρότυπο, εάν 
διαπιστώσουν ότι ο δημοκρατικός τρόπος δεν λειτουργεί. 

Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, να διερευνήσει τις αντιλήψεις προϊστα-
μένων προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διαμόρφωση της ηγεσίας τους  και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης κατα-
νόησης της γυναικείας ηγεσίας στην προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η ερ-
γασία εστιάζει τόσο στη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με την ιεράρχηση της 
σημαντικότητας συγκεκριμένων παραγόντων του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερι-
κού περιβάλλοντος του σχολείου που επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέ-
λου ηγεσίας που υιοθετούν, όσο και στην καταγραφή των απόψεών τους αναφορικά με 
τις δυσκολίες/εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους. 
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Τα  ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα: 

1: Ποιοι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου θεωρούν οι προϊστα-
μένες της έρευνας, ότι επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας που 
υιοθετούν ως γυναίκες ηγέτες στην προσχολική εκπαίδευση; 

2: Ποιοι παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου θεωρούν ότι επηρε-
άζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας που υιοθετούν ως γυναίκες ηγέ-
τες στην προσχολική εκπαίδευση; 

3: Ως προϊσταμένες σε ποιο τομέα θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυ-
σκολίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους; 

Η μέθοδος και το δείγμα 

Η εμπειρική έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 
του 2015, διεξήχθη στο πλαίσιο της ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης με τη χρήση 
ανώνυμων γραπτών ερωτηματολογίων, ως βασικού ερευνητικού εργαλείου, το οποίο 
συμπληρώθηκε από 197 προϊσταμένες προσχολικής εκπαίδευσης από εννέα νο-
μούς  της Ελλάδας (Αττικής (14,2%),  Ημαθίας (23,9%), Θεσσαλονίκης (13,2%), Πιε-
ρίας  (12,7%), Μαγνησίας (9,1%), Πέλλας (9,1%), Χαλκιδικής (6,1%), Καρδίτσας  
(5,6%), και Φλώρινας (6,1%)).  

Με βάση τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν τα εξής γενικά και δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά  του δείγματος: 

Ηλικία: 66%, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41 έως 50 ετών, το 17,8% στην ηλικία 
51 χρονών και άνω, το 14,2% στην ηλικία 31 έως 40 ετών και το μικρότερο ποσοστό 
2%.στην ηλικία 30 χρονών και κάτω. 

Συνολικά χρόνια υπηρεσίας:Η πλειοψηφία των προϊσταμένων (42,6%) έχει από 11 
έως 20 χρόνια , το 32,5%, έχει από 21 έως 30 χρόνια, το 19,8% από 1 έως 10 χρόνια. 
Χρόνια υπηρεσίας ως προϊσταμένη στο σχολείο: Το 84,8% έχει από 1 έως 10 χρόνια, 
το 11,7%  από 11 έως 20. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Στην ερώτηση «Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος 
του σχολείου θεωρείτε, ότι επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας 
που υιοθετείτε ως γυναίκες ηγέτες στην προσχολική εκπαίδευση; (Επιλέξτε μέχρι τρεις 
από τους παρακάτω παράγοντες και ιεραρχήστε τους με βάση τη σειρά σημαντικότητας 
π.χ. 1, 2, 3)», οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες φαίνεται να είναι: οι απαιτήσεις της 
ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας (μ.ο. 2,27), οι προσδοκίες και απαιτήσεις των 
προϊσταμένων (μ.ο. 2,72), οι απαιτήσεις των γονέων (μ.ο 2,99) και ακολουθούν η 
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αντιμετώπιση πολλαπλών ανταγωνιστικών απαιτήσεων (μ.ο. 3,15), η έλλειψη πόρων 
και μέσων (μ.ο. 3,26) και τέλος η έλλειψη χρόνου (μ.ο. 3,61).  

Στην ερώτηση «Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος 
του σχολείου θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας 
που υιοθετείτε ως γυναίκες ηγέτες στην προσχολική εκπαίδευση; (Επιλέξτε μέχρι τρεις 
από τους παρακάτω παράγοντες και ιεραρχήστε τους με βάση τη σειρά σημαντικότητας 
π.χ. 1, 2, 3)», οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι κατά προτεραιότητα: η αύξηση των 
διοικητικών καθηκόντων (μ.ό 2,54), οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις του προγράμμα-
τος (μ.ο. 2,56), οι απαιτήσεις από το σχολικό πλαίσιο (μ.ο. 3,18) και ακολουθούν οι 
απαιτήσεις και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών (μ.ο. 3,34), οι γνώσεις και οι ικανό-
τητες των εκπαιδευτικών (μ.ο. 3,4), οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις μεταξύ της διοικητι-
κής και διδακτικής ηγεσίας (μ.ο.3,42) και τέλος η επίδοση των μαθητών (μ.ο. 3,55).  

Στην ερώτηση «Ως προϊσταμένη σε ποιο βαθμό θεωρείτε, ότι αντιμετωπίζετε τις μεγα-
λύτερες δυσκολίες στους παρακάτω τομείς των αρμοδιοτήτων σας;»,το μεγαλύτερο πο-
σοστό των προϊσταμένων αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την έλλειψη υποδομών του 
σχολείου (74,7%), την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων (57,9%), τις σχέσεις 
με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον (40,6%), τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 
(33,5%), τις σχέσεις με τους προϊσταμένους (30%) και τέλος από τις σχέσεις με τους 
μαθητές (22,4%). Η ερώτηση είχε δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων 

Συζήτηση 

Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων προκύπτουν συγκεκριμένες δια-
πιστώσεις αναφορικά με τους παράγοντες άσκησης ηγεσίας στην προσχολική εκπαί-
δευση, οι οποίες αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Όσον αφορά στην ιεράρχηση της σημαντικότητας των παραγόντων του εξωτερικού 
περιβάλλοντος του σχολείου που επηρεάζουν την επιλογή του στυλ ηγεσίας των προϊ-
σταμένων του δείγματος, ζητήθηκε να επιλέξουν από τους προτεινόμενους τους τρεις 
κατά τη γνώμη τους πιο σημαντικούς παράγοντες με τη χρησιμοποίηση του αριθμού 1 
για τον περισσότερο σημαντικό και του αριθμού 3 για τον τρίτο από άποψη σημαντι-
κότητας παράγοντα. Από τους έξι προτεινόμενους παράγοντες, οι απαιτήσεις της ευ-
ρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας παρουσιάζει την υψηλότερη ιεράρχηση (μ.ο.2,27), 
με τον αμέσως επόμενο παράγοντα, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των προϊσταμέ-
νων τους να ακολουθεί με μικρή διαφορά (μ.ο 2,72 ) και τον τρίτο από άποψη σημα-
ντικότητας  παράγοντα να είναι, με μικρή διαφορά από τον δεύτερο, οι απαιτήσεις των 
γονέων (μ.ο 2,99).  

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την ιεράρχηση της σημαντικότητας των παραγόντων του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου που επηρεάζουν την επιλογή του στυλ ηγε-
σίας των προϊσταμένων του δείγματος, ζητήθηκε να επιλέξουν από τους προτεινόμε-
νους  τους τρεις κατά τη γνώμη τους πιο σημαντικούς παράγοντες με τη χρησιμοποίηση 
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του αριθμού 1 για τον περισσότερο σημαντικό και του αριθμού 3 για τον τρίτο από 
άποψη σημαντικότητας παράγοντα. Από τους επτά προτεινόμενους παράγοντες, η αύ-
ξηση των διοικητικών καθηκόντων βρίσκεται στην πρώτη θέση της σημαντικότητας 
(μ.ο 2,54), με τον αμέσως επόμενο παράγοντα, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του 
προγράμματος σπουδών να ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά (μ.ο 2,56) και τον τρίτο 
από άποψη σημαντικότητας,  τις απαιτήσεις από το σχολικό πλαίσιο (μ.ο 3,18) και τις 
γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών (μ.ο 3,34) να ιεραρχούνται στην ίδια 
περίπου θέση και με μικρή διαφορά μεταξύ τους. 

Τα παραπάνω ευρήματα σημαίνουν, ότι η ηγεσία των γυναικών προϊσταμένων μπορεί 
να επηρεαστεί και από τον τρόπο που ερμηνεύουν τους εξωτερικούς και τους εσωτερι-
κούς παράγοντες του σχολικού πλαισίου (Shakeshaft, 1995). Οι προϊσταμένες με τις 
απαντήσεις τους υποδηλώνουν ότι οι αντιλήψεις τους για τους εξωτερικούς και εσωτε-
ρικούς παράγοντες του σχολείου που υπηρετούν, μπορεί να αποτελούν παράγοντα που 
επηρεάζει την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί 
να συμβάλλουν, αντί της υιοθέτησης ενός συνεπούς σταθερού στυλ ηγεσίας, ορισμένες 
γυναίκες διευθύντριες να εμφανίσουν διαφορετικούς τρόπους ηγεσίας σε διαφορετικές 
καταστάσεις (Thompson, 2000). Μια από τις συνέπειες της σημασίας των ευρημάτων 
της έρευνας για την κατανόηση των αντιλήψεων των προϊσταμένων, αναφορικά με 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που θα ηγηθούν, σχετίζεται με τη θεωρία 
της κατάστασης ( Griffith, 2004; Smulyan, 2000; Shamir & Howell, 1999; Fiedler, 
1967), τον τρόπο δηλαδή που οι γυναίκες διευθύντριες αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν 
και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του σχολείου στο οποίο ηγούνται.  

Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους η έρευνα  έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊσταμένων αντιμετωπίζουν 
πάρα πολύ-αρκετά δυσκολίες που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με: την έλλειψη υ-
ποδομών του σχολείου (74,7%),  την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων 
(57,9%), τις σχέσεις με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον (40,6%), τις σχέσεις 
με τους εκπαιδευτικούς (33,5%), τις σχέσεις με τους προϊσταμένους (30%) και τέλος 
τις σχέσεις με τους μαθητές (22,4%). Από το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι οι αντι-
λήψεις των προϊσταμένων φαίνεται ότι αποδίδουν σε μεγάλο την πραγματικότητα, κα-
θώς είναι γνωστό ότι στην προσχολική εκπαίδευση οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, με 
πολλές ελλείψεις σε κτιριακό, αλλά και σε εποπτικό υλικό. Η άσκηση, επίσης, των 
διοικητικών καθηκόντων επιφορτίζει και δυσκολεύει πολύ τις προϊσταμένες, διότι ε-
κτός του ότι δεν έχουν λάβει καμία επιμόρφωση στον τομέα της διοίκησης, είναι υπο-
χρεωμένες να διεκπεραιώνουν καθημερινά, πολλά γραφειοκρατικά, διοικητικά έγ-
γραφα και εγκυκλίους και να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και 
τις απρόβλεπτες πολυπλοκότητες που παρουσιάζει πλέον το σχολικό σύστημα. Επιπρό-
σθετα, είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται καθημερινά σε ένα πλήθος διοικητικών 
απαιτήσεων και συγχρόνως να ασκούν πλήρως το διδακτικό τους έργο. Η τρίτη δυσκο-
λία που αναφέρουν οι προϊσταμένες στην άσκηση των καθηκόντων τους είναι οι σχέ-
σεις τους με τους γονείς, στις οποίες συχνά εμφανίζονται προβλήματα που απαιτούν 
άμεση διαχείριση και αντιμετώπιση. Γονείς και προϊσταμένες δεν συνεργάζονται 
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πάντοτε αποτελεσματικά (Γεωργίου, 2000), καθώς η συνεργασία τους εμπεριέχει δυ-
σκολίες και διλήμματα που απαιτούν χρόνο και ικανότητες για να λυθούν. Η διοίκηση 
και η ηγεσία μιας μονάδας προσχολικής εκπαίδευσης είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη 
διαδικασία, η οποία συχνά γίνεται αιτία άγχους και ανασφάλειας για τις προϊσταμένες 
(Αργυροπούλου, 2007). 

Συμπεράσματα  

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την καταγραφή και ερμηνεία των ε-
ρευνητικών δεδομένων είναι τα ακόλουθα. 

Ως προς την ιεράρχηση της σημαντικότητας βασικών παραγόντων του εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος του σχολείου που επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου η-
γεσίας που υιοθετούν οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων, από τα ευρήματα της έρευνας 
προκύπτει ότι οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες είναι: οι απαιτήσεις της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των προϊσταμένων τους και 
οι απαιτήσεις των γονέων. Έτσι, ο τρόπος που οι προϊσταμένες ηγούνται, είναι αποτέ-
λεσμα της θεώρησης αυτών των παραγόντων μέσα από ένα φάσμα προσωπικών αντι-
λήψεων, ερμηνειών και προσαρμογής στα περιβάλλοντα εργασίας. 

Σε σχέση με τους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου που επηρε-
άζουν περισσότερο την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας που υιοθετούν οι προϊστάμενες 
του δείγματος, αυτοί είναι με βάση τη σειρά σημαντικότητάς τους: η αύξηση των διοι-
κητικών τους καθηκόντων, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις του προγράμματος σπου-
δών και οι απαιτήσεις από το σχολικό πλαίσιο, απαιτήσεις που ασφυκτιούν τις προϊ-
σταμένες και τους δημιουργούν άγχος, καθώς είναι επιφορτισμένες να ασκούν διοικη-
τικό, αλλά και διδακτικό έργο συγχρόνως.  

Τέλος, κατά την άσκηση της ηγεσίας τους οι προϊσταμένες δηλώνουν, ότι τις μεγαλύ-
τερες δυσκολίες τις αντιμετωπίζουν, κυρίως, λόγω της έλλειψης υποδομών του σχο-
λείου, της άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων και των σχέσεών  τους με τους 
γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου, ενώ μικρότερες είναι οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς και τους προϊσταμένους 
τους και  ακόμα μικρότερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους με τους μα-
θητές τους. 
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Η Δημοτική εκπαίδευση κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας  

Παπακωνσταντίνου Θωμάς, Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευσης,tompapak@gmail.com 

Περίληψη 

Οι γενικοί σκοποί του αναλυτικού προγράμματος της Δημοτικής εκπαίδευσης στην 
Κρητική Πολιτεία καθόριζαν το περιεχόμενο και το εύρος των γνωστικών αντικειμέ-
νων. Τα μαθήματα ήταν κοινά στα σχολεία αρρένων και θηλέων με διαφοροποιήσεις 
στις τεχνικές γνώσεις. Στη Δημοτική εκπαίδευση τα Θρησκευτικά κάλυπταν ένα ευρύ 
φάσμα γνώσεων από την Αγία Γραφή, την εκκλησιαστική ιστορία, τις θρησκευτικές 
τελετές και τα ιερά κείμενα. Τα Ελληνικά περιλάμβαναν ανάγνωση, γραμματική, συ-
ντακτικό, ποιήματα και συγγραφικές ασκήσεις, ενώ τα Αρχαία Ελληνικά ανάγνωση, 
ερμηνεία, συντακτικό και γραμματική. Οι εκδρομές αποτελούσαν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα Γραμματοδιδασκαλεία προσέφεραν βασικές 
γνώσεις χωρίς να οδηγούν σε απολυτήριο. Οι ομοιότητες με το εκπαιδευτικό σύστημα 
της Ελλάδας αποδεικνύουν τη θέληση των Κρητικών για ένωση με την πατρίδα. Η συ-
νταγματικά θεσμοθετημένη υποχρεωτική φοίτηση στη δημοτική εκπαίδευση υπέστη 
αρνητικές τροποποιήσεις, ενώ η συμφοίτηση αρρένων και θηλέων δεν ήταν ευρέως 
αποδεκτή από την τοπική κοινωνία κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοτική εκπαίδευση, γνωστικά αντικείμενα, φοίτηση 

Εισαγωγή 

Η περίοδος 1899-1901 εντάσσεται στην σημαντικότατη εποχή της αυτονομίας της 
Κρητικής Πολιτείας (1898-1913). Είναι η περίοδος κατά την οποία η οικονομική ευ-
ρωστία του πρώτου έτους της αυτονομίας αποδεικνύεται επιφανειακή, με αποτέλεσμα 
τις οικονομικές περικοπές στην παιδεία και συνακόλουθη συνέπεια την καταδίκη με-
γάλου μέρους του πληθυσμού σε πλήρη αμάθεια (“Έκθεσις του επί της Δημοσ. Εκπαι-
δεύσεως κ. Συμβούλου προς την Α. Υ. τον Ηγεμόνα”, 1900). Κατά την πρώτη διετία 
από τη δημοσίευση του Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας στις 16 Απριλίου 1899, 
η νομοθετική εξουσία άνηκε εξ’ ολοκλήρου στον Πρίγκιπα Γεώργιο, ο οποίος με προ-
σωρινά διατάγματα έθετε σε εφαρμογή όλους τους αναγκαίους νόμους, οι οποίοι βέ-
βαια έπρεπε να κινούνταν εντός των ορίων του Συντάγματος (“Σύνταγμα της Κρητικής 
Πολιτείας”, 1899). Όλοι οι τομείς της δημόσιας ζωής διέπονταν από νόμους οι οποίοι 
βασίζονταν στο Σύνταγμα, το οποίο εξέφραζε τον πόθο για ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα έχοντας ως βάση το ελληνικό Σύνταγμα (Coutourier, 1911). Η διεισδυτική πα-
ρουσίαση πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος της Κρητικής Πολιτείας κατά την 
πρώιμη περίοδό της αποτελεί στόχο της συγκεκριμένης εισήγησης. Πιο συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκε μελέτη του πρώτου εκπαιδευτικού νόμου του νεοσύστατου αυτού 
κράτους, ο οποίος ίσχυσε για τα σχολικά έτη 1899-1900 και 1900-1901. Γίνεται ανα-
φορά, επίσης, σε σημαντικές τροποποιήσεις του, πριν αντικατασταθεί τελικά τον Αύ-
γουστο του 1901.  
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Δημοτικά σχολεία / Ανώτερα Δημοτικά σχολεία (4 κατώτερες τάξεις) 

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε πως η κυρίως Δημοτική εκπαίδευση στην Κρήτη απο-
τελούνταν από τα τετρατάξια Δημοτικά σχολεία και τα επτατάξια Ανώτερα Δημοτικά, 
που παρείχαν ευρύτερη μόρφωση από τα τετρατάξια. Υπήρχαν και τα Γραμματοδιδα-
σκαλεία για περιπτώσεις όπου οι μαθητές ήταν λιγότεροι από 30 αλλά όχι και από 20. 
Η διδασκαλία, η άσκηση και η αγωγή ήταν τα μέσα επίτευξης των σκοπών της Δημο-
τικής εκπαίδευσης, που συνοψίζονταν στη θρησκευτική, ηθική και εθνική μόρφωση, 
καθώς και στις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να είναι οι μελλοντικοί ενήλικοι 
πολίτες «χρηστοί και έξυπνοι» στον πρακτικό βίο (“Διάταγμα περί Οργανισμού της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899). Δεν πρέπει εδώ να παραλειφθεί το σημείο επαφής 
του κρητικού εκπαιδευτικού οργανισμού του 1899 με τον αντίστοιχο ελληνικό εκπαι-
δευτικό νόμο του 1895, στον οποίο αναφερόταν πως σκοπός των δημοτικών σχολείων 
ήταν η θρησκευτική-ηθική μόρφωση των παιδιών και η διδασκαλία χρήσιμων και στοι-
χειωδών γνώσεων για τον βίο (Μπουζάκης, 1999).  

Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονταν στα Δημοτικά σχολεία και στις τέσσερις 
πρώτες τάξεις των Ανώτερων Δημοτικών ήταν τα κάτωθι: Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική 
Γλώσσα, Πρακτική Αριθμητική, Στοιχειώδης Γεωμετρία, Ιστορία Εθνική - Κρητική - 
Παγκόσμια (τα σπουδαιότερα σημεία της), Γεωγραφία Κρήτης - Ελλάδας - Ευρωπαϊ-
κής και Ασιατικής Τουρκίας - Ευρώπης και από τις υπόλοιπες ηπείρους τα σπουδαιό-
τερα σημεία, Στοιχειώδη Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Συνταγματικού Πολίτη, 
Φυσική Ιστορία, Φυσικά και Χημεία, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική, Εκκλησια-
στική Μουσική, Γυμναστική. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα ήταν υποχρεωτικά στην 
παρακολούθησή τους, εκτός από τη Γυμναστική και τα Θρησκευτικά για τους πιστο-
ποιημένα απαλλαγμένους λόγω προβλημάτων υγείας και τους ετερόδοξους αντίστοιχα. 
Επίσης, όλα τα παραπάνω μαθήματα ήταν κοινά στα σχολεία αρρένων και θηλέων. Στα 
σχολεία των αρρένων μόνο διδάσκονταν πρακτικές γνώσεις γεωργίας. Στα σχολεία των 
θηλέων μόνο διδάσκονταν ανθοκομία, σηροτροφία, εργόχειρα, μαγειρική, οικιακή οι-
κονομία και οικιακή παιδαγωγική. Σε κάθε Δημοτικό σχολείο οι κοινότητες παραχω-
ρούσαν κήπο, αγρό ή κτήμα, ώστε με τη βοήθεια του Διδασκάλου οι μαθητές να α-
σκούνται σε γεωργικές εργασίες, με την απονομή βραβείου να αποτελεί ένα σημαντικό 
κίνητρο για μεγαλύτερη προσπάθεια (“Διάταγμα περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκ-
παιδεύσεως”, 1899). Τα εργόχειρα υπήρχαν ήδη στο πρόγραμμα των σχολείων θηλέων 
στην Ελλάδα (Μπουζάκης, 1999). Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως στα Μουσουλμα-
νικά σχολεία διδάσκονταν τα ίδια μαθήματα με τα χριστιανικά δημοτικά σχολεία, εκτός 
από τις παρακάτω διαφοροποιήσεις. Διδάσκονταν τουρκική γλώσσα, μουσουλμανικά 
Θρησκευτικά αντί για χριστιανικά, ενώ έπρεπε να διδαχθούν μόνο τα σπουδαιότερα 
από την Παγκόσμια ιστορία και καθόλου Ελληνική ή Κρητική. Στα Παρθεναγωγεία οι 
μαθήτριες δεν παρακολουθούσαν μάθημα Γυμναστικής (“Διάταγμα περί Οργανισμού 
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899).  

Η ανάγνωση, η ερμηνεία, το ψάλσιμο τροπαρίων, η ερμηνεία περικοπών του Ευαγγε-
λίου πάντα σχετικά με κάποια Θεομητορική ή Δεσποτική εορτή, η αποστήθιση ρητών, 
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απολυτίκιων και τροπαρίων, η διδασκαλία της Λειτουργικής, ήταν μέρος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας που δικαιολογούσε και τον σκοπό που έθετε η Πολιτεία περί θρη-
σκευτικής και ηθικής μόρφωσης. Όλα τα παραπάνω λάβαιναν μέρος κάθε Σάββατο το 
μεσημέρι και σε κάθε παραμονή εορτής. Ανάλογου σκοπού ήταν και οι επισκέψεις των 
μαθητών με τη συνοδεία των Διδασκάλων τους στην εκκλησία, που ήταν κοντά στην 
έδρα του σχολείου, κάθε Κυριακή και σε κάθε επίσημη εορτή (“Διάταγμα περί Οργα-
νισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899). Συνδέονται ακόμη μια φορά σε αυτό το 
σημείο ο εκπαιδευτικός νόμος της Κρητικής Πολιτείας (1899) και του Βασιλείου της 
Ελλάδας (ΒΤΜΘ/1895). Στον δεύτερο αναφέρεται πως η ανάγνωση και ερμηνεία πε-
ρικοπών του Ευαγγελίου θα διδάσκονταν ανάμεσα σε άλλα μαθήματα (Μπουζάκης, 
1999). Δεν πρέπει να παραληφθεί πως η οργάνωση εκδρομών ήταν υποχρέωση των 
διδασκάλων, κάθε Τετάρτη, μετά τις δύο το μεσημέρι, εφόσον υπήρχαν βέβαια οι κα-
τάλληλες καιρικές συνθήκες για να μπορούν οι μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με 
το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους (“Διάταγμα περί Οργανισμού της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως”, 1899). 

Ανώτερα Δημοτικά σχολεία (3 ανώτερες τάξεις) 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τάξεων Ε΄, Στ΄ και Ζ΄ των Ανώτερων Δημοτικών σχο-
λείων περιλάμβανε τα κάτωθι. Στα Θρησκευτικά η Ε΄ τάξη διδασκόταν Παλαιά-Καινή 
Διαθήκη, Γεωγραφία της Αγίας Γης και προσευχές. Η Στ΄ τάξη κατά το Α΄ εξάμηνο 
ασχολούνταν με την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία, τους διωγμούς, τις κυριότερες αι-
ρέσεις, τον Κωνσταντίνο τον Μέγα, τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, τις 7 Οι-
κουμενικές Συνόδους, τη μεταρρύθμιση και κατά το Β΄ εξάμηνο με προσευχές και α-
νάγνωση εκ του κατά Λουκά Ιερού Ευαγγελίου. Στη Ζ΄ τάξη γινόταν διδασκαλία της 
Κατήχησης και ασχολούνταν με τη Λειτουργική που περιείχε μαθήματα για την αρχι-
τεκτονική του ναού, τα ιερά άμφια, τα ιερά σκεύη και τις ιερές εικόνες, για τις διαιρέ-
σεις εορτών σε Δεσποτικές, Θεομητορικές και εορτές αγίων, για τον εσπερινό, τον όρ-
θρο και τη Λειτουργία. Γινόταν ανάγνωση εκ του κατά Μάρκου ιερού Ευαγγελίου, εκ 
του κατά Ματθαίου και προσευχών (“Διάταγμα περί αναλυτικού προγράμματος των 
Ανωτέρων δημοτικών σχολείων και Παρθεναγωγείων”, 1901).  

Στα Ελληνικά η Ε΄ τάξη διδασκόταν ανάγνωση, γραμματική, συντακτικό, ποιήματα και 
συγγραφικές ασκήσεις. Η ανάγνωση για τα σχολεία των αρρένων γινόταν από το βιβλίο 
του Λ. Μελά «Ο Γεροστάθης» και από το βιβλίο του Π. Π. Οικονόμου «Ο Μέγας Α-
λέξανδρος». Στα Παρθεναγωγεία για την ανάγνωση χρησιμοποιούσαν τον «Γερο-
στάθη» και τη συλλογή «Μητρός Υποθήκαι» της Αρσινόης Παπαδοπούλου. Απήγγει-
λαν ποιήματα διάφορα και χωρία από την «Επιτομή της Κρητηίδος» της Α. Αντωνιά-
δου. Η Στ΄ τάξη στα σχολεία αρρένων διδασκόταν ανάγνωση από τα βιβλία «Ο Γερο-
στάθης» και «Ο Μέγας Αλέξανδρος». Στα Παρθεναγωγεία χρησιμοποιούσαν το βιβλίο 
«Ο Χριστόφορος» του Λέοντα Μελά και τις θρησκευτικές μελέτες του Δ. Μαυροκορ-
δάτου. Ανάγνωση και ερμηνεία αρχαίου ελληνικού λόγου και στα 2 είδη σχολείων γι-
νόταν από τους μύθους του Αισώπου και διηγήματα του έργου «Ελληνική Χρηστομά-
θεια» του Γ. Α. Παπαβασιλείου. Επίσης, στη Γραμματική μάθαιναν την αρχαία Αττική 
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διάλεκτο και τα εις «μι» ρήματα, από το Συντακτικό τα αναγκαία για την ερμηνεία, 
απήγγειλαν διάφορα ποιήματα ή χωρία από το έργο «Επιτομή της Κρητηίδος» της Α. 
Αντωνιάδου και ασκούνταν στις συγγραφικές ασκήσεις. Η Ζ΄ τάξη διδασκόταν ανά-
γνωση και ερμηνεία από αρχαίο ελληνικό λόγο, νέα ελληνικά με αντίστοιχη γραμμα-
τική, απαγγελία ποιημάτων και συγγραφικές ασκήσεις. Στα σχολεία των αρρένων δι-
δάσκονταν ανάγνωση και ερμηνεία αρχαίου ελληνικού λόγου από τα βιβλία του Ξενο-
φώντος «Κύρου Ανάβασις», «Κύρου Παιδεία» και από το έργο του Λουκιανού «Ανά-
χαρσις ή περί Γυμνασίων». Στα Παρθεναγωγεία αντίστοιχα μελετούσαν από τον Ξενο-
φώντα το «Κύρου Ανάβασις», το «Οικονομικός» και το «Περί Παίδων Αγωγής» του 
Πλουτάρχου. (“Διάταγμα περί αναλυτικού προγράμματος των Ανωτέρων δημοτικών 
σχολείων και Παρθεναγωγείων”, 1901). Η επιλογή συγγραφέων όπως, ο Λουκιανός, ο 
Ξενοφών και ο Πλούταρχος αποτελούσε σημείο σύνδεσης με τον ελληνικό εκπαιδευ-
τικό νόμο του 1895, στον όποιο αναφέρεται η ανάγνωση εκλεκτών συγγραφέων στα 
δημοτικά σχολεία (Μπουζάκης, 1999). 

Στα Μαθηματικά, Φυσικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Ιχνογραφία, Καλλιγραφία και Γυμνα-
στική διδασκόταν με τον ίδιο τρόπο η ύλη των τριών κατώτερων τάξεων του Γυμνασίου 
που αντιστοιχούσαν με την Ε΄, Στ΄ και Ζ΄ των Ανώτερων Δημοτικών Σχολείων. Στα 
σχολεία των αρρένων διδάσκονταν σε όλες τις τάξεις Γεωργικά μαθήματα και Χειρο-
τεχνία (“Διάταγμα περί αναλυτικού προγράμματος των Ανωτέρων δημοτικών σχο-
λείων και Παρθεναγωγείων”, 1901). 

Φυσικά, εκτός από τα καθημερινά μαθήματα, τα Δημοτικά σχολεία του Νομού πραγ-
ματοποιούσαν και εκδρομές. Την 1η Μαΐου 1901 οι μαθητές του Ανώτερου Δημοτικού 
σχολείου Χανίων ανέβηκαν προς τη Μαλάξα, όπου αυτόπτης μάρτυρας τούς διηγήθηκε 
ιστορικό γεγονός. Ο Διευθυντής του ιδρύματος αναφέρθηκε σύντομα στην ιστορία της 
περιοχής, ενώ έδειξε και περιέγραψε τα σημαντικότερα σημεία του λεκανοπεδίου των 
Χανίων και της κοιλάδας του Δήμου Κεραμειών (“Ποικίλα: Κρήτη”, 1901). 

Τον Αύγουστο του 1901 αντικαταστάθηκε ο Οργανισμός της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
που ίσχυσε για τα σχολικά έτη 1899-1900 και 1900 - 1901. Οι αλλαγές στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία είχαν ξεκινήσει από την αρχή του σχολικού έτους. Στα Χανιά, με ιδιω-
τική του επιστολή στις 24 Ιανουαρίου 1901, ο Γενικός Επιθεωρητής Ανωτέρας Εκπαί-
δευσης και Θρησκευμάτων Ιωάννης Περδικάρης απευθύνθηκε προς τους Νομαρχια-
κούς Επιθεωρητές. Ανέφερε πως εισήχθη στην 6η και 7η τάξη των Ανωτέρων Δημοτι-
κών Σχολείων και Παρθεναγωγείων η διδασκαλία στοιχείων της Αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας. Λίαν προσεχώς θα δημοσιευόταν συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα στη 
βάση αυτή. Τα διδακτέα αρχαία ελληνικά για τις συγκεκριμένες τάξεις θα κοινοποιού-
νταν στους Νομαρχιακούς Επιθεωρητές με κοινά αντίγραφα για να ειδοποιηθούν ε-
γκαίρως οι Διευθυντές, οι οποίοι όφειλαν να αρχίσουν την εφαρμογή των νέων προ-
γραμμάτων χωρίς να αναμένουν την επίσημη δημοσίευση (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
[ΙΑΚ], 1901-1905). Πράγματι, η δημοσίευση έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 1901 στην Ε-
πίσημο Εφημερίδα, όπου σημειωνόταν πως προσετέθη η διδασκαλία στοιχείων αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας στη Στ΄ και Ζ΄ τάξη των Ανώτερων Δημοτικών Σχολείων. 
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(“Διάταγμα περί προσθήκης ιζ΄. εδαφίου εις το άρθρον 21 του Οργανισμού της Δημο-
σίας Εκπαιδεύσεως”, 1901). Στοιχεία γραμματικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας δι-
δάσκονταν στα πλήρη εξατάξια δημοτικά σχολεία της Ελλάδας την ίδια χρονιά (Μπου-
ζάκης, 1999). 

Γραμματοδιδασκαλεία 

Εκτός από τα Δημοτικά σχολεία και τα Ανώτερα Δημοτικά υπήρχαν και τα Γραμματο-
διδασκαλεία (“Διάταγμα περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899), τα ο-
ποία αποτέλεσαν την πλειοψηφία ανάμεσα στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
νομού Χανίων κατά τη σχολική χρονιά 1900-1901 (Παπακωνσταντίνου, 2017). Η Α-
νάγνωση, η Πραγματογνωσία, η Γραφή, η Αριθμητική, η στοιχειώδης Ιερά Ιστορία και 
Κατήχηση, τα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας με έμφαση στην επανάσταση του 1821, 
η Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, η ερμηνεία περικοπών από 
το Ευαγγέλιο και οι πρακτικές γνώσεις γεωργίας, ήταν τα γνωστικά αντικείμενα που 
καλύπτονταν στα Γραμματοδιδασκαλεία. Οι μαθητές τους δεν απονέμονταν με απολυ-
τήριο αλλά είχαν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν σε τάξη Δημοτικού σχολείου, μέσω 
κατατακτήριων εξετάσεων, ώστε να συμμετάσχουν σε απολυτήριες εξετάσεις. Στα 
Μουσουλμανικά Γραμματοδιδασκαλεία διδάσκονταν Ανάγνωση και Γραφή Τουρκική, 
Κοράνιο, Ανάγνωση και Γραφή Ελληνική και Αριθμητική. (“Διάταγμα περί Οργανι-
σμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899). Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ (1895) του Βασιλείου της 
Ελλάδας αναφέρει Γραμματοδιδασκαλεία διάρκειας 4 έως 6 ετών τα οποία με κατατα-
κτήριες εξετάσεις μπορούσαν να οδηγήσουν στα κοινά δημοτικά τετραετή σχολεία. 
Είναι ένα από τα σημεία σύνδεσης των δυο εκπαιδευτικών νόμων, που αποδεικνύουν 
έμπρακτα τη θετική ροπή προς τη μητέρα Ελλάδα (Μπουζάκης, 1999). 

Υποχρεωτική φοίτηση – Συμφοίτηση 

Η δημοτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική και παρεχόταν δωρεάν (“Σύνταγμα της 
Κρητικής Πολιτείας”, 1899). Στον Οργανισμό της Δημοσίας Εκπαιδεύσεωςσημειώνε-
ται πως η φοίτηση αρρένων και θηλέων στα Δημοτικά σχολεία ήταν υποχρεωτική, από 
την αρχή του 6ου έτους της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 9ου. Η διάρκεια της υποχρε-
ωτικής φοίτησης ήταν τετραετής αλλά ήταν δυνατόν να αυξηθεί κατά ένα έτος, εάν οι 
μαθητές είχαν γνωστική ανεπάρκεια στα Θρησκευτικά, στην Ανάγνωση, στην Γραφή 
και στην Αριθμητική (“Διάταγμα περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 
1899). Παρόλο που ο Οργανισμός του 1899 έκανε λόγο ξεκάθαρα για τέσσερις ενιαύ-
σιες τάξεις στα Δημοτικά σχολεία, κατά την αρχή της σχολικής χρονιάς 1900-1901 
προστέθηκε ακόμη ένα άρθρο στον Οργανισμό το οποίο απαγόρευε το σχηματισμό Γ΄ 
και Δ΄ τάξης σε Δημοτικό σχολείο, εάν δεν υπήρχαν τουλάχιστον 5 μαθητές για κάθε 
μία (“Διάταγμα περί τροποποιήσεων εις τον περί διοικήσεως και επιθεωρήσεως των 
Σχολείων Νόμον και εις τον Οργανισμόν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1900). Με 
αυτό το άρθρο θα στερούνταν της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως μαθητές που τυχόν ή-
θελαν να ολοκληρώσουν το Δημοτικό σχολείο τουλάχιστον. Άλλωστε η Κρητική Πο-
λιτεία, ενώ από τη μια πλευρά ονόμαζε τη φοίτηση στα Δημοτικά σχολεία υποχρεωτική 
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και καλούσε κατά την αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς τα παιδιά που μέχρι τότε είχαν 
συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, από την άλλη πλευρά δεν εξασφάλιζε τη 
φοίτηση έστω στο ένα παιδί που υπήρχε για τη Γ΄ ή Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. 
Υπήρχε φυσικά η δυνατότητα τα παιδιά να φοιτήσουν σε όμορη σχολική περιφέρεια, 
έχοντας όμως την επιλογή, σε περίπτωση που κατοικούσαν σε απόσταση παραπάνω 
από μισή ώρα μακριά από την έδρα του σχολείου, να απαλλαχθούν από την υποχρέωση 
αυτή. (“Διάταγμα περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899). Ο νόμος 205, 
που καθόρισε τη σχολική χρονιά 1900-1901, απάλλασσε της υποχρεωτικής φοίτησης 
τα θήλεα όπου δεν υπήρχε σχολείο θηλέων και όσους φοιτούσαν σε εσπερινά σχολεία 
(“Διάταγμα περί τροποποιήσεων εις τον περί διοικήσεως και επιθεωρήσεως των Σχο-
λείων Νόμον και εις τον Οργανισμόν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1900). Το Δεκέμ-
βριο του 1900 καταργήθηκε το σημαντικότατο άρθρο 238 του Οργανισμού του 1899 
σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση (“Διάταγμα περί προσθήκης τροποποιήσεων 
εις τας διά του υπ’ αριθμόν 205 νόμου γενομένας τροποποιήσεις εις τον Οργανισμόν 
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1900). Το άρθρο αυτόπροέβλεπε υποχρεωτική τετραετή 
φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο για όσους τον Αύγουστο του 1899 είχαν υπερβεί το 5ο 
έτος τους αλλά ακόμη δεν είχαν συμπληρώσει το 7ο έτος τους. Ήταν ένας τρόπος να 
συμμετάσχουν υποχρεωτικά στη βασική εκπαίδευση παιδιά τα οποία απείχαν από τα 
σχολεία μέχρι εκείνη τη χρονιά. Επιπλέον στο άρθρο 238 τονιζόταν πως όσοι μαθητές 
είχαν ήδη υπερβεί το 7ο έτος της ηλικίας τους, αλλά ακόμη δεν είχαν συμπληρώσει το 
12ο, ήταν υποχρεωμένοι να φοιτήσουν μέχρι να μάθουν ανάγνωση, γραφή και τις 4 
πράξεις των ακεραίων της αριθμητικής, οπότε είχαν το δικαίωμα να αποφοιτήσουν 
μετά από εξετάσεις ακόμη και στο μέσον του έτους (“Διάταγμα περί Οργανισμού της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899).  

Οι παραπάνω κατηγορίες των μαθητών μπορούσαν νόμιμα να απαλλαχθούν της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας τη σχολική χρονιά 1900-1901. Έτσι δημιουργούνταν οι προϋπο-
θέσεις για μείωση του μαθητικού δυναμικού και ελάττωση του αριθμού των σχολικών 
μονάδων, σε μια χρονιά που η Κυβέρνηση ήθελε να περιορίσει τις δαπάνες υπέρ της 
Παιδείας κρίνοντας ότι δεν ήταν τόσο απαραίτητες για την ύπαρξή και συντήρηση της 
Πολιτείας, σύμφωνα με τον ίδιο το Σύμβουλο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Θρησκευ-
μάτων Ν. Γιαμαλάκη (“Έκθεσις του επί της Δημοσ. Εκπαιδεύσεως κ. Συμβούλου προς 
την Α. Υ. τον Ηγεμόνα”, 1900). Γίνεται αντιληπτό ως συμπέρασμα ότι η Κρητική Πο-
λιτεία και η Ανωτέρα Διεύθυνση Παιδείας διατύπωσαν, στο Σύνταγμα και στον Οργα-
νισμό της Εκπαίδευσης αντίστοιχα, άρθρα για υποχρεωτική φοίτηση, στην οποία όμως 
δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν ιδρύοντας τα ανάλογα σχολεία ή τις τάξεις που α-
παιτούνταν.  

Η συμφοίτηση αρρένων και θηλέων καθοριζόταν από το άρθρο 29 του Οργανισμού της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως σύμφωνα με το οποίο, όταν δεν υπήρχε ξεχωριστό σχολείο 
θηλέων, τα θήλεα συμφοιτούσαν μετά των αρρένων (“Διάταγμα περί Οργανισμού της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως”, 1899). Ταυτόχρονα το άρθρο 238, που ίσχυσε για περίπου 
1 χρόνο, πριν καταργηθεί το Δεκέμβριο του 1900, δημιουργούσε μια δισυπόστατη κα-
τάσταση. Από τη μια πλευρά ήταν θετικό ότι υποχρέωνε παιδιά από 7-12 ετών να 

1121/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



φοιτήσουν ώστε να μάθουν βασικές γνώσεις, από την άλλη όμως δημιουργούσε τις 
προϋποθέσεις, ώστε θήλεα των μικρότερων τάξεων να συνδιδάσκονται με άρρενα, όχι 
μόνο συνομήλικα αλλά και σε μεγαλύτερη από αυτά ηλικία, δυνατότητα που δεν έβρι-
σκε σύμφωνους πολλούς γονείς. Στις 25 Νοεμβρίου 1899, ο Νομαρχιακός Επιθεωρη-
τής της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Χανίων Κ. Χελιουδάκης απευθύνεται στον Γενικό 
Επιθεωρητή της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ι. Περδικάρη με αίτηση και θέμα αυτής: 
«Περί ιδρύσεως ιδιαιτέρων Παρθεναγωγείων». Ενδεικτικά σε αυτήν αναφέρεται: 
«Πλεῖστοι γονεῖς ἐν ταῖς ἐπαρχίαις δυστροποῦσι νὰ πέμπωσι τὰ θήλεα τέκνα τῶν εἰς τὰ 
σχολεῖα εἰς ἃ φοιτῶσι κατὰ τὸ ἄρθρο 238 καὶ ἄρρενα ἡλικίας 12 ἐτῶν, ὡς γράφουσι 
ἡμῖνοἱ διδάσκαλοι» (ΙΑΚ, 1899).  

Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, η Δημοτική εκπαίδευση στην Κρητική Πολιτεία κατά την πρώιμη 
περίοδό της είχε συστηματοποιηθεί βασισμένη σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό νόμο, ο 
οποίος είχε πολλές ομοιότητες με τον αντίστοιχο Ελληνικό. Αυτή η σκόπιμη επιλογή 
φανέρωνε ξεκάθαρα τον πόθο των Κρητών για Ένωση με την Ελλάδα. Τα σχολεία της 
νήσου ήταν διοργανωμένα σωστά με καθορισμένα αναλυτικά προγράμματα, ποικίλα 
γνωστικά αντικείμενα θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως και διοργάνωση εκπαιδευτικών 
εκδρομών. Η Δημοτική εκπαίδευση είχε ως απώτερους σκοπούς τη γνώση της χριστια-
νικής θρησκείας, την καλλιέργεια ηθικών αξιών, τη συνειδητοποίηση της ενότητας με 
την υπόλοιπη Ελλάδα γεωγραφικά και ιστορικά, και φυσικά την απόκτηση απαραίτη-
των γνώσεων και δεξιοτήτων για τον πρακτικό βίο. Οι διαφοροποιήσεις στα σχολεία 
αρρένων και θηλέων αφορούσαν μόνο στα τεχνικά μαθήματα. Την ίδια περίοδο σοβα-
ρές οικονομικές δυσχέρειες επέβαλαν στην Κρητική Πολιτεία το κλείσιμο τάξεων και 
την απαλλαγή συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών από την υποχρεωτική φοίτηση. Οι 
συγκεκριμένες αποφάσεις αντισυνταγματικής χροιάς καταδίκαζαν ένα σημαντικό κομ-
μάτι του πληθυσμού σε πλήρη αμάθεια.  
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Περίληψη 

Η κρατική δομή που ξεχωρίζει στην παρουσία της Ελλάδας στη Μικρά Ασία (1919-
1922) ως  εποικοδομητική και θετική είναι εκείνη που σχετίζεται με το  εκπαιδευτικό 
έργο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης. Το εν λόγο έργο 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση των κατοίκων, την προετοιμασία της ε-
πόμενης γενιάς των εκπαιδευτικών λειτουργών και την υπέρβαση του ελληνοκεντρικού 
χαρακτήρα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Άμεσα μετά τη σύστασή της, η Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας προχώρησε σε ουσιαστική παρέμβαση 
στα εκπαιδευτικά πράγματα και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την όσο κατά το δυνατό 
ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής. Με δική της προτροπή 
πολλαπλασιάστηκαν και ενισχύθηκαν οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, επισκευάστηκαν 
σχολικά κτίρια και ιδρύθηκαν νέες σχολικές μονάδες της δημοτικής και της μέσης παι-
δείας. Στο πλαίσιο της παραπάνω εκπαιδευτικής πολιτικής ιδρύθηκε και λειτούργησε 
το Αρμοστειακό Διδασκαλείο, το Αρμοστειακό Γυμνάσιο, ενώ οργανώθηκε και προ-
γραμματίστηκε η έναρξη λειτουργίας του Ιωνικού  Πανεπιστημίου για το Σεπτέμβριο 
του 1922.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σμύρνη 1919-1922, Ύπατη Αρμοστεία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εκπαίδευση ως ιδεολογικός μηχανισμός άρ-
χισε να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο πεδίο των εθνικών ανταγωνισμών κατά την τελευ-
ταία τριακονταετία του 19ου αιώνα. Την εποχή αυτή, από τις εθνικές δυνάμεις επιδιώ-
χθηκε η παιδεία να υπηρετήσει δύο βασικές λειτουργίες: την εκμάθηση και διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας και τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης. Τα παραπάνω εί-
χαν σαν συνέπεια τη χρησιμοποίηση της εκπαίδευσης ως μέσου για την άσκηση αλυ-
τρωτικής πολιτικής με στόχο την απόκτηση ή τη διατήρηση εθνολογικών ερεισμάτων, 
απαραίτητων για την προβολή των εθνικών διεκδικήσεων (Μπελιά, 1995:21). Επομέ-
νως, η παιδεία και ιδιαίτερα τα σχολεία απέκτησαν εξέχουσα σημασία καθώς βασικός 
τους προορισμός ήταν η διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή το 
στοιχείο εκείνο το οποίο πιστοποιούσε την εθνολογική διάκριση. Το σχολείο δεν πε-
ριορίζονταν πλέον στον εκπαιδευτικό του ρόλο, αλλά απαιτούνταν να στρατευθεί στην 
υπηρεσία της εθνικής σκοπιμότητας και να γίνει το κέντρο των εθνικών ενεργειών. 
Επιπρόσθετα, διαμέσου των σχολείων επιδιώκονταν η ενίσχυση του εθνικού φρονήμα-
τος σε συνδυασμό με τη διατήρηση ή και αύξηση των ζωνών επιρροής (Μπελιά, 
1995:125).  
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Κατ’ αυτό τον τρόπο, η παιδεία αναδείχτηκε στο κατεξοχήν στοιχείο αποκατάστασης 
της συνοχής του εθνικού χώρου παίζοντας έναν ενοποιητικό ρόλο μέσα από τον οποίο 
επιτυγχάνονταν η διάκριση της εθνοθρησκευτικής ταυτότητας των Ρωμιών Οθωμανών 
υπηκόων (Αναγνωστοπούλου, 2013:298). Ως προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτού 
του ρόλου της παιδείας τέθηκε η καλύτερη οργάνωση των σχολείων, η αύξηση του 
αριθμού των δασκάλων και η φροντίδα για την εκπαίδευσή τους, καθώς θεωρήθηκε ότι 
ήταν πάσης άλλης, η μάλλον κατεπείγουσα (Βαχαρόγλου, 2004:377). Απαραίτητη κρί-
θηκε επίσης η έμφαση στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων με έντονο ιδεολογικό 
περιεχόμενο που αφορούσε την εθνική ταυτότητα, όπως η μελέτη της ελληνικής γλώσ-
σας, της ιστορίας, της γεωγραφίας, καθώς και της ορθόδοξης θρησκείας. Τα σχολικά 
προγράμματα αρθρώνονταν γύρω από ένα παιδαγωγικό τρίπτυχο, όπου εμφανίζονταν 
να αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο περιλαμβάνοντας τον χριστιανισμό, τον εθνικισμό 
και την ιδέα της προόδου (Georgelin, 2007:115).   

Η εκπαίδευση στην Ιωνία 

Από τα μέσα του 16ου αιώνα, οι Έλληνες της Σμύρνης είχαν συγκροτήσει μια ευάριθμη 
κοινότητα που ενισχύονταν συνεχώς από εποίκους προερχόμενους από το εσωτερικό 
της Μικράς Ασίας, τα νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική Ελλάδα (Σταματοπούλου, 
2006:183). Η ευρύτερη περιοχή άρχισε να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη από τα μέσα του 
19ου  αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν και Ευρωπαίοι έμποροι προκειμένου να εκμεταλ-
λευτούν τις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της (Χατζηνικολάου & Πιερράκος, 
2006:170). Στα τέλη του ίδιου αιώνα, η πολυπληθής ελληνορθόδοξη κοινότητα της 
Σμύρνης περιελάμβανε είκοσι τρεις ενορίες και αποτελούσε σημείο αναφοράς (οικο-
νομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό) για όλες τις κοινότητες της Μικράς Ασίας 
(Μπαλτάς, 2014:25). Επόμενο ήταν μια τέτοια εύρωστη παροικία να δίνει μεγάλη έμ-
φαση και στη μόρφωση των τέκνων της. Για τους Ρωμιούς κατοίκους της, η παιδεία 
είχε βαθιές καταβολές στην πόλη. 

Σταθμό της εκπαίδευσης των Ελλήνων αποτελούσε η Ευαγγελική Σχολή, ένα σχολείο 
μέσης εκπαίδευσης. Η ίδρυσή της τοποθετείται το 1723 από τον Μητροπολίτη Σμύρνης 
Ανανία (Κασιμάτη, 2014:83). Εκτός από το παραπάνω εκπαιδευτικό ίδρυμα, την εκ-
παιδευτική πραγματικότητα κατά τον 19ο αιώνα συμπλήρωναν και άλλα εκπαιδευτήρια 
όπως το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το Ομήρειο Παρθεναγωγείο, το ιδιωτικό Σχολείο 
Αρώνη και άλλα μικρότερα (Ιστικοπούλου, 2006:125). Τα σχολεία αυτά συγκέντρωναν 
μαθητές από όλη τη Μικρά Ασία και τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, ενώ αποτελούσαν τη 
σημαντικότερη εκπαιδευτική επένδυση των Ρωμιών για την αντιμετώπιση της πολιτι-
κής και θρησκευτικής προπαγάνδας που ασκούσαν οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες διαμέ-
σου των δικών τους σχολείων (http://saess.gr/to-sxoleio-mas). 
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στον τομέα της εκπαί-
δευσης έναντι των Τούρκων αλλά και των άλλων κοινοτήτων στην περιοχή της Ιωνίας  
ήταν απόλυτη (Ισηγόνη & Ισηγόνη, 1995:42). Το 1914 λειτουργούσαν 76 ελληνικά 
σχολεία και τρία κολλέγια παιδαγωγικής, ενώ τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα των 
άλλων εθνοτήτων αριθμούσαν 55 σχολεία. Τα ελληνικά σχολεία αποτελούσαν το βα-
σικό μηχανισμό προώθησης της ελληνικής κουλτούρας και γλώσσας, ενώ το πρό-
γραμμά τους ήταν στενά συνδεδεμένο με την ορθοδοξία (Κασιμάτη, 2014:83).  

Τα σχολεία με βάση τη χρηματοδότησή τους διακρίνονταν σε κοινοτικά και ιδιωτικά, 
ενώ υποδιαιρούνταν σε αρρεναγωγεία, παρθεναγωγεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, αστι-
κές σχολές και διδασκαλεία. Τη εποπτεία των κοινοτικών σχολείων είχαν οι φοροεπι-
τροπές που αναλάμβαναν την ευθύνη της λειτουργίας τους, καθώς και της πρόσληψης 
και απόλυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τους. Τα σχολικά προγράμματα προετοι-
μάζονταν από τους εκπαιδευτικούς αλλά επικυρώνονταν από τις φοροεπιτροπές. Την 
υψηλή όμως εποπτεία όλων των σχολείων είχαν οι Μητροπόλεις (Μπελίτσος, 1992:16-
7).  

Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914-1918) προξένησε πολλά προβλήματα στις ελληνικές κοι-
νότητες της Μικράς Ασίας, καθώς δημιουργήθηκε ζήτημα επιβίωσης των ομογενών 
και η λειτουργία των σχολείων στις περισσότερες των περιπτώσεων διακόπηκε (Σολ-
δάτος, τ.Α’, 1989:234). Οι μετακινήσεις του πληθυσμού ολόκληρων ελληνικών οικι-
σμών, η φυγή των κατοίκων, η επίταξη των σχολικών κτιρίων και η ελάττωση του μα-
θητικού πληθυσμού από το 1914 έως και το 1918 ήταν πραγματικότητες, (Σολδάτος, 
τ.Α’, 1989:237). Ειδικότερα, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων αντιμετώπισε έ-
ντονα προβλήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου που είχαν ως αιτία τη συμπαράταξη 
της Ελλάδας με τις δυνάμεις της Αντάντ. Έτσι απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, 
οι εκπαιδευτικοί ελληνικής και γαλλικής υπηκοότητας, ενώ όσοι ήταν Οθωμανοί πολί-
τες στρατεύτηκαν υποχρεωτικά στις τάξεις του οθωμανικού στρατού. Πολλοί από αυ-
τούς εντάχθηκαν και στα Τάγματα Εργασίας με σκληρότατες συνέπειες για την ίδια 
τους την επιβίωση (Αντωνίου, 2007:43). 

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της μετέπειτα ελληνικής Ζώνης των Σεβρών, οι σχολικές 
μονάδες μειώθηκαν από 172 σε 104 (ποσοστό μείωσης 40%), οι μαθητές σχεδόν στους 
μισούς (ποσοστό μείωσης 47%), ενώ οι δάσκαλοι υπέστησαν μείωση σε ποσοστό 11%. 
Στην υπόλοιπη Μικρά Ασία, η κατάσταση ήταν χειρότερη. Οι σχολικές μονάδες μειώ-
θηκαν από 206 σε 89 (ποσοστό μείωσης 57%), οι μαθητές από 23.000 έμειναν περίπου 
9.000 (ποσοστό μείωσης 62%), ενώ οι δάσκαλοι μειώθηκαν σε ποσοστό 28% (Μιχαη-
λίδης, 1955:62). 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας 

Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης των Σεβρών μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα  από 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή της δυτικής 
Μικράς Ασίας με κέντρο τη Σμύρνη. Η περιοχή αυτή ήταν εκτάσεως 17.452 τ.χλμ., ενώ 
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ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 1.034.878 χιλιάδες κατοίκους. Η πληθυσμιακή σύν-
θεσή του κατά εθνικότητα ήταν η ακόλουθη: Έλληνες 425.805 (41,1%), Τούρκοι 
536.390 (51,8%), Αρμένιοι 20.679 (2%), Ισραηλίτες 31.861 (3,1%) και διάφοροι ξένοι 
υπήκοοι 20.143 (2%) (Νοταράς, 1972:13, 87).  

Τη διοίκηση της ελληνικής Πολιτείας στην περιοχή ανέλαβε η Ύπατη Αρμοστεία 
Σμύρνης υπό τη διοίκηση του Αριστείδη Στεργιάδη. Άμεσα εντός της Ύπατης Αρμο-
στείας συστήθηκε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία περιελάμβανε τα εξής τμήματα: 
α) το τμήμα ανωτάτης, μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, β) το τμήμα αρχαιοτήτων, 
γ) το τμήμα σχολικής υγιεινής, δ) το τμήμα επιθεωρήσεως και ε) το τμήμα διεκπεραιώ-
σεως. Έργο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αποτέλεσε η ομαλή λειτουργία των σχολείων 
όλων των εθνοτήτων με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη (Ροδάς, 1950:181).  

Επικεφαλείς της υπηρεσίας τέθηκαν με απόσπασή τους από την Ελλάδα οι ανώτατοι 
εκπαιδευτικοί: Δημήτριος Γεωργακάκης, Νικόλαος Καπετανάκης και Χρήστος Οικο-
νόμου. Οι παραπάνω πλαισιώθηκαν από τους επιθεωρητές Μιχαήλ Μιχαηλίδη, Γεώρ-
γιο Ασκητόπουλο και Γεώργιο Ρωγδιανό. Το κύριο καθήκον των επιθεωρητών ήταν η 
σύνταξη των ορολογιών προγραμμάτων, καθώς και η επιθεώρηση των δημοτικών σχο-
λείων (Σολδάτος, τ.Α’, 1989:238). Όλα σχεδόν τα ανώτατα στελέχη της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης ήταν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παλαιοτέρα είχαν υπηρετήσει σε διάφορες 
θέσεις στη Μικρά Ασία και επομένως είχαν άμεση αντίληψη της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας της περιοχής (Αντωνίου, 2006:151).  

Οι προθέσεις, οι σχεδιασμοί και οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  προγραμ-
ματίζονταν και υλοποιούνταν υπό το πρίσμα μακρόχρονης προοπτικής, έτσι ώστε το 
μικρασιατικό εκπαιδευτικό σύστημα να αφομοιωθεί σταδιακά από το ισχύον ελλαδικό. 
Η υπηρεσία προχώρησε και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την όσο κατά το δυνατό ομαλή 
λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων της δυτικής Μικρασίας, αφού λόγω του πολέ-
μου και των δυσχερών οικονομικών συνθηκών λειτουργούσαν σε πολλές περιπτώσεις 
με υποτυπώδη τρόπο (Μπαλτάς, 2014:167). Οι εκπαιδευτικοί άξονες που κινήθηκε η 
πολιτική της ήταν οι εξής: α) Ανασυγκρότηση, ίδρυση, βελτίωση και λειτουργία όλων 
των σχολείων. β) Οικονομική και υλική στήριξη των κοινοτήτων με ταυτόχρονο περιο-
ρισμό της εξουσίας των εφόρων και ανάληψη της εσωτερικής λειτουργίας των σχο-
λείων από το διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα λάμβανε παιδαγωγική επιμόρφωση. γ) 
Έλεγχος των σχολείων δια των επιθεωρητών. δ) Διέγερση του άμεσου ενδιαφέροντος 
της κοινωνίας για τα σχολεία για δύο σκοπούς: πρώτον, να συνειδητοποιηθεί ότι το 
σχολείο δεν παρέχει μόνο γνώσεις αλλά αποτελεί επέκταση της οικογένειας και δεύτε-
ρον, να κατανοηθεί ότι ο προηγούμενος σκοπός επιτυγχάνεται με τις οργανωμένες ε-
νώσεις υπό τη μορφή Συλλόγων (Αντωνίου, 2006:151). 

Το πρώτο σχολικό έτος 1919-1920 ήταν ουσιαστικά έτος ανίχνευσης εκπαιδευτικών 
αναγκών και προγραμματισμού παρεμβάσεων τα οποία θα ολοκληρώνονταν τα επό-
μενα έτη. Έτσι ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία 
του Πανεπιστημίου Σμύρνης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το τριτάξιο Αρμοστειακό 
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Διδασκαλείο, ενώ προετοιμάστηκε η ίδρυση του Αρμοστειακού Γυμνάσιου. Το τελευ-
ταίο ξεκίνησε να λειτουργεί το επόμενο σχολικό έτος με σκοπό την αποσυμφόρηση της 
Ευαγγελικής Σχολής, το γυμνάσιο της οποίας συγκέντρωσε πολύ μεγάλο αριθμό μαθη-
τών. Με το βασιλικό Διάταγμα της 18ης Απριλίου 1922, το Αρμοστειακό Γυμνάσιο 
αναγνωρίστηκε ως ισότιμο με τα δημόσια Γυμνάσια του ελληνικού κράτους (Σολομω-
νίδης, 1961:387).  

Επιπροσθέτως, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση των καταστραμμένων σχολικών κτιρίων, κα-
θώς και η οικονομική και υλική ενίσχυση, όχι μόνο των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά 
και των αλλοεθνών, διαδικασία που συνεχίστηκε σε όλο το διάστημα της ελληνικής 
παρουσίας. Αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί από τα κοντινά νησιά, Λέσβου, Σάμου και 
Χίου, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα  συγκέντρωσης πληροφοριών με ειδικά 
στατιστικά δελτία για τα σχολεία και το διδακτικό προσωπικό χρήσιμα για την υλοποί-
ηση της πολιτικής και την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών (Αντωνίου, 
2006:152). 

Ουσιαστική παρέμβαση στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ιωνίας πραγματοποιήθηκε 
κατά τα επόμενα δύο σχολικά έτη, όταν η  Διεύθυνση Εκπαίδευσης άρχισε να υλοποιεί 
τους στόχους που είχε θέσει κατά το αρχικό έτος. Ποιο συγκεκριμένα ενεργοποίησε το 
σύστημα ελέγχου με την καθιέρωση της επιθεωρήσεως των σχολείων, χωρίζοντας την 
περιοχή σε τρεις ζώνες και αναθέτοντας τες, στους επιθεωρητές, Ασκιτόπουλο, Μιχαη-
λίδη και Ρωγδιανό. Η εντολή προς τους επιθεωρητές ήταν να επιθεωρούν τα σχολεία 
και κατόπιν να υποβάλουν τα αποτελέσματα της επιθεώρησης υπό μορφή εκθέσεων 
(Αντωνίου, 2006:152). 

Η εξουσία των εφόρων των σχολειών περιορίστηκε και αυτοί ασχολούνταν πλέον με 
την εξωτερική λειτουργία τους όπως: συντήρηση κτιρίων, εξεύρεση πόρων, συμβόλαια 
με εκπαιδευτικούς κτλ. Η απόσπαση εκπαιδευτικών από τον ελλαδικό χώρο συστημα-
τοποιήθηκε, διευρύνθηκε η οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων είτε με την χορήγηση 
ενός εφάπαξ χρηματικού ποσού είτε με την ανάληψη της μισθοδοσίας του προσωπικού. 
Προωθήθηκε το θέμα της ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων ή συντήρησης των πα-
λαιών. Τέλος, συντάχθηκαν και εκδόθηκαν τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα 
των σχολείων επιδιώκοντας έτσι  να υπάρξει ομοιομορφία στη διδασκαλία (Αντωνίου, 
2006:153). 

Ένας τομέας στον οποίο η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα 
και αποτελεσματικότητα ήταν ο οικονομικός. Σωρεία αιτημάτων για οικονομική ενί-
σχυση προς την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών υποβλήθηκαν από πολλές κοινό-
τητες, καθώς τα έσοδά τους ήταν ελάχιστα. Για τούτο η Ύπατη Αρμοστεία και μέσω  
αυτής η Διεύθυνση Εκπαίδευσης χορήγησε σε τουλάχιστον 73 κοινότητες ποσά τα ο-
ποία κατά σχολικό έτος κατανέμονταν ως εξής. 1919-1920: 532.134 δραχμές, 1920-
1921: 1.322.553 δραχμές, και 1921-1922: 1.086.444 δραχμές (Μιχαηλίδης, 1955:62). 
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Το Αρμοστειακό Διδασκαλείο 

Το Σεπτέμβριο του 1919, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβούλου  Δημη-
τρίου Γεωργακάκη, ο Ύπατος Αρμοστής προέβηκε στη σύσταση τριτάξιου Διδασκα-
λείου Αρρένων «προς παρασκευήν εντοπίων δημοδιδασκάλων και καλυτέραν οργάνωσιν 
των σχολείων των νεοστί απελευθερουμένων ελληνικών κοινοτήτων της Μικρασίας» 
(Μιχαηλίδης, 1955:5). Το ίδρυμα στεγάστηκε στο οίκημα όπου βρίσκονταν το Ανώ-
τατο Παρθεναγωγείο, το οποίο όμως μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν ως στρατώνας 
πρώτα από τα οθωμανικά και κατόπιν από τα ελληνικά στρατεύματα. Ως τα τέλη Ο-
κτωβρίου του 1919, το κτίριο επισκευάστηκε, επιπλώθηκε και εφοδιάστηκε με τα κα-
τάλληλα διδακτικά όργανα ώστε να  βρίσκεται σε θέση να δειχτεί τους πρώτους του 
σπουδαστές. Το ίδρυμα περιελάμβανε και οικοτροφείο που συντηρούνταν από την Ύ-
πατη Αρμοστεία (Σολομωνίδης, 1961:385).  

Το Διδασκαλείο τέθηκε υπό τη διεύθυνση του παιδαγωγού Παναγιώτη Αντωνόπουλου 
και στελεχώθηκε από δώδεκα αξιόλογους καθηγητές, με σπουδαιότερους τους: Σπύρο 
Αναστασιάδη, Κωνσταντίνο Αρώνη, Κωνσταντίνο Μεταξά, Δημήτρη Μιλανάκη, Στυ-
λιανό Περιστέρη, Πλάτωνα Σταματάκη, Θρασύβουλο Σταύρου, Θεόφιλο Καζανιάν και 
Άγγελο Σημηριώτη. Στο Διδασκαλείο ενσωματώθηκε και πρότυπο τετρατάξιο Δημο-
τικό Σχολείο για την παιδαγωγική εξάσκηση των σπουδαστών του (Σολδάτος, τ.Β’, 
1989:21). Επειδή δεν υπήρχαν πολλοί σπουδαστές λόγω της στράτευσης των νέων, 
προτάθηκε η προαγωγή των εξαταξίων σχολών σε ημιγυμνάσια με δύο ή τρεις τάξεις, 
ώστε οι απόφοιτοί τους να εισέρχονται στο Διδασκαλείο και έπειτα από σπουδές τριών 
ετών να αποστέλλονται στις επαρχίες τους με σκοπό τη στελέχωση των σχολείων. Έ-
γινε ακόμη πρόταση να ιδρυθεί κοντά στο Αρμοστειακό Διδασκαλείο μονοτάξιο τμήμα 
για τους τελειόφοιτους των Γυμνασίων και των Ιερατικών σχολών έτσι ώστε να αυξη-
θεί ο αριθμός των αποφοίτων. Όμως και οι δύο παραπάνω προτάσεις λόγω των πολε-
μικών γεγονότων δεν υλοποιήθηκαν (Σολδάτος, τ.Β’, 1989:24). Το ίδρυμα στα τρία έτη 
λειτουργίας του απέκτησε αξιόλογη σχολική βιβλιοθήκη, γεωγραφικούς χάρτες και 
πλούσιο διδακτικό υλικό. Το πλείστον των διδακτικών βιβλίων των Σπουδαστών ήταν 
δωρεές μεγάλων βιβλιοεμπορικών καταστημάτων της Αθήνας, τα οποία εμπνέονταν 
από τη μεγάλη αγάπη τους για τη Μητρόπολη της Ιωνίας και τα τέκνα της (Μιχαηλίδης, 
1955:6).  

Από τα τέλη Οκτωβρίου του 1919 άρχισαν να λειτουργούν και οι τρεις τάξεις του Δι-
δασκαλείου αρχικά με σπουδαστές που φοιτούσαν, αλλά είχαν διακόψει τα μαθήματά 
τους στο Διδασκαλείο της Ευαγγελικής Σχολής. Στο τέλος του πρώτου σχολικού έτους 
1919-1920 έλαβαν πτυχίο τέσσερις σπουδαστές του παλαιού Διδασκαλείου της Ευαγ-
γελικής. Το επόμενο, δεύτερο σχολικό έτος 1920-1921 πήραν πτυχίο δύο σπουδαστές, 
ενώ το τρίτο και τελευταίο έτος λειτουργίας του Διδασκαλείου 1921-1922 έλαβαν πτυ-
χίο έξι σπουδαστές   (Μιχαηλίδης, 1955:6). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Αρμο-
στειακό Διδασκαλείο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς δεν προσέλ-
κυσε πολλούς σπουδαστές. Όμως είναι άξιο αναφοράς ότι όλοι οι ευάριθμοι απόφοιτοι 
του Διδασκαλείου μέσα μάλιστα στις πολεμικές συνθήκες των ετών λειτουργίας του 
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διακρίθηκαν όπου και αν υπηρέτησαν, φέρνοντας ως τίτλο τιμής την αποφοίτησή τους 
από το εν λόγο ίδρυμα. Γιατί όπως αναφέρει και ο Γενικός Επιθεωρητής Μ. Μιχαηλί-
δης «Έστω και τούτο μικρό δείγμα της ικανότητας του Έλληνα να αναδεικνύεται αντάξιος 
των εκάστοτε παρουσιαζόμενων υψηλών εθνικών εκπολιτιστικών αγώνων, οσάκις τύχη 
άξιων ηγετών και άλλων ευνοϊκών παραγόντων» (Μιχαηλίδης, 1955:6).    

Φως Εξ Ανατολών 

Η μόρφωση μεγάλου αριθμού ατόμων που θα γνώριζαν σε βάθος όλο το φάσμα των 
προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων της γεωγραφικής περιοχής της Ιωνίας, αποτε-
λούσε αναγκαιότητα πρωταρχικής σημασίας. Η παραπάνω προσπάθεια κινήθηκε σε 
δύο άξονες, από τη μια στην καλλιέργεια και στην εκπαίδευση των κατοίκων και από 
την άλλη στην υπέρβαση του ελληνοκεντρικού χαρακτήρα της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης. Το τελευταίο θα επιτυγχάνονταν με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Σμύρ-
νης (Σολομωνίδη, 1989:389).  

Η διοίκηση του ιδρύματος ανατέθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον διεθνούς φή-
μης καθηγητή μαθηματικών Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή (Πυργιωτάκης, 2001:24). Ο 
τελευταίος κινήθηκε άμεσα και πρότεινε ότι αρχικά θα έπρεπε να θεσμοθετηθούν και 
να λειτουργήσουν οι εξής τέσσερις  σχολές: Υγιεινολογικό Εργαστήριο, Γεωπονική 
Σχολή, Σχολή Φυσικών και Μηχανικών Σπουδών και  Σχολή Ανατολικών Γλωσσών 
(Υπ Εξ, 1922:9-10). Απώτερος, βέβαια, στόχος του εγχειρήματος ήταν η δημιουργία 
ενός μεγάλου κέντρου πνευματικής δραστηριότητας που θα αποτελούσε τον πυρήνα 
για επιστημονικές έρευνες και μελέτες ευρύτατης εμβέλειας (Σολομωνίδης, 1961:388-
9).  

Μέχρι την άνοιξη του 1922, είχαν ήδη ετοιμαστεί τα διάφορα εργαστήρια και ο πυρή-
νας της βιβλιοθήκης, είχαν υπογραφεί τα συμβόλαια των καθηγητών και το Σεπτέμβριο 
του 1922 επρόκειτο να λειτουργήσουν οι πρώτες σχολές. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 
ταχύτατη οργάνωση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου που από το καλοκαίρι του 
1922 λειτουργούσε ήδη ανεπίσημα (Χρήστου, 2006:269-270). Όμως, το Πανεπιστήμιο 
της Σμύρνης δεν έμελλε να ανοίξει τις πόρτες του ούτε για μια μέρα. Με την κατάρ-
ρευση του μετώπου, η μοναδική πλέον φροντίδα της ομάδας Καραθεοδωρή ήταν η συ-
σκευασία των μηχανημάτων, των οργάνων, των βιβλίων και των αρχείων του Πανεπι-
στημίου που ολοκληρώθηκε με την αναχώρηση του Καραθεοδωρή από την Σμύρνη 
στις 26 Αυγούστου (Ροδάς, 1950:351). Μόνο το υπερήφανο έμβλημα του Ιωνικού Πα-
νεπιστημίου, «Φως εξ Ανατολών» θυμίζει τα μεγάλα όνειρα που είχαν συνδεθεί με το 
θνησιγενές αυτό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Σολομωνίδη, 1989:396). 

Η εκπαίδευση των μουσουλμάνων 

Ένας από τους κύριους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν η ενίσχυση της α-
μοιβαίας κατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των εθνοτήτων που κατοι-
κούσαν στην Ιωνία, αναγκαία προϋπόθεση για την ειρήνευση της περιοχής (Χρήστου, 
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2006:260). Έτσι, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σεβρών, οι Τούρκοι αλλά και οι υπό-
λοιπες εθνότητες θα διατηρούσαν τα κοινοτικά τους σχολεία, αλλά θα συντηρούνταν 
από τους ίδιους. Ειδικότερα για την εκπαίδευση των μουσουλμάνων, η Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης συνέστησε ειδικό τμήμα, τουρκικό, το οποίο φρόντιζε τα της εκπαίδευσής 
τους στην διοικούμενη ζώνη. Επιπλέον συγκρότησε ειδική εκπαιδευτική επιτροπή από 
Τούρκους για τη μελέτη της μουσουλμανικής εκπαίδευσης και την εισήγηση συγκεκρι-
μένων μέτρων. 

Αρχικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συντήρησε τα 
τουρκικά σχολεία δαπανώντας μέχρι το Δεκέμβριο του 1920, 1.000.000 δραχμές. Μά-
λιστα χορήγησε στους μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς τους μισθούς Αυγούστου, Σε-
πτεμβρίου και Οκτωβρίου 1920 ως δώρο. Στο επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος της 
ελληνικής παρουσίας, η χορηγία  ανήλθε στο 1.849.198 δραχμές. Κατά το διάστημα 
της ελληνικής διοίκησης δεν επιτάχτηκε κανένα μουσουλμανικό σχολείο, ενώ στα σχο-
λεία αυτά διορίστηκαν και Έλληνες δάσκαλοι για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας (Αντωνίου, 2007:88-90). 

Ως επίλογος 

Η γενική εικόνα που σχηματίζεται από τις πηγές είναι ότι κατά το πρώτο σχολικό έτος 
της ελληνικής διοίκησης, 1919-1920, η λειτουργία των σχολείων δεν υπήρξε ομαλή, 
καθώς παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα που αφορούσαν το κτιριακό, το διδακτικό 
προσωπικό, το οικονομικό, το μαθητικό δυναμικό και το θέμα εξοπλισμού των διδα-
κτηρίων (Αντωνίου, 2007:40). Τα επόμενα όμως δύο σχολικά έτη, η Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης ανέλαβε πρωτοβουλίες για την όσο κατά το δυνατό ομαλή λειτουργία των εκ-
παιδευτικών μονάδων της περιοχής.  

Συγκεκριμένα, κατά το σχολικό έτος 1919-1920 στην εντός της ζώνης των Σεβρών πε-
ριοχή λειτουργούσαν 104 σχολεία στα οποία δίδασκαν 382 εκπαιδευτικοί και φοιτού-
σαν 20.829 μαθητές. Την ίδια σχολική χρονιά στην εκτός της ζώνης των Σεβρών πε-
ριοχή τα σχολεία ήταν 89, σε αυτά εργάζονταν 324 εκπαιδευτικοί και φοιτούσαν 8.879 
μαθητές. Το σχολικό έτος 1921-1922, όπου υπάρχουν ακριβή στοιχεία, στην εντός της 
ζώνης των Σεβρών περιοχή λειτούργησαν 237 σχολεία στα οποία εργάστηκαν 897 εκ-
παιδευτικοί και στα οποία φοιτούσαν 42.770 μαθητές. Στην εκτός των ζώνης των Σε-
βρών περιοχή λειτούργησαν 78 σχολεία, σε αυτά εργάστηκαν 244 εκπαιδευτικοί και 
φοιτούσαν 15.108 μαθητές. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην εντός της ζώνης των 
Σεβρών περιοχή, τα σχολεία αυξήθηκαν σε ποσοστό 128%, οι δάσκαλοι σε ποσοστό 
134% και οι μαθητές κατά 105%. Στην εκτός της ζώνης, τα σχολεία μειώθηκαν σε 
μικρό όμως αριθμό, οι εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο αριθμό, ενώ οι μαθητές αυξήθη-
καν σε ποσοστό 70%. Γενικότερα, τα είδη σχολείων που λειτούργησαν στην περιοχή 
που εξετάζουμε κατά τη τριετία 1919-1922 ήταν σε αριθμούς τα εξής: επτά Γυμνάσια, 
δεκαοκτώ ημιγυμνάσια, διακόσια είκοσι τρία δημοτικά σχολεία και δεκαέξι νηπιαγω-
γεία (Μιχαηλίδης, 1955:62).  
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Η Ελληνική Διοίκηση Μικράς Ασίας έζησε τρία χρόνια και 124 ημέρες, διάστημα ελά-
χιστο για την εδραίωση εκπαιδευτικών θεσμών που μπορούσαν ίσως να μεταβάλλουν 
την όψη του ιωνικού χώρου (Σολομωνίδη, 1989:387). Αδρομερώς θα επισημαίναμε ότι 
εκτός από την πρωτοβουλία για την ίδρυση Πανεπιστημίου στη Σμύρνη που αποτέλεσε 
την αιχμή του δόρατος της εκπαιδευτικής πολιτικής, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία 
που σημειώθηκε στην περιοχή, με τα όσα θετικά αποτελέσματα, είχε κατά βάση δια-
χειριστικό χαρακτήρα. Άλλωστε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί οι όποιοι εκ-
παιδευτικοί σχεδιασμοί, καθώς και η εφαρμογή τους έχουν τους δικούς τους ρυθμούς 
και απαιτούν περισσότερο, σε σχέση με τα πολιτικά, χρόνο για να υλοποιηθούν (Αντω-
νίου τ.Α’, 2007:203).  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος που 
προβάλλεται από τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών (μτΘ) του 
Δημοτικού Σχολείου, της περιόδου 2006-2017. Από την ανάλυση περιεχομένου των 
σχολικών εγχειριδίων των τεσσάρων τάξεων προέκυψαν πέντε είδη σχέσεων 
ανθρώπου-περιβάλλοντος: 1) σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον, 2) 
σχέση προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο, 3) σχέση κυριαρχίας του 
περιβάλλοντος στον άνθρωπο, 4) σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον 
και 5) σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του αναμορφωμένου 
κόσμου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εγχειρίδια Θρησκευτικών, σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος, 
Ανάλυση Περιεχομένου. 

Εισαγωγή 

Κατά τη χριστιανική διδασκαλία η οικολογική κρίση πηγάζει από τον ίδιο τον 
άνθρωπο. Είναι μια κρίση στον εσωτερικό του κόσμο, τον τρόπο σκέψης του και τον 
τρόπο που αισθάνεται. Ο άνθρωπος είναι ιερέας της κτίσης και πραγματικό του έργο 
είναι η ενοποίηση και η αναφορά του εαυτού και ολόκληρου του κόσμου στον 
Δημιουργό, τον οποίο και εικονίζει (Μπαλατσούκας 1996). Η οικολογική κρίση μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως η ευρύτερη έκφραση της κρίσης του ανθρώπου, η αποτυχία του 
να προσκομίσει την κτίση στον Δημιουργό της (Φύκαρης, 2001). Επειδή η βασική 
δυσκολία δε βρίσκεται στο περιβάλλον αλλά στην καρδιά του ανθρώπου, η λύση 
εντοπίζεται στη μετάνοια, σε έναν νέο τρόπο σκέψης, μια πλήρη αντιστροφή της 
οπτικής του, μια ριζική μετατροπή της αυτο-εικόνας του (Ware 2008). Η θρησκευτική 
αντίληψη της οικολογικής συμπεριφοράς εντάσσεται στο πλαίσιο της ηθικής 
συμπεριφοράς. Η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του 
δικαιώματός του να κυριαρχήσει στην κτίση ούτε δικαιολογεί ούτε εισηγείται την 
αυθαίρετη και καταχρηστική αντιμετώπισή του (Μαντζαρίδης, 2004).  

Θα μπορούσαν τα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ να συμβάλουν στην υιοθέτηση μιας 
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αρμονικής σχέσης με το περιβάλλον και σταδιακά στην καλλιέργεια θετικών 
συμπεριφορών των μαθητών σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως 
υποστηρίζεται; (Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2011). Την απάντηση στο ερώτημα αυτό τη 
δίνει η διερεύνηση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος, που αποτελεί και τον στόχο 
της παρούσας εργασίας, που προβάλλεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των 
Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας επιστημονικής έρευνας, που 
πραγματοποιήθηκε από 1-2-2017 έως 31-5-2018 στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Α.Π.Θ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 
Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με θέμα το περιβάλλον σε σχολικά εγχειρίδια 
του Δημοτικού Σχολείου, αλλά εντοπίσαμε μόνο μία με το συγκεκριμένο θέμα στην 
ελληνική βιβλιογραφία. Οι Rantzou και Fykaris (2011) ανέλυσαν τα σχολικά εγχειρίδια 
του μτΘ του Δημοτικού Σχολείου της περιόδου 2006-2017. Κύριος στόχος της έρευνάς 
τους ήταν η αναζήτηση των βασικών αξιών προστασίας του περιβάλλοντος, που 
προωθούνται στα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Διαπιστώθηκε ότι στα βιβλία του 
μτΘ κυριαρχεί η έννοια της κτίσης ως συνοδοιπόρου του ανθρώπου προς την τελείωσή 
του. Η συνύπαρξη ανθρώπου-φύσης, η λογική χρήση της από την πλευρά του 
ανθρώπου με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση των σχέσεων ανθρώπων, φύσης και 
Θεού αποτελούν τις κυρίαρχες αξίες στα εγχειρίδια. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα είναι μια ποιοτική έρευνα και γι’ αυτό επιλέχθηκε η ανάλυση 
περιεχομένου ως η καταλληλότερη ερευνητική μέθοδος (Belerson, 1984). 

Ως πρωτογενές υλικό για ανάλυση επιλέξαμε τα διδακτικά βιβλία των Θρησκευτικών 
των τεσσάρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που διδάσκεται το εν λόγω μάθημα 
(Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις), τα οποία δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2006 και 
διδάχτηκαν από το σχολικό έτος 2006-2007 μέχρι το σχολικό έτος 2016-2017.  

Ως μονάδα ανάλυσης επιλέχθηκε το θέμα των κειμένων και η μονάδα συμφραζομένων 
(Duverger, 1978). Οι παραστάσεις των εικόνων που συνοδεύουν τα κείμενα των 
εγχειριδίων λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάλυση ως μονάδες συμφραζομένων.  

Η κατηγορίας ανάλυσης που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία είναι η «σχέση 
ανθρώπου-περιβάλλοντος». Οι υποκατηγορίες που διαμορφώθηκαν είναι οι 
ακόλουθες: 1 «Σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον», 2 «Σχέση 
προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο», 3 «Σχέση κυριαρχίας του 
περιβάλλοντος στον άνθρωπο», 4 «Σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από το 
περιβάλλον», 5 «Σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου, που χρησιμεύουν ως φορείς του Αγίου Πνεύματος».  

Κατά τη διαμόρφωση και την κατασκευή της κατηγορίας ανάλυσης «σχέση ανθρώπου-
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περιβάλλοντος» και των υποκατηγοριών της λάβαμε υπόψη: α) τη θεωρητική και 
ερευνητική βιβλιογραφία αναφορικά με τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου 
και την έννοια του περιβάλλοντος, β) τη σχετική με το θέμα παιδαγωγική βιβλιογραφία, 
γ) τη σχετική βιβλιογραφία της χριστιανικής διδασκαλίας σε σχέση με το περιβάλλον 
(κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής, που αναφέρονται στο 
περιβάλλον) και δ) το σύστημα κατηγοριών ανάλυσης που οι διάφορες παρεμφερείς με 
τη δική μας έρευνες είχαν χρησιμοποιήσει (βλ. Χρόνη, 2013, Korfiatis et al., 2003, 
Μιχαήλ, 2003). 

Η τελευταία υποκατηγορία, ωστόσο, δηλαδή η «Σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με τα 
πρώτα στοιχεία του αναμορφωμένου κόσμου, που χρησιμεύουν ως φορείς του Αγίου 
Πνεύματος», προέκυψε από την ανάλυση και από το περιεχόμενο των κειμένων των 
σχολικών εγχειριδίων που μελετήθηκαν. 

Τα δεδομένα της έρευνας επεξεργάστηκαν µε το στατιστικό πακέτο Microsoft Office 
Excel (έκδοση 2007). Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται οι συχνότητες των αναφορών και 
τα εκατοστιαία ποσοστά αυτών στην κατηγορία που εξετάζουμε. Τέλος, γίνονται 
συγκρίσεις των υποκατηγοριών για τις τέσσερις τάξεις. 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση περιεχομένου για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, που 
απαντάται στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ των Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων, προκύπτουν 
πέντε είδη σχέσεων ανθρώπου-περιβάλλοντος: 1) σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου στο 
περιβάλλον, 2) σχέση προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο, 3) σχέση 
κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, 4) σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από 
το περιβάλλον και 5) σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου. Τα αποτελέσματα για τα εγχειρίδια των τεσσάρων τάξεων 
του Δημοτικού παρουσιάζονται αντίστοιχα στους Πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5. Τόσο στο 
σχολικό εγχειρίδιο του μτΘ της Δ΄ τάξης όσο και σε αυτό της Ε΄ τάξης υπερτερούν οι 
αναφορές στην υποκατηγορία «σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον» ενώ 
στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της Γ΄ και της Στ΄ τάξης υπερτερούν οι αναφορές στην 
υποκατηγορία «σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου». Στο σχολικό εγχειρίδιο του μτΘ της Δ΄ τάξης και σε εκείνο 
της Στ΄ τάξης ανήκουν τα λιγότερα δελτία με αναφορές στην κατηγορία «σχέση 
ανθρώπου-περιβάλλοντος». Μάλιστα, οι υποκατηγορίες «σχέση κυριαρχίας του 
περιβάλλοντος στον άνθρωπο» και «σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από το 
περιβάλλον» δεν εμφανίζονται στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της Δ΄ και της Στ΄ 
τάξης. Επιπλέον, η υποκατηγορία «σχέση προστασίας του περιβάλλοντος από τον 
άνθρωπο» δεν εμφανίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο του μτΘ της Δ΄ τάξης, ενώ 
εμφανίζεται μόνο μία φορά στο σχολικό εγχειρίδιο του μτΘ της Στ΄ τάξης. Τέλος, στα 
σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της Γ΄ και της Ε΄ τάξης εμφανίζονται σε σχετικά χαμηλά 
ποσοστά οι υποκατηγορίες «σχέση προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο» 
και «σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον». Ειδικότερα, εντοπίζονται: 
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36 συνολικά αναφορές για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στη Γ΄ τάξη. 

Είδος σχέσης ανθρώπου - περιβάλλοντος Αριθμός αναφορών 
1. Κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον (19,5%) 7 
2. Προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο 
(19,5%) 7 
3. Κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον άνθρωπο (0 %) 0 
4. Εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον (17%) 6 
5. Σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου (44%) 16 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΩΝ 36 

Πίνακας 1. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης 

16 συνολικά αναφορές για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στη Δ΄ τάξη. 

Είδος σχέσης ανθρώπου - περιβάλλοντος Αριθμός αναφορών 
1. Κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον (81,2%) 13 
2. Προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο (0%) 0 
3. Κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον άνθρωπο (0%) 0 
4. Εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον (0%) 0 
5. Σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου (18,8%) 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΩΝ 16 

Πίνακας 2. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Δ΄ τάξης 

57 συνολικά αναφορές για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στην Ε΄ τάξη.  

Είδος σχέσης ανθρώπου - περιβάλλοντος Αριθμός αναφορών 
1. Κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον (52,6%) 30 
2. Προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο (14 %) 8 
3. Κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον άνθρωπο (7%) 4 
4. Εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον (10,6 %) 6 
5. Σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου (15,8 %) 9 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΩΝ 57 

Πίνακας 3. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Ε΄ τάξης 

14 συνολικά αναφορές για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στην Στ΄ τάξη. 

Είδος σχέσης ανθρώπου - περιβάλλοντος Αριθμός αναφορών 
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1. Κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον (28,6%) 4 
2. Προστασίας του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο (7,1%) 1 
3. Κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον άνθρωπο (0%) 0 
4. Εξάρτησης του ανθρώπου από το περιβάλλον (0%) 0 
5. Σύνδεσης του ανθρώπου με τα πρώτα στοιχεία του 
αναμορφωμένου κόσμου (64,3%) 9 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΩΝ 14 

Πίνακας 4. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση της κατανομής 
αναφορών των τεσσάρων βιβλίων για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος 

Η σχέση 
ανθρώπου-

περιβάλλοντος Βιβλίο 
Γ΄ 

Τάξης 
Δ΄ 

Τάξης 
Ε΄ 

Τάξης 
Στ΄ 

Τάξης Σύνολο 
1.Κυριαρχίας του 
ανθρώπου στο 
περιβάλλον 

Αναφορές 7 13 30 4 54 

Ποσοστό % 19,5% 81,2% 52,6% 28,6% 43,9% 
2.Προστασίας του 
περιβάλλοντος 
από τον άνθρωπο 

Αναφορές 7 0 8 1 16 

Ποσοστό % 19,5% 0% 14% 7,1% 13% 
3.Κυριαρχίας του 
περιβάλλοντος 
στον άνθρωπο 

Αναφορές 0 0 4 0 4 

Ποσοστό % 0% 0% 7% 0% 3,3% 
4.Εξάρτησης του 
ανθρώπου από το 
περιβάλλον 

Αναφορές 6 0 6 0 12 

Ποσοστό % 17% 0% 10,6% 0% 9,8% 
5.Σύνδεσης του 
ανθρώπου με τα 
πρώτα στοιχεία 
του 
αναμορφωμένου 
κόσμου 

Αναφορές 16 3 9 9 37 

Ποσοστό % 44% 18,8% 15,8% 64,3% 30% 
Συνολικός 
αριθμών 
αναφορών στα 
τέσσερα βιβλία 

Αναφορές 36 16 57 14 123 

Ποσοστό % 100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 Πίνακας 5. Σύγκριση κατανομής αναφορών των τεσσάρων βιβλίων για τη σχέση 

ανθρώπου-περιβάλλοντος  

Συμπεράσματα 

 Εξετάζοντας το σύνολο των αναφορών των σχολικών εγχειριδίων του μτΘ –
ανεξαρτήτως τάξης από την οποία προέρχονται αυτά- διαπιστώνουμε ότι υπερτερεί η 
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«σχέση κυριαρχίας του ανθρώπου στο περιβάλλον». Η σχέση κυριαρχίας του 
ανθρώπου εκφράζεται ως η ικανότητά του να το μετασχηματίσει και να το οργανώσει 
ως τεχνητό και δομημένο περιβάλλον, να το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του, ώστε να διασφαλίσει την επιβίωσή του. Επιπλέον, η σχέση αυτή 
εκφράζεται και ως εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για οικονομικούς σκοπούς. Η 
οικολογική κρίση σήμερα, θα μπορούσε να εκφράζει τη σχέση κυριαρχίας του 
ανθρώπου στο περιβάλλον, την κρίση της παρουσίας και της συμπεριφοράς του 
ανθρώπου μέσα στον κόσμο (ασέβεια προς τα πράγματα, απουσία του μέτρου, 
σπατάλη, ανευθυνότητα, αδικία, εκμετάλλευση, κ.λπ.) και να θεωρηθεί ως μετάσταση 
της πνευματικής και ηθικής κρίσης από τον άνθρωπο στη φύση. 

Σχολιάζοντας το πρώτο συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι η οικολογική κρίση πηγάζει από 
τον ίδιο τον άνθρωπο (Μαντζαρίδης, 2004). Στην πραγματικότητα, η παρούσα κρίση 
δεν είναι έξω από τον άνθρωπο, μια κρίση στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου, αλλά 
μια κρίση στον εσωτερικό του κόσμο, τον τρόπο σκέψης του και τον τρόπο που 
αισθάνεται και συνδέεται με τον φυσικό κόσμο. Το ουσιαστικό πρόβλημα, λοιπόν, δε 
βρίσκεται στο οικοσύστημα αλλά στην ανθρώπινη καρδιά (Ware, 2008).  

Εξαιτίας της στενής σύνδεσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, η ανθρώπινη αμαρτία 
έχει επιδράσεις στη φύση. Το προπατορικό αμάρτημα άνοιξε τις πύλες για την εισβολή 
του κακού στη φύση και υπέταξε τον κόσμο στη φθορά. Η φύση έχασε μεγάλο μέρος 
από την αρχική τελειότητα και το κάλλος της (υποβάθμιση). Ο κόσμος στον οποίον 
κατοικούμε, λοιπόν, είναι ένας κόσμος πεπτωκός, που έχει φθαρεί και παραμορφωθεί 
από το προπατορικό αμάρτημα και από τις προσωπικές αμαρτίες του καθενός μας 
(Κουρεμπελές, 2011).  

Επειδή η βασική δυσκολία δε βρίσκεται στο περιβάλλον αλλά στην καρδιά του 
ανθρώπου, η λύση εντοπίζεται στη μεταστροφή του νου, στη μετάνοια, μια κοσμική 
μετάνοια, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Με τον όρο αυτό νοείται ένας νέος 
τρόπος σκέψης, μια πλήρης αντιστροφή της οπτικής του, μια ριζική μετατροπή της 
αυτοεικόνας του. Οι διαλέξεις και οι διεθνείς συναντήσεις μπορούν να συμβάλουν στην 
αφύπνιση των ανθρώπων, ωστόσο αυτό που συμβάλλει σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο, 
είναι η μετάνοια, η αυτοπειθαρχία που κοστίζει, η θυσιαστική αυτοσυγκράτηση, το 
εσωτερικό μαρτύριο (Ware, 2008).  

Η μετάνοια, η «αλλαγή του νου» συντελείται κυρίως με τρεις τρόπους, όπως 
αναφέρεται στο βιβλίο της Φιλοκαλίας. Στο ξεκίνημα χρειάζεται η νήψη. Νήψη 
σημαίνει νηφαλιότητα, επαγρύπνηση, εγρήγορση, ετοιμότητα, προσοχή και εσωτερική 
διαύγεια. Ο «νήφων» είναι συγκεντρωμένος, νουνεχής, προσεκτικός, αληθινά παρών 
εκεί που βρίσκεται (Bingaman & Nassif, 2012). Στη συνέχεια χρειάζεται η σωφροσύνη, 
η «αγνότητα», με το βαθύ νόημα της πληρότητας και της ακεραιότητας (Ware, 
2008:81). Τέλος, όσον αφορά στην κατανάλωση τροφής και φυσικών πόρων, 
χρειάζεται εγκράτεια και ολιγάρκεια. Η ολιγάρκεια αναφέρεται στην κατανάλωση με 
σκοπό την ικανοποίηση μόνο πραγματικών αναγκών και την αποφυγή της σπατάλης. 
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 Η θρησκευτική αντίληψη της οικολογικής συμπεριφοράς εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ηθικής συμπεριφοράς. Συνδέεται άμεσα με τη φύση και έμμεσα με τους ανθρώπους, 
που έχουν τις ίδιες ανάγκες αναφορικά με τη φύση και τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις απέναντί της. Ακολουθεί η «σχέση σύνδεσης του ανθρώπου με στοιχεία 
που χρησιμεύουν ως φορείς του Αγίου Πνεύματος» (προσκύνηση των άγιων εικόνων 
και του αγιασμού των υδάτων). Εδώ το περιβάλλον ξεπερνάει τον φυσικό κόσμο και 
αναφέρεται κυρίως στον αναμορφωμένο κόσμο, στα πνευματικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος του ανθρώπου. Έπεται η «σχέση προστασίας του περιβάλλοντος από 
τον άνθρωπο», που σχετίζεται µε τη σημερινή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η σχέση 
αυτή προκύπτει από την ευθύνη του ανθρώπου να προστατεύει το περιβάλλον. Το 
περιβάλλον παρουσιάζεται ως δώρο που παρέλαβε ο άνθρωπος από τον Θεό, ως ένα 
σύστημα που χρειάζεται προστασία και παρέχονται κάθε είδους μέτρα προστασίας του 
καθώς και σεβασμού του.  

Ο Χριστιανισμός πρεσβεύει τη Θεοκεντρικότητα της προέλευσης του φυσικού χώρου 
και χρόνου. Επομένως, η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο 
και του δικαιώματός του να κυριαρχήσει στην κτίση ούτε δικαιολογεί ούτε εισηγείται 
την αυθαίρετη και καταχρηστική αντιμετώπισή του. Όντας δημιούργημα «κατ᾿ εἰκόνα 
καὶ καθ᾿ὁμοίωσιν» του Θεού, ο άνθρωπος έχει εξουσία στον κόσμο με άμεση αναφορά 
στον Θεό, μια εξουσία που φέρει ευθύνες. Ο αληθινός χριστιανός δεν ξεχνά την ευθύνη 
του για το φυσικό περιβάλλον. Του δείχνει τη συμπάθειά του, την αγάπη του και το 
προστατεύει. 

 Όπως στην πτώση, έτσι και στην ανόρθωση προηγείται ο άνθρωπος. Η φύση 
συμπαρασύρεται στην πτώση από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά ακολουθεί 
στην ανόρθωση τον καινούριο άνθρωπο, τον Χριστό, που ανακαινίζει την 
αλλοτριωμένη δημιουργία. Ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο κι ολόκληρη την 
κτίση από την αλλοτρίωση και τη δαιμονική εξουσία. Έτσι αποκαθίστανται οι σωστές 
σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, τον Δημιουργό και τη φύση.  

Ο άνθρωπος δέχεται την κτήση ως δωρεά του Θεού κι ως αφορμή αναφοράς κι 
ευχαριστίας προς αυτόν (Μαντζαρίδης 2006). Οι ποικίλες οικολογικές πρωτοβουλίες 
και δράσεις φαίνεται να μην έχουν το ανάλογο αντίκρισμα, γιατί τα σύγχρονα 
οικολογικά κινήματα στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν πολίτες και 
κυβερνήσεις εθνικών κρατών, κάνουν λόγο για την ανάγκη προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος όχι γιατί είναι δημιουργία του Τριαδικού Θεού, η οποία συνδέεται 
αναπόσπαστα με την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά γιατί είναι αναγκαίο για την επιβίωση 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Πίσω από αυτό το επιχείρημα διακρίνεται μια ορθολογιστική 
και ωφελιμιστική αντίληψη που συνδέεται με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 
Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την προσωπική του ευθύνη για την κρίση που 
υπάρχει μέσα και γύρω του, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σωστά την οικολογική 
κρίση. Στη συνειδητοποίηση αυτή συμβάλει και η αγωγή (Μαντζαρίδης, 2006).  

Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν και άλλα συμπεράσματα. Η «σχέση εξάρτησης 
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του ανθρώπου από το περιβάλλον», µια σχέση μονόπλευρης εξάρτησης του ανθρώπου 
από το περιβάλλον, δεν αναφέρεται με μεγάλη συχνότητα στα σχολικά εγχειρίδια του 
μτΘ. Εκφράζεται κυρίως ως εξάρτηση της ύπαρξης του ανθρώπου από την 
κατανάλωση τροφής και νερού. Η «σχέση κυριαρχίας του περιβάλλοντος στον 
άνθρωπο» αναφέρεται σε ελάχιστες περιπτώσεις στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ και 
συνδέεται µε τη μηδαμινότητα του ανθρώπου απέναντι στις φυσικές καταστροφές και 
την προσπάθεια αντιμετώπισης τους. Εκφράζεται με την αντίδραση του περιβάλλοντος 
με δραματικά αποτελέσματα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, που διαταράσσουν την 
ισορροπία της φύσης. Εκφράζεται και με την υποταγή και την υπακοή του ανθρώπου 
στους φυσικούς νόμους.  

Τα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της περιόδου 2006-2017, αν και έφεραν αναμφίβολα 
έναν άλλον αέρα στον τομέα της διδασκαλίας του μτΘ και γενικότερα στην 
εκπαίδευση, αφήνουν περιθώρια για διόρθωση, αναθεώρηση ή ακόμα και 
αντικατάστασή τους. Σε µια ενδεχόμενη αλλαγή των σχολικών εγχειρίδιων του μτΘ 
και μια αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης αυτών, θα πρέπει περισσότερες ενότητες 
όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να διαπραγματεύονται το περιβάλλον ως 
πρόβλημα και την υποβάθμισή του εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σε 
αυτήν την περίπτωση θα αντιληφθούν οι μαθητές τις συνέπειες των προβληματικών 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, η 
γνωριμία των μαθητών με τη χριστιανική διδασκαλία για το περιβάλλον και το ρόλο 
του ανθρώπου μέσα σε αυτό, θα αποσκοπεί στο να μάθουν να λειτουργούν τα παιδιά 
ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος, το οποίο πρέπει να προστατεύσουν, να 
διατηρήσουν και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές.  

Η συχνότερη αναφορά μέσα στα κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων του μτΘ στις 
ανάγκες των επόμενων γενιών, θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα των θεμάτων αυτών, αλλά και να συνδέσουν την παράμετρο 
του χρόνου με την εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπλέον, θα 
συμβάλει στη δημιουργία ενός οράματος για ένα αειφόρο μέλλον, καλλιεργώντας την 
κριτική σκέψη και την κατανόηση του δικτύου των αλληλεπιδράσεων που συγκροτούν 
το περιβάλλον και την ενθάρρυνση των μαθητών-μελλοντικών πολιτών να 
διεκδικήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τους απογόνους τους.  
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Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

Μαριάνθη Πλατσή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Δρ. mplatsi@outlook.com 

Περίληψη 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ελέγχονται από κοι-
νού από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρω-
παϊκή Κοινότητα και αποτελούν ένα τυπικό παράδειγμα της τρέχουσας κοινωνικής 
πραγματικότητας στην Ευρώπη, λόγω της ετερογένειας και της πολιτισμικής πολυμορ-
φίας των μαθητών τους. Λειτουργούν δε αρμονικά, κάτω από ένα κοινά αποδεκτό εκ-
παιδευτικό σύστημα διατηρώντας οι μαθητές την γλωσσική τους ταυτότητα. Η εκπαι-
δευτική οργάνωση των σχολείων βασίζεται στην πολιπολιτισμική εκπαίδευση, την πο-
λυγλωσσία, το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου προβάλλο-
ντας την ευρωπαϊκή διάσταση. Αν και σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας ιεραρχικό μο-
ντέλο διοίκησης, με τον Διευθυντή αποκλειστικό υπόλογο για την ομαλή λειτουργία 
των σχολείων και δύο Υποδιευθυντές ως βοηθούς , με περιορισμένη τυπικά εξουσία , 
τα Ευρωπαϊκά Σχολεία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει μια πιο συνεργατική προσέγγιση, 
με τους εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας να συμμετέ-
χουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Ηγεσία, Ευρωπαϊκά Σχολεία, Διευθυντής, Διοίκηση. 

Εισαγωγή 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα ελεγχόμενα από κοινού 
από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο σχολείο 
ιδρύθηκε το 1953 στο Λουξεμβούργο με πρωτοβουλία των εργαζομένων στην Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (European Schools, 2016a). Αυτό το εκπαιδευ-
τικό πείραμα με παιδιά να μιλούν διαφορετική γλώσσα και προερχόμενα από διαφορε-
τικές εθνότητες γρήγορα πήρε μορφή καθώς έξι διαφορετικές κυβερνήσεις και Υπουρ-
γεία Παιδείας συνεργάστηκαν σε θέματα Προγραμμάτων Σπουδών,  τον διορισμό εκ-
παιδευτικών και την επιθεώρηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.   

Πρωτολειτούργησαν  επίσημα το 1957, σύμφωνα με το ‘The Protocol on the Establish-
ment of the European Schools’ το οποίο υπογράφηκε στις 12 Απριλίου του 1957 στο 
Λουξεμβούργο, με σκοπό την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, επιτρέπουν τη φοίτηση και άλλων παιδιών, εντός των ο-
ρίων που καθορίζει το Ανώτατο Συµβούλιο. Σήμερα είναι 13 στον αριθμό: 5 στο Βέλ-
γιο (4 στις Βρυξέλλες και 1 στο Μολ), 2 στο Λουξεμβούργο, 3 στην Γερμανία (Φραν-
κφούρτη, Καρλσρούη, Μόναχο), 1 στην Ισπανία (Αλικάντε), 1 στην Ιταλία (Βαρέζε) 
και 1 στην Ολλανδία (Μπέργκεν), με 24.000 μαθητές περίπου.  

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι δημόσια σχολεία,  λειτουργούν με βάση τη διακρατική 
συμφωνία ‘Το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων’  (The Statute of the European 
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School) και αναγνωρίζονται από όλα τα πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.  

Το ενδιαφέρον με τα σχολεία αυτά είναι ότι αποτελούν ένα τυπικό παράδειγμα της 
τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, λόγω της ετερογένειας και της 
πολιτισμικής πολυμορφίας των μαθητών τους. Λειτουργούν μάλιστα αρμονικά, κάτω 
από ένα κοινά αποδεκτό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς οι μαθητές να χάνουν την γλωσ-
σική, μητρική τους ταυτότητα (Platsi, 2018).  

Λειτουργία 

Η εκπαιδευτική οργάνωση των σχολείων αυτών βασίζεται στην πολυπολιτισμική εκ-
παίδευση, την πολυγλωσσία, το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του 
ατόµου προβάλλοντας την ευρωπαϊκή διάσταση. Παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαί-
δευση, μαθηματικές, επιστημονικές, φυσικές και σωματικές δεξιότητες, επαγγελματική 
καθοδήγηση, ενώ καλλιεργούνται ταυτόχρονα οι τέχνες της μουσικής και της ζωγρα-
φικής (Platsi, 2018). 

Τα σχολεία αυτά έχουν όλες σχεδόν τις βαθμίδες εκπαίδευσης: νηπιαγωγείο,  πενταετή 
κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευση και επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης.  Η δε διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους από 
τα κράτη µέλη ή αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τα ίδια τα σχολεία αυτά 
με σύμβαση και με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Επιθεωρητή της κάθε χώρας. Σε 
κάθε σχολική μονάδα λειτουργούν διάφορα γλωσσικά τμήματα τα οποία οι γονείς επι-
λέγουν για να εγγράψουν τα παιδιά τους.  Η εγγραφή ενός παιδιού στο γλωσσικό τµήµα 
της µητρικής του γλώσσας δεν παρουσιάζει καµία δυσκολία εφόσον έχει φοιτήσει σε 
σχολεία της ίδιας γλώσσας. Στην περίπτωση όμως που οι γονείς θέλουν να εγγράψουν 
το παιδί τους σε γλωσσικό τµήµα άλλο από αυτό της µητρικής του γλώσσας, το παιδί 
θα πρέπει να περάσει από κατατακτήριες εξετάσεις για να ελεγχθεί το επίπεδο γνώσης 
της γλώσσας (Platsi, 2018). 

Η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική από το πρώτο έτος φοίτησης στο 
δηµοτικό σχολείο και συνοδεύει το µαθητή ως την αποφοίτησή του από το Γυµνάσιο-
Λύκειο. Τα τµήµατα ξένης γλώσσας αποτελούνται από µαθητές διαφορετικών εθνικο-
τήτων, αλλά της ίδιας ηλικίας, γεγονός που βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε 
συνοµηλίκους τους άλλων γλωσσικών τµηµάτων, να δηµιουργήσουν φιλικές σχέσεις, 
να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες και νοοτροπίες παίρνοντας µια γεύση της ευρωπαϊκής 
πραγµατικότητας και αποτελεί άλλωστε και πλεονέκτημα των σχολείων αυτών έναντι 
των εθνικών σχολείων. Στο Δημοτικό τώρα υπάρχει ο θεσµός των ευρωπαϊκών ωρών. 
Στο τρίωρο αυτό μάθημα οι µαθητές από διάφορα γλωσσικά τµήµατα κατανέµονται 
σε οµάδες µε βάση την ηλικία τους και συνεργάζονται σε πολιτιστικές, αθλητικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Στο Γυµνάσιο τα µαθήµατα των Καλών Τεχνών, Μου-
σικής και Φυσικής Αγωγής διδάσκονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Από την τρίτη τάξη του Γυµνασίου τα µαθήµατα των Κοινωνικών 
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Επιστηµών, δηλαδή της Ιστορίας και της Γεωγραφίας διδάσκονται και εξετάζονται 
στην πρώτη ξένη γλώσσα επιλογής (δηλαδή τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερµανικά). 
Έτσι δίνεται η ευκαιρία συνεργασίας και συνύπαρξης στο ίδιο µάθηµα µαθητών που 
προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, έχουν την ίδια ηλικία και κανένας 
δεν έχει τη γλώσσα διδασκαλίας ως µητρική. Ωστόσο, η καθηµερινή συναναστροφή 
των µαθητών στα σχολεία αυτά είναι που βοηθά τα μέγιστα στην καλύτερη εξάσκηση 
στις ξένες γλώσσες. Το µάθηµα των Θρησκευτικών γίνεται από θρησκευτικούς λει-
τουργούς ή θεολόγους των διαφόρων θρησκευµάτων που υπάρχουν και κάθε παιδί 
µπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο τµήµα κατά τα πιστεύω του. Για το λόγο 
αυτό υπάρχουν τµήµατα για Χριστιανούς Ορθόδοξους, Καθολικούς, ∆ιαµαρτυρόµε-
νους, καθώς και για Ισραηλίτες και Μωαµεθανούς. Για όσους δεν θέλουν να παρακο-
λουθήσουν Θρησκευτικά,  υπάρχει τµήµα Ηθικής όπου πάλι τα τµήµατα είναι µικτά, 
όσον αφορά στην εθνικότητα (Πρεπουτσίδου, 2006).   

Διοίκηση 

Σύμφωνα με το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (European Schools, 2016b) 
τα κοινά όργανα όλων των σχολείων είναι:  

1. το Ανώτατο Συµβούλιο (από τους Υπουργούς Παιδείας των κρατών – μελών ή τους 
αντιπροσώπους τους οι οποίοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Παι-
δείας ή του Υπουργείου Εξωτερικών). Για την Ελλάδα ο εκπρόσωπος είναι υπάλ-
ληλος του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό το Ανώτατο Συµβούλιο αποφασίζει τόσο 
για παιδαγωγικά όσο και για διοικητικά και οικονοµικά θέµατα. 

2. ο Γενικός Γραµµατέας,  
3. τα Συµβούλια Επιθεωρητών (ένα για το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθµια εκπαί-

δευση και ένα για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση). Κάθε χώρα εκπροσωπείται από 
έναν εθνικό επιθεωρητή. Οι εθνικοί επιθεωρητές επισκέπτονται τις τάξεις, δίνουν 
οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου σε διευθυντές και εκπαιδευτι-
κούς και αξιολογούν εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Η ανανέωση των συµβολαίων 
των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εξαρτάται σε σηµα-
ντικό βαθµό από τις εκθέσεις αξιολόγησης των εθνικών επιθεωρητών. Το εν λόγω 
σώµα συναντάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και καταθέτει προτάσεις, για θέ-
µατα που αφορούν τα αναλυτικά προγράµµατα, τις µεθόδους διδασκαλίας και τις 
αξιολογήσεις. 

4. το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών.  

Όσα θέµατα απασχολούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία πριν φτάσουν για την τελική συζή-
τησή τους στο Ανώτατο Συµβούλιο περνούν από δυο προπαρασκευαστικές επιτροπές. 
Την Παιδαγωγική Επιτροπή στην οποία µετέχουν οι Εθνικοί Επιθεωρητές, οι διευθυ-
ντές των σχολείων και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών. Η επιτροπή 
αυτή εξετάζει κυρίως θέµατα που αφορούν την οργάνωση του σχολείου και το αναλυ-
τικό του πρόγραµµα. Υπάρχει επίσης η ∆ιοικητική και Οικονοµική επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από ειδικούς οικονοµολόγους από τα Υπουργεία Οικονοµικών των 
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κρατών µελών και εξετάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις των παιδαγωγικών προτάσεων 
και τους προϋπολογισµούς, ετήσιους και περιοδικούς, τόσο του κάθε σχολείου, όσο 
και τον κεντρικό προϋπολογισµό όλων των σχολείων. 

Διοίκηση σχολείου 

Τη διοίκηση κάθε σχολείου αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο και τη διεύθυνση ο 
Διευθυντής (European Schools, 2015).  

Κάθε σχολείο έχει το δικό του σώμα διοίκησης. Αυτό αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 
του Ανωτάτου Συµβουλίου, τον Διευθυντή του σχολείου, έναν εκπρόσωπο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης,  δυο εκλεγµένους εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων και δυο 
εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Τα θέµατα που επεξεργάζεται το 
σώµα αυτό αφορούν τη διαχείριση και τη διοίκηση των σχολικών µονάδων, την εύρεση 
κονδυλίων για χρηµατοδότηση και γενικότερα την καλύτερη δυνατή λειτουργία του 
σχολείου. Εκπρόσωποι των μαθητών μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις για την κα-
λύτερη λειτουργία του σχολείου (Platsi, 2018). 

Κάθε σχολική μονάδα έχει ένα Διευθυντή και δύο Υποδιευθυντές, έναν για την πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και έναν για την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο). Οι Διευθυντές των σχολείων καθώς και το υπό-
λοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό αποσπώνται από τη χώρα προέλευσής τους για θητεία 
µέγιστης διάρκειας εννέα χρόνων. Σε κάθε σχολείο υπάρχει ο Σύλλογος Γονέων ο ο-
ποίος παίζει σημαντικότατο ρόλο. Ο σύλλογος αυτός ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώ-
πους του στο διοικητικό συµβούλιο του σχολείου. Οι σύλλογοι όλων των σχολείων 
ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος που αντιπροσωπεύουν 
τους συλλόγους αυτούς στο Ανώτατο Συµβούλιο. Ο προϋπολογισµός των σχολείων 
χρηµατοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών µελών µέσω της συνεχούς καταβο-
λής των µισθών για τους αποσπασµένους ή τοποθετηµένους καθηγητές,  τις συνεισφο-
ρές των µη κοινοτικών οργανισµών µε τους οποίους το ανώτατο συµβούλιο έχει συνά-
ψει συµφωνία, τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των µαθητών σύµφωνα µε 
απόφαση του ανωτάτου συµβουλίου και τα διάφορα έσοδα (Platsi, 2018).  

Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

Το σύστημα διοίκησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι ιεραρχικό, με τον Διευθυντή 
αποκλειστικό υπόλογο για την ομαλή λειτουργία των σχολείων, έχοντας δύο Υποδιευ-
θυντές (ένα για τον Α/θμιο και ένα για τον Β/θμιο κύκλο) για να τον βοηθούν στο έργο 
του. Στην πραγματικότητα όμως τα Ευρωπαϊκά Σχολεία φαίνεται πως υιοθετούν μια 
πιο συνεργατική προσέγγιση, με τα μέλη του σχολείου να συμμετέχουν στη λήψη κοι-
νών αποφάσεων μέσω ενός ευρείας βάσεως μοντέλου ηγεσίας. Ο Διευθυντής και οι 
Υποδιευθυντές στην πράξη εμπλέκουν μια σειρά ατόμων, των οποίων οι δυναμικές αλ-
ληλεπιδράσεις κινητοποιούν και καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της 
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αλλαγής διδασκαλίας και της συνολικής σχολικής απόδοσης. Ακολουθούν μια διάχυση 
ηγεσίας προκειμένου να οδηγήσουν το σχολείο στην επιτυχία (Platsi, 2018). 

Τέτοια άτομα, που κυρίως είναι εκπαιδευτικοί, μπορούν να εκτελούν ανεπίσημα διοι-
κητικά ή οργανωτικά καθήκοντα σχετικά με την καθημερινή ζωή στα σχολεία. Για πα-
ράδειγμα οι συντονιστές των μαθημάτων (Συντονιστής Γλώσσας, Συντονιστής Μαθη-
ματικών, Συντονιστής Φυσικών Επιστημών κλπ. ), οι οποίοι είναι επίσης εκπαιδευτικοί 
με πολλά χρόνια υπηρεσίας, συντονίζουν το έργο όλων των εκπαιδευτικών που διδά-
σκουν το συγκεκριμένο μάθημα και διευκολύνουν το έργο τους κατευθύνοντάς τους σε 
ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών, ανεξάρτητα από το τμήμα που διδάσκουν και την με-
θοδολογία που ακολουθούν. Με τον ίδιο τρόπο, οι Συντονιστές Κύκλων (ένας για το 
Γυμνάσιο, ένας για την Α’ και Β’ τάξη Λυκείου και ένας για την Γ’ και Δ’ Λυκείου), 
οι οποίοι είναι επίσης εκπαιδευτικοί, συντονίζουν και διευκολύνουν, μαζί με τους Υ-
ποδιευθυντές και τους Διευθυντές, το έργο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διά-
φορα επίπεδα. Επιπλέον, συμβουλεύουν τους μαθητές να κάνουν τις καλύτερες επιλο-
γές μαθημάτων ,ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις τους. Επιπλέον, ο Υ-
πεύθυνος των Παιδαγωγικών Θεμάτων – ο οποίος είναι καθηγητής στο επάγγελμα και 
αυτός– συμβουλεύει τους Υποδιευθυντές και τους Διευθυντές για παιδαγωγικά θέματα 
του σχολείου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι και οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως ηγέτες, 
επιβεβαιώνοντας αυτό που ορίζεται στην  εκπαιδευτική βιβλιογραφία ως «ηγέτες των 
εκπαιδευτικών» (Platsi, 2018). 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί των Ευρωπαϊκών Σχολείων  συμμετέχουν σε σχολικά 
συμβούλια, συμβούλια τάξης ή πειθαρχικά συμβούλια, όπου έχουν λόγο σε αποφάσεις 
σχετικά με τους μαθητές τους και ενεργούν ως άτυποι ηγέτες. Μπορεί να μην είναι σε 
επίσημες ηγετικές θέσεις, αλλά ασχολούνται με διάφορα καθήκοντα που δείχνουν ηγε-
τική συμπεριφορά, όπως η ανταλλαγή ιδεών, η εφαρμογή καινοτόμων πρωτοβουλιών 
για τη βελτίωση του σχολείου ή η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη σχο-
λική διακυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικοί γενικώς έχουν ισχυρή παρουσία σε ανώτερα συμ-
βούλια από τους εκπροσώπους τους, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν σε επίπεδο διοί-
κησης και στο μέλλον του σχολείου. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί αν και δεν μπορούν να 
ασκήσουν οποιαδήποτε εξουσία επισήμως, οι προτάσεις τους λαμβάνονται σοβαρά υ-
πόψην από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπως το ίδιο σοβαρά λαμβάνονται 
υπόψην και οι προτάσεις του Συλλόγου Γονέων (Platsi, 2018).  

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική βιβλιογραφία υπάρχουν δύο τύποι ηγετών: επίσημοι και 
ανεπίσημοι ηγέτες (Harris, 2008; Leithwood, Steinbach, Jantzi &  Ryan, 1997). Στους 
επίσημους ηγέτες η εξουσία παραχωρείται από κάποιον μαζί με ορισμένες προσδοκίες 
για να επιτύχουν ορισμένους στόχους. Οι ανεπίσημοι ηγέτες δεν έχουν επίσημη εξου-
σία αλλά μπορούν να είναι τόσο ισχυροί και επιτυχείς όσο και οι επίσημοι (Cook & 
Krauth, 2016; Danielson, 2007). Έτσι, στην περίπτωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 
μπορεί να οριστεί σαφώς ο Διευθυντής και οι δύο Υποδιευθυντές ως επίσημοι ηγέτες 
και όλοι οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται παραπάνω (π.χ. συντονιστές μαθημάτων 
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και κύκλων) ως άτυποι ηγέτες που συμβάλλουν με την εμπειρία τους στη βελτίωση των 
σχολείων αυτών. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, 
με τον Διευθυντή αποκλειστικό υπόλογο για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονά-
δας και την παρεχόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης, στην ουσία τα σχολεία αυτά έχουν 
υιοθετήσει μια πιο συνεργατική, υποστηρικτική και αλληλεπιδραστική πρακτική, με 
τους εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες της σχολικής κοινότητας να συμμετέχουν 
στην κοινή λήψη αποφάσεων (Platsi, 2018). 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ως μοντέλο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εθνικών 
Εκπαιδευτικών Συστημάτων; 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μπορούν να αποτελέσουν μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης, αφού ευνοούν την συναναστροφή μαθητών από διαφορετικές χώρες, την επαφή 
με τις διάφορες γλώσσες και βοηθούν στην συνύπαρξη μέσα από την διαφορετικότητα.   

Η όλη εμπειρία μετά από 60 χρόνια λειτουργίας των μπορεί να αποτελέσει την βάση 
για την λειτουργία σχολικών μονάδων καθώς και για προγράμματα εκπαίδευσης που 
αφορούν την εκπαίδευση παιδιών από διάφορες χώρες που ζουν σε χώρα υποδοχής, 
όπως συμβαίνει σήμερα με την μεταναστευτική κατάσταση στην Ευρώπη, συνεπώς και 
στην Ελλάδα. 

Η όλη συναναστροφή και συνύπαρξη δεν ήταν και δεν είναι φυσικά εύκολη. Ωστόσο, 
πολλές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα μπορούσαν να α-
ποτελέσουν το θεμέλιο για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδιαίτερα στην σημερινή 
πολυπολιτισμική εποχή.  

Τα σχολεία αυτά θα μπορούσαν να δανείσουν αρκετά στοιχεία σε άλλα εκπαιδευτικά 
συστήματα για να σχεδιαστούν λειτουργικότερα μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης. Για παράδειγμα: 

• Να υπάρχουν περισσότερα από ένα διαφορετικά γλωσσσικά τμήματα μέσα 
στην ίδια σχολική μονάδα. 

• Να διδάσκουν σε αυτά εκπαιδευτικοί από την χώρα προέλευσης των παιδιών 
που φοιτούν στα τμήματα αυτά. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να 
γνωρίζουν και να μιλούν την γλώσσα της χώρας υποδοχής. 

• Εκτός από το μάθημα της γλώσσας, το αναλυτικό πρόγραμμα για όλα τα υπό-
λοιπα μαθήματα θα μπορούσε να είναι κοινό. 

• Να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των γλωσ-
σικών τμημάτων. 
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• Οι μαθητές να χειρίζονται σωστά την μητρική τους γλώσσα αλλά και την 
γλώσσα υποδοχής και να υπάρχει μια αμφίδρομη γνωριμία με τον πολιτισμό, 
τα ήθη και έθιμα των εμπλεκομένων. 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικό μοντέλο  ακόμα και για 
Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα. Για παράδειγμα: 

• Η δημιουργία του θεσμού του μέντορα. Έμπειροι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν 
να αναλάβουν τον ρόλο να προσφέρουν καθοδήγηση και στήριξη σε έναν νεο-
διόριστο εκπαιδευτικό. 

• Η δημιουργία του θεσμού του συντονιστή μαθήματος, από έμπειρο και καλά 
επιστημονικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό, ο οποίος θα συντονίζει την ύλη, τις 
μεθόδους διδασκαλίας, φροντίζοντας να υπάρχει εναρμόνιση στην διδασκαλία 
του συγκεκριμένου μαθήματος μεταξύ των εκπαιδευτικών.  

• Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός στις σχολικές μονάδες και διαρκής έ-
λεγχος επίτευξης των στόχων. 

• Υποχρεωτική ετήσια ενδοσχολική επιμόρφωση με εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς επιμορφωτές. Μια μέρα τον χρόνο να αφιερώνεται στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε προβλήματα που αφορούν την σχολική μονάδα. Η επιμόρ-
φωση μπορεί να γίνει είτε από το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό είτε 
από εξωτερικούς επιμορφωτές με αυξημένα επιστημονικά προσόντα.  

• Η υποχρεωτική στελέχωση όλων των εκπαιδευτικών μονάδων με γραμματέα 
για την γραμματειακή υποστήριξη του διευθυντή.    

Βεβαίως τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν είναι πανάκεια. Ωστόσο η όλη εμπειρία από τα 60 
χρόνια λειτουργίας των μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για ένα αποτελεσματικότερο 
σχολείο.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης και ερμηνείας των κοινωνι-
κών ανισοτήτων, που παρατηρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και της σχέσης τους 
με τη σχολική αποτυχία. Αναζητά τους αιτιακούς παράγοντες για το φαινόμενο αυτό 
μέσα από την οπτική των θεωριών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1950 διερευνά την άνιση σχολική επίδοση απορρίπτοντας τις 
άκριτες και αναπόδεικτες  παραδοχές  για  φυσική  ευφυΐα των άριστων και χαρισμα-
τικών μαθητών και αντίστοιχη διανοητική αδυναμία των μαθητών με μέση ή χαμηλή 
επίδοση. Επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσω των θεωριών του 
πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου (Bourdieu/ Passeron). Aπώτερος σκοπός της 
εργασίας αυτής είναι, προσεγγίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα ως κοινωνικό θεσμό, 
να αναδείξει το ζήτημα της ισότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών ευκαιριών και 
τη σχέση που ελλοχεύει μεταξύ των ευκαιριών αυτών και της σχολικής επίδοσης των 
μαθητών συσχετίζοντάς την με ποικίλους εξωγενείς παράγοντες, όπως το μορφωτικό 
και πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογένειας ως στοιχείο εκπαιδευτικής ανισότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, κοινωνικές ανισότητες στην εκπαί-
δευση, σχολική αποτυχία, Πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο 

Εισαγωγή – Αποσαφήνιση όρων 

Οι κοινωνικές ανισότητες στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν ένα πολυσυζητημένο 
ζήτημα με απόψεις συχνά αντιφατικές. Με βάση την παραδοχή, ότι πλέον η κοινωνία 
γύρω μας μετασχηματίζεται και το ευρύτερο συγκείμενο συνεχώς  αναπροσαρμόζεται 
βάσει των νέων εξελίξεων όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικο-πολιτικό και 
γνωστικο-πολιτισμικό επίπεδο, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης 
των νέων σχέσεων που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται  στον  εκπαιδευτικό κυρίως 
τομέα, αφού η Εκπαίδευση κάθε χώρας είναι αυτή που καθορίζει ουσιαστικά και τη 
μελλοντική πορεία της. Βασική προϋπόθεση για την προσέγγιση του θέματος των κοι-
νωνικών ανισοτήτων αποτελεί η αποσαφήνιση των εννοιών της κοινωνικής διαφορο-
ποίησης, της κοινωνικής στρωμάτωσης και του πολιτιστικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με 
την Χρ. Νόβα Καλτσούνη (2010:203) η κοινωνική διαφοροποίηση αφορά στη διάκριση 
των μελών μιας κοινωνίας ή κοινωνικής ομάδας ανάλογα με τις θέσεις που κατέχουν 
στην κοινωνία και του ρόλους που επιτελεί το κάθε μέλος. Αντίθετα, στην κοινωνική 
στρωμάτωση εμπεριέχεται και το στοιχείο αξιολόγησης των θέσεων αυτών και  ταξι-
νόμησής τους σε μια ιεραρχική κλίμακα οριοθετημένη βάσει των κριτηρίων εκάστοτε 
κοινωνίας.   
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Καθίσταται, επομένως, κατανοητή η διαφορά μεταξύ των όρων αυτών και κατά συνέ-
πεια αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης εκείνων των παραμέτρων 
εκείνων που οδηγούν στην κοινωνική διαφοροποίηση. Ωστόσο, εξίσου σκόπιμη κρίνε-
ται και η αποσαφήνιση της έννοιας του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου προ-
κειμένου να αναδυθεί ευκρινέστερα η σχέση του με τη σχολική επίδοση των μαθητών. 
Σύμφωνα, επομένως, με όσα αναφέρονται στους Gałkowski & Kotarski (2015:11-12) 
πολιτιστικό κεφάλαιο είναι ένα σύστημα που αποκτάται από ιδιώτες και αποτελείται 
από ιεραρχικά και εγκεκριμένα πολιτιστικά περιεχόμενα, καθορίζοντας νομικά έγκυρες 
αξίες, γνώσεις, προσδοκίες, τρόπους ζωής, που είναι στοιχεία προαπαιτούμενα για επι-
τεύγματα κατά τη διαδικασία του ανταγωνισμού τους με άλλους. Ανάλογα, η Wildha-
gen (2009:174-175) αναφέρει, ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο είναι ένα περιουσιακό στοι-
χείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άλλων ειδών περιουσιακών στοι-
χείων, όπως εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια, καθώς ενισχύει τα ακαδημαϊκά αποτελέ-
σματα των μαθητών λόγω της θετικής επίδρασής του στις σχέσεις σπουδαστών-δασκά-
λων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί, κατά το δυνατό, η εννοιολόγηση του όρου, παρα-
τίθεται στη συνέχεια και η άποψη που διατυπώνεται  από την Νόβα- Καλτσούνη 
(2010:219), βασιζόμενη στον Bourdieu, ότι ο όρος «πολιτιστικό κεφάλαιο» αναφέρεται 
σε όλα τα πολιτιστικά διαθέσιμα στοιχεία συμπεριλαμβανόμενη σε αυτά και της σχέ-
σης του ατόμου με την κουλτούρα που έχει αποκτήσει. Στο πολιτιστικό κεφάλαιο συ-
μπεριλαμβάνονται, επίσης, τα πολιτιστικά αγαθά, όπως βιβλία και πίνακες, αλλά και οι 
ακαδημαϊκοί τίτλοι που έχει αποκτήσει το άτομο.  

Ολοκληρώνοντας την αποσαφήνιση των βασικών εννοιών που εμπλέκονται στη δια-
πραγμάτευση του θέματος περί κοινωνικών ανισοτήτων και σχολικής επίδοσης κρίνε-
ται σκόπιμο να αποδοθούν και οι ορισμοί του «κοινωνικού κεφαλαίου». Πιο συγκεκρι-
μένα, με τον όρο «κοινωνικό κεφάλαιο» αποδίδονται οι κοινωνικές σχέσεις που αποκτά 
κάποιος στον αγώνα του για καλύτερες κοινωνικές θέσεις, οι οποίες σε κάποιο βαθμό 
είναι μετατρέψιμες. Tο πολιτιστικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την Αργυροπούλου 
(2015:196), σε συνδυασμό με το κοινωνικό και το οικονομικό κεφάλαιο δύνανται να 
διαμορφώσουν την κοινωνική δύναμη που επέχει το άτομο στους τομείς δραστηριότη-
τάς του.  Ωστόσο, η  κοινωνική θέση του ατόμου είναι αυτή, που σύμφωνα με τον 
Bourdieu, όπως αναφέρεται στην Πανιτσίδου (2013:88), προσδιορίζει  και το κοινω-
νικό κεφάλαιό του αλλά και την δυνατότητα πρόσβασής του σε αυτό. Εύλογο είναι, 
επομένως, ορισμένα άτομα  να ιδιοποιούνται εις βάρος κάποιων άλλων  τα οφέλη που 
εκρέουν από το κοινωνικό αυτό κεφάλαιο και να αναπαράγουν με τη σειρά τους τις  
υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Αναφορικά με τον ίδιο όρο, ο Putman, 
όπως παρατίθεται στην  Πανιτσίδου (2013:85), θεωρεί, ότι κοινωνικό κεφάλαιο είναι 
το σύνολο των μη οικονομικών πόρων, είτε πραγματικών, είτε φανταστικών, που αφο-
ρούν σε άτομα, ομάδες ή δίκτυα κοινωνικών σχέσεων. Βασικά χαρακτηριστικά τους 
είναι η εμπιστοσύνη, η αμοιβαιότητα και οι κοινά αποδεκτοί κανόνες συμπεριφοράς, 
που διευκολύνουν τη συνεργασία και ευνοούν τη συλλογική δράση των ανθρώπων 
προάγοντας ταυτόχρονα και την κοινωνική αποδοτικότητα.   
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Έχοντας πλέον αποσαφηνίσει όλους τους βασικούς όρους, απαραίτητους για την πε-
ραιτέρω κατανόηση, θα παρατεθούν στη συνέχεια θεωρίες για τον κοινωνικοποιητικό 
ρόλο της εκπαίδευσης καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην προσπάθειά τους να ερμη-
νεύσουν σε βάθος τις κοινωνικές ανισότητες, που αναδύονται κάθε εποχή αλλά και τον 
τρόπο που αυτές επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα ως κοινωνικό θεσμό και κυριό-
τερα τις εκροές του, δηλαδή τους τωρινούς μαθητές και μελλοντικούς πολίτες της κοι-
νωνίας.  

Θεωρία Πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου 

Η θεωρία των Bourdieu-Passeron εστιάζει στις κοινωνικές διασυνδέσεις και παρατηρεί 
τα αποτελέσματά τους σε πρωταρχικούς τομείς της ατομικής ζωής, καθώς εξασφαλί-
ζουν πληθώρα ευκαιριών γνώσης και αμεσότερη πρόσβαση σε αυτήν μέσω της επαφής 
με άτομα διαφορετικού κοινωνικού και μορφωτικού υποβάθρου με στόχο την οικειο-
ποίηση του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Οι Bourdieu-Passeron υποστήριξαν, ότι η 
ένταξη των ατόμων στις κοινωνικές αυτές ομάδες αυξάνει τις οικονομικές δυνατότητες 
των επιμέρους ατόμων, στοιχείο που αποτελεί και τον βασικό άξονα για την επιθυμία 
ένταξής τους σε αυτές. Κατά τον Bourdieu, τα ποικίλα αποτελέσματα του κεφαλαίου 
συνδέονται με την άνιση κατανομή του, καθώς το κοινωνικό κεφάλαιο το διαθέτουν 
συνήθως οι κοινωνικά ισχυροί, γεγονός οξύνει ακόμα περισσότερο την κοινωνική ανι-
σότητα και τον αποκλεισμό.  

Σύμφωνα με τους Gałkowski & Kotarski (2015:14) η θεωρία του Bourdieu για το πο-
λιτιστικό κεφάλαιο περιγράφει την ανασύσταση των αποστάσεων και των διαρθρωτι-
κών διαφορών μέσω του συστήματος εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει μέσω των μηχανι-
σμών της συμβολικής βίας και της κοινωνικής επιλογής των ατόμων, που καθορίζονται 
από την ασυμφωνία μεταξύ των πόρων που κληρονομούνται από τον οικιακό τους συ-
νηθισμένο τρόπο και από τον πολιτισμικό ενθουσιασμό των κυρίαρχων τάξεων. Είναι 
εμφανές, ότι η μελέτη των Bourdieu και Passeron ανέδειξε τους εσωτερικούς, αόρατους 
μηχανισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος, που διαιωνίζουν και αναπαράγουν τις 
κοινωνικές ανισότητες στον χώρο της εκπαίδευσης.  

Συμπληρωματικά, αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό και η θέση που διατυπώνεται 
από την Πλεξουδάκη (2007) σχετικά με την πολυσημία της έννοιας του πολιτισμού, 
όταν αυτός λειτουργεί ως αναλυτικό εργαλείο των κοινωνικών επιστημών. Πιο συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με την Πλεξουδάκη (2007:18) ο πολιτισμός αναφέρεται όχι μόνο 
στην καθημερινή ζωή του ατόμου, που συμπεριλαμβάνει τους κανόνες και τα πρότυπα 
συμπεριφοράς που υιοθετούν, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους, αλλά και αναφέ-
ρεται και σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα, τα οποία νοηματοδοτεί ως ξεχωριστούς πο-
λιτισμούς και σε συστήματα συμβόλων και σημασιών, άποψη  που υιοθετούν πιο συχνά 
οι ερευνητές που αναλύουν τις κοινωνικές σχέσεις υπό το πρίσµα του πολιτισµού. Με 
βάση αυτήν την ερμηνεία του πολιτισμού, ευνόητο είναι ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο 
είναι αυτό που παρέχει στα άτομα έναν καθορισμένο τρόπο οργάνωσης και ταξινόμη-
σης της πραγματικότητας και αναδεικνύει τρόπους συγκρότησης της ανθρώπινης 
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εμπειρίας και των βιωμάτων εκάστοτε ατόμου. Ο πολιτισµός, επομένως, σύμφωνα με 
την Πλεξουδάκη (2007:18) «αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι άνθρωποι προσλαµ-
βάνουν τον κόσµο, νοηµατοδοτούν την πραγµατικότητα και οργανώνουν τη δράση τους». 

 Ο Bourdieu αναφερόμενος στην παιδαγωγική πρακτική, όπως χαρακτηριστικά παρα-
τίθεται στη Φραγκουδάκη (1985:374), υποστήριζε ότι αυτή κανονικά πρέπει να χαρα-
κτηρίζεται από τυπική ισότητα, που να ρυθμίζει την παιδαγωγική διαδικασία. Ωστόσο, 
η τυπική αυτή ισότητα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως προσωπείο για τη δικαιολογία ή 
ακόμα και τη δικαίωση της αδιαφορίας που συχνά παρατηρείται έναντι πραγματικών 
ανισοτήτων, τόσο  στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και  στην παιδεία, που μεταδίδει το 
ίδιο το σχολείο στους μαθητές, ή ακριβέστερα στην παιδεία, που αξιώνει να αποκτή-
σουν τελικά οι μαθητές. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο να διερευνηθούν στη συνέχεια 
οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη σχέση που υπολανθάνει ανάμεσα 
στο πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο των μαθητών και τη σχολική τους επίδοση.  

Ερμηνεία της σχολικής επίδοσης 

Σύμφωνα με τον Bourdieu (2015:56) η σχέση μεταξύ πολιτιστικών πρακτικών και σχο-
λικού κεφαλαίου, που υπολογίζεται με μέτρο τα πτυχία, και δευτερευόντως με την κοι-
νωνική καταγωγή είναι ιδιαίτερα στενή. Μάλιστα, όπως παρατίθεται στην Νόβα- Καλ-
τσούνη (2010:217) ο Βourdieu υποστήριζε, ότι: «το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί 
μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας, αλλά παράγοντα κοινωνικής συντήρησης, αφού α-
ναπαράγει και νομιμοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες». Πράγματι, όπως παρατήρησαν 
οι Bourdieu και Passeron ο ρόλος του πολιτιστικού και του κοινωνικού κεφαλαίου για 
τη σχολική επίδοση και την επακόλουθη κοινωνική ένταξη του ατόμου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Στη μελέτη τους «Οι Κληρονόμοι» (1964) διαπιστώνουν, όπως αναφέρεται 
στη Φραγκουδάκη (1985:163) ότι η επίδοση στις σπουδές, η επιλογή της ειδικότητας 
καθώς και η αργοπορία ολοκλήρωσης αυτών καθορίζεται από την κοινωνική προέ-
λευση. Οι οικογένειες των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων κληροδοτούν στα μέλη 
τους συγκεκριμένα μορφωτικά προνόμια, στάσεις, γνώσεις, προδιάθεση για μάθηση, 
δεξιότητες που αποτελούν το μορφωτικό τους κεφάλαιο. Όλες αυτές τις ιδιότητες, όπως 
αναφέρεται στη Φραγκουδάκη (1985:163-165), ο εκπαιδευτικός θεσμός χωρίς να τις 
θεωρεί προαπαιτούμενες, τις επιδοκιμάζει και ασυναίσθητα τις αναγνωρίζει ως εγγε-
νείς ιδιότητες του ατόμου, ως «ευφυΐα» ή ως «φυσικό χάρισμα» αγνοώντας το γεγονός 
ότι ουσιαστικά αποτελούν κοινωνικά κληρονομημένα χαρακτηριστικά, εφόσον δεν 
πρόκειται για μορφωτικά αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω διδασκαλίας. Με τον τρόπο 
αυτό, σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1985:167) «το σχολείο μεταφράζει το κοινωνικό 
κεκτημένο σε φυσικό προϊόν και πετυχαίνει διαιωνίζοντας την πίστη στην εγγενή ικανό-
τητα για μόρφωση, να μεταβιβάζει τα προνόμια της σχολικής αριστείας στους ήδη προ-
νομιούχους». 

Στην ίδια παρατήρηση σχετικά με την άμεση σχέση πολιτιστικού-κοινωνικού κεφα-
λαίου και σχολικής επίδοσης καταλήγουν και οι Thirutnurthy, Kirylo & Ciabattari 
(2010:119-120), οι οποίοι διαπιστώνουν, ότι οι γονείς της μεσαίας τάξης έχουν 
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πολιτιστικές γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την εκπαιδευ-
τική εμπειρία του παιδιού τους, σε αντίθεση με τους γονείς της εργατικής τάξης. Αυτή 
η διαφορετική πρόσβαση στο πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο δημιουργεί ανισό-
τητες στην εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών και, τελικά, στην εκπαιδευτική τους ε-
πιτυχία. Δεν είναι ήσσονος σημασίας το ότι οι Thirutnurthy, Kirylo & Ciabattari 
(2010:119-120) υποστηρίζουν, πως για να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη στην εκ-
παίδευση απαιτείται η ανάλυση των  ανισοτήτων όχι μόνο στο οικονομικό και το αν-
θρώπινο κεφάλαιο στα σχολεία αλλά και στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. Η 
άποψη αυτή συνάδει και αυτό που πρέσβευε ο Bourdieu (1966:325-326), ότι σε κάθε 
οικογένεια υπάρχουν έμμεσοι τρόποι που κατευθύνουν τα παιδιά σε ένα πολιτιστικό 
κεφάλαιο και σε ένα συγκεκριμένο ήθος, το οποίο διαφέρει από την άποψη της κοινω-
νικής τάξης και είναι υπεύθυνο για την αρχική ανισότητα των παιδιών στο σχολείο και 
για τα άνισα ποσοστά επιτυχίας.  

 Οι  Bourdieu και Passeron, όπως αναφέρεται στη Νόβα-Καλτσούνη (2010:217),  πα-
ρατήρησαν ότι τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων εισερχόμενα στο 
χώρο στη σχολική κοινότητα αντιμετωπίζουν μια κουλτούρα ξένη προς αυτή της οικο-
γένειάς τους, με άμεση συνέπεια να θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία ιδιαίτερα 
κοπιαστική.  Αντίθετα, η μάθηση για τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, 
σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1985:165-166) δεν θεωρείται μόχθος, διότι τα παιδιά 
αυτά έχουν ήδη εξοικειωθεί  με διανοητικές πρακτικές και δραστηριότητες και έχουν 
ήδη υιοθετήσει αντίστοιχη συμπεριφορά άνεσης και ευκολίας ως προς τη μάθηση, χω-
ρίς την ανάγκη προτροπής ή καταναγκασμού. Οι μαθητές από κατώτερα λαϊκά στρώ-
ματα και με μικροαστική προέλευση τείνουν να θεωρούν το σχολείο ως μέσο κοινωνι-
κής κινητικότητας και να εμφορούνται από έντονη επιθυμία ανέλιξης στη σχολική κλί-
μακα, γεγονός που δεν παρατηρείται σε μαθητές/τριες ανώτερων κοινωνικών στρωμά-
των, οι οποίοι εκτός από το συναίσθημα κοινωνικής ασφάλειας που τους διακατέχει, 
είναι στην πλεονεκτική  θέση να επιλέξουν ελεύθερα τις σπουδές τους με βάση μόνο 
τις ατομικές τους προτιμήσεις, κλίσεις και ενδιαφέροντα χωρίς ίσως να προτάσσουν 
την ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης. Η εκπαίδευση, επομένως, όπως αναφέ-
ρεται στην Αργυροπούλου (2015:196) παρουσιάζεται «να λειτουργεί με διπλό ρόλο και 
στην ανισοκατανομή πλούτου και στην έλλειψη ευκαιριών». Πιο συγκεκριμένα, η έλ-
λειψη  εκπαίδευσης λειτουργεί ως παράγοντας πρόκλησης ανισοτήτων, εφόσον δεν 
προσφέρονται οι κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την αποφυγή ή την υπέρβαση 
των ανισοτήτων, αλλά ταυτόχρονα αναπαράγονται οι υπάρχουσες ανισότητες, αφού οι 
κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές αδυναμίες των λιγότερο προνομιούχων οικο-
γενειών ακολουθούν τα παιδιά τους και κατά τη διάρκεια σχολικής εκπαίδευσής τους, 
με άμεσο  αποτέλεσμα οι επιδόσεις τους να παραμένουν σημαντικά κατώτερες από 
εκείνες των υπόλοιπων παιδιών.  Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η Φραγκουδάκη 
(1985:168) υπογραμμίζοντας, ότι: «ο εκπαιδευτικός θεσμός αναπαράγει την κυρίαρχη 
παιδεία και, επομένως, συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων». 

 Αποσκοπώντας στο να διερευνηθεί, κατά δυνατόν πληρέστερα, η σχέση κοινωνικού 
και πολιτιστικού κεφαλαίου με την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πιο 
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συγκεκριμένα της σχολικής επίδοσης είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και η έννοια του 
«Habitus» (έθος), που αποτελεί κεντρική έννοια στη θεωρία του κοινωνικού και πολι-
τιστικού κεφαλαίου.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Νόβα-Καλτσούνη 
(2010:219-221) «το Habitus είναι ένα είδος τάσης, προδιάθεσης, ένας τρόπος του πράτ-
τειν που έχει κατακτηθεί πολύ νωρίς στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης στην οικογέ-
νεια». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα στοιχείο που παρουσιάζει διάρκεια και είναι κοι-
νωνικά μεταβιβάσιμο, καθώς αποτελεί έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια στάση και 
συμπεριφορά. Το Habitus εκφράζει την ατομικότητα και τον αυθορμητισμό του αν-
θρώπου και αποτελεί στην ουσία, όπως συμπληρώνει η Νόβα-Καλτσούνη (2010:220) 
«ένα σύστημα ορίων, μια βάση για τις αντιλήψεις, τις εκτιμήσεις, τις προτιμήσεις, τη συ-
μπεριφορά του ατόμου. Είναι μια έκφραση του κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου 
που κάποιος κατέχει».  

Σύμφωνα με τον Bourdieu (1998), όπως αναφέρεται στην Sunanta Klibthon (2012:72) 
«το habitus είναι ενσωματωμένο αλλά ορατό μέσα από την πράξη». Η άποψη αυτή κα-
θίσταται κατανοητή, αν παρατηρήσουμε, ότι οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και 
οι διαθέσεις των  εκπαιδευτικών γίνονται ορατές μέσω της πρακτικής τους στο σχολικό 
περιβάλλον και μέσω του τρόπου διδασκαλίας τους στην τάξη. Σύμφωνα με τον 
Bourdieu ο άνθρωπος ερμηνεύεται ως προϊόν του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο 
ζει και δραστηριοποιείται. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αναδεικνύεται η ανάγκη δη-
μιουργίας ενός ενεργού περιβάλλοντος μάθησης με την ισότιμη συμμετοχή όλων,  με 
υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και με  παιδαγωγικό κλίμα ως ο μοναδικός τρόπος που 
μπορεί να καθορίσει το εάν και κατά όσο ο εκπαιδευτικός θεωρεί σημαντικό στοιχείο 
της παιδαγωγική διαδικασίας την ένταξη και την συμπερίληψη όλων των εμπλεκόμε-
νων για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και εάν θεωρεί αναγκαία τη συνεισφορά και 
τη συμμετοχή των μαθητών για την επίτευξη του παιδαγωγικού του στόχου και την 
άρση των ανισοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Το Habitus, συμπληρώνει η Sunanta Klibthon (2012:74), διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο για την ένταξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς «τα τέσσερα 
συστατικά της ενεργητικής μάθησης είναι: το περιβάλλον, οι σχέσεις, η συμμετοχή και η 
ευημερία».  Πράγματι, το πολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να προέρχεται από το habitus 
εκάστοτε ατόμου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι διαθέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών 
που εντυπώθηκαν σε αυτούς από τα θεσμικά τους όργανα της κατάρτισης και την οι-
κογένειά τους μπορεί να εκδηλώνονται διαφορετικά σε κάθε άτομο προδιαθέτοντας και 
έναν διαφορετικό  τρόπο σκέψης, δράσης και αντίδρασης επιφέροντας διαφορετικές 
επιπτώσεις κάθε φορά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Bourdieu (1996: 73) αναφερό-
μενος στην «ωσμωτική μάθηση» εννοούσε όλα τα στοιχεία που μαθαίνει ο μαθητής από 
την οικογένειά του, χωρίς να καταβάλλει κάποια προσπάθεια ή να ακολουθεί κάποια 
συστηματική αγωγή, αλλά ως αποτέλεσμα της καθημερινής του επαφής με την κουλ-
τούρα των γονιών του και τα αντικείμενα αυτής (βιβλία στο σπίτι, τρόπος ομιλίας, δια-
κοπές, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, μουσική). 
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Από τα προαναφερθέντα, εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι πράγματι η κοινωνική 
προέλευση και το πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογένειας επηρεάζει τον εκπαιδευτικό 
θεσμό και αναπαράγει τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. Άλλωστε, όπως διευκρινί-
ζεται και στην Sunanta Klibthon (2012:73) «το Κεφάλαιο είναι αυτό που καθορίζει την 
ικανότητά του δασκάλου και του παιδιού να συμμετέχουν στρατηγικά στις δραστηριότητες 
της τάξης και το πώς μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της γνώσης (όπως αναφέ-
ρεται στους Webb, Schirato, & Danaher, 2002)». Επομένως, ανάλογα με το ποσοστό 
αξίας που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί στο κεφάλαιο γνώσης των παιδιών, περιορίζε-
ται ή όχι η ικανότητα ενεργού συμμετοχής τους στη μάθηση. 

Μια ακόμα ερμηνεία που αποδίδεται στη σχολική αποτυχία, όπως άλλωστε αναφέρεται 
και από την Ασκούνη (2007:34) είναι η ερμηνεία της «πολιτισμικής στέρησης» ή «του 
κοινωνικού- μορφωτικού ελλείμματος». Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή η χαμηλή σχο-
λική επίδοση των μαθητών συνδέεται άμεσα με το στερημένο-κοινωνικά και μορφω-
τικά-οικογενειακό τους περιβάλλον. Η Ασκούνη (2007) υποστηρίζει ότι παιδιά που 
ζουν σε συνθήκες «πολιτισμικής ένδειας» δεν εξοικειώνονται με την κουλτούρα του 
σχολείου και της μάθησης και γι' αυτό τον λόγο παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επί-
δοση. Προβληματίζεται, ωστόσο, για την ουδετερότητα ή μη του σχολείου έναντι των 
κοινωνικών διαφορών των μαθητών/τριών του και διερωτάται για το πολιτισμικό έλ-
λειμμα των παιδιών από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Πιο συγκεκριμένα, η Α-
σκούνη (2007:35-36) υποστηρίζει, ότι το σχολείο μεταδίδει ένα αδιαμφισβήτητο πολι-
τισμικό περιεχόμενο στους μαθητές του, όπως γνώσεις, αξίες, πρότυπα συμπεριφοράς, 
σχήματα αντίληψης και σκέψης, αλλά παραβλέπει το γεγονός, ότι η κουλτούρα αυτή 
είναι ταξικά προσδιορισμένη. Αυτό σημαίνει, ότι είναι στην πραγματικότητα η κουλ-
τούρα των κυρίαρχων κοινωνικά στρωμάτων, ενώ τα λαϊκά στρώματα είναι φορείς μιας 
κουλτούρας πολύ διαφορετικής από την κυρίαρχη, η οποία δεν ενσωματώνεται στο 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η άποψη αυτή ερμηνεύει τη διαφοροποίηση στη σχο-
λική επίδοση μαθητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, με δια-
φορετικό μορφωτικό, πολιτιστικό και  οικογενειακό υπόβαθρο. 

Σύνοψη 

Από την ανασκόπηση της θεωρίας του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου σχε-
τικά με τις κοινωνικές ανισότητες στο χώρο του σχολείου κατέστη σαφές, ότι η 
σχολική αποτυχία δεν είναι συνάρτηση της «ανικανότητας» του μαθητή, ούτε από-
τοκο της χαρισματικής προσωπικότητάς του. Αντίθετα, πηγάζει, κυρίως, από τις 
κοινωνικές ανισότητες και την αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ σχολικής, οι-
κογενειακής και κοινωνικής κουλτούρας. Ωστόσο, επειδή ακριβώς οι ανισότητες 
στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα σύνθετο ως προς 
τους αιτιακούς παράγοντες, αλλά και ως προς τις πολυεπίπεδες και μακροχρόνιες 
επιπτώσεις του, καθίσταται εμφανές, ότι η καθημερινότητα στον εκπαιδευτικό το-
μέα επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Άμεσο αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής 
είναι η αναγκαιότητα εύστοχης παρατήρησης, εντοπισμού, ανάλυσης και αναστο-
χασμού εκ μέρους των εκπαιδευτικών των παραμέτρων εκείνων που εν δυνάμει 
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οδηγούν τους μαθητές στη σχολική αποτυχία και κατ' επέκταση στην αναπαραγωγή 
των κοινωνικών προβλημάτων. Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να συ-
νεκτιμήσει ορθά και αντικειμενικά όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
εκάστοτε μαθητή και να τον προσεγγίσει ανάλογα οδηγεί στην εκτίμηση, ότι ο ρό-
λος του σχολείου είναι πραγματικά καθοριστικός, εφόσον μετατρέπει τις κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες σε ανισότητες ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επιδό-
σεων, νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ανισότητα και αναπαράγοντας νο-
σηρά κοινωνικά φαινόμενα. 

Αίτημα, λοιπόν, της σύγχρονης εποχής της Γνώσης και της Πληροφορίας είναι το 
«άνοιγμα» του σχολείου και η απρόσκοπτη παροχή γνώσης σε όλους ισότιμα και 
ελεύθερα. Η περιθωριοποίηση μαθητών και ο στιγματισμός τους ως «αποτυχημέ-
νους», ο αποκλεισμός τους από την πρόσβαση  τόσο σε οικονομικά, όσο και σε 
μορφωτικά και κοινωνικά αγαθά όχι μόνο δεν θα επιλύσει τα ήδη υπάρχοντα προ-
βλήματα, αλλά αντίθετα θα επιτείνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες σε κάθε 
τομέα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως βασική θεσμοθετημένη αρχή κοινωνικοποίη-
σης, οφείλει να καταπολεμήσει τις ανισότητες αυτές και να προσφέρει ισότιμες ευ-
καιρίες και προοπτικές ανάπτυξης και επιτυχίας τόσο μέσα στους κόλπους του σχο-
λείου, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο δράσης των ατόμων, λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη του τους ποικίλους εκείνους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν 
άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά το επίπεδο της σχολικής επίδοσης των μαθητών. 
Τέτοιοι παράγοντες είναι τα διαφορετικά πρότυπα μάθησης, η κοινωνική προέ-
λευση των μαθητών, τα ερεθίσματα και το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, η 
διαφορετική διαδικασία αφομοίωσης και αναδόμησης των εξωτερικών επιδράσεων 
που δέχονται, ο βαθμός προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις και άλλα.  Άλλω-
στε, ο μύθος «περί χαρισματικών ή μη παιδιών» έχει ήδη καταρριφθεί και όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει και η Φραγκουδάκη (1985:112) «οι ανθρώπινες νοητικές  
δυνατότητες είναι σε άπειρο βαθμό προσαρμόσιμες στο φυσικό και κοινωνικό περι-
βάλλον και σε επίσης άπειρο βαθμό εξελίξιμες». 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στη θεματική ενότητα της Οργάνωσης, Διοίκησης και Οι-
κονομίας της Εκπαίδευσης. Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή από 
την ίδρυσή της το 1892 προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση, ως ιδιωτικός κοινωφελής μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, και εμφανίζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό που την 
καθιστούν μοναδική περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. Εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί 
έναν σπουδαίο πυλώνα εκπαίδευσης και κατάρτισης με μεγάλη κοινωνική και οικονο-
μική προσφορά. Με την παρούσα εργασία εστιάζουμε την προσοχή μας γύρω από την 
έννοια της Λογοδοσίας, τους μηχανισμούς της, τους εμπλεκόμενους και τους γενικό-
τερους παράγοντες που καθιστούν την στην Εκπαίδευση απαραίτητη και αποτελεσμα-
τική. Η έκθεση θα προσπαθήσει δώσει ένα πιο πρακτικό νόημα στην έννοια της Λογο-
δοσίας στην Εκπαίδευση μελετώντας την περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εται-
ρείας – Διπλαρείου Σχολής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή, Λογοδοσία Εκ-
παιδευτικών Οργανισμών. 

Εισαγωγή 

Η έκθεση της Unesco του 2017 για την εκπαίδευση ``Global Education Monitoring 
Report 2017/8, Accountability in Education: Meeting our commitments`` φέρει τον 
τίτλο και διαπραγματεύεται την Λογοδοσία στην Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την παρα-
πάνω μια από τις πολλές προτεραιότητες στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολογείται και 
η Λογοδοσία, έννοια που σχετίζεται με την αξιολόγηση, την αποτελεσματικότητα, τη 
διαφάνεια, την ποιότητα και τη διάχυση και εφαρμογή καλών πρακτικών. Σύμφωνα με 
την Unesco, η λογοδοσία πρέπει να στηριχθεί και να ενδυναμωθεί, έτσι ώστε: α) να 
αντιμετωπιστεί η όποια μειωμένη αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημά-
των, β) να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και γ) να εξασφαλιστεί η 
οικονομική απόδοση των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Τα όποια συμπεράσματα της 
εμπειρικής αυτής έρευνας πιστεύεται ότι θα "ανοίξουν μία πόρτα" στο χώρο αυτό που 
έχει ελάχιστα έως καθόλου προς το παρόν διερευνηθεί συστηματικά, και ταυτόχρονα 
θα αποτελέσουν τη βάση για μια πιο συστηματική και συνεχή καταγραφή και αποτί-
μηση των αλληλοεξαρτώμενων πτυχών-λειτουργιών της λογοδοσίας στην εκπαίδευση 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
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Η έννοια της Λογοδοσίας 

Η λέξη «λογοδοσία» αποδίδεται συνήθως ως μετάφραση της αγγλικής λέξης 
accountability. Η σημασία της λέξης είναι δίνω λόγο, εξηγώ, απολογούμαι. Πιο συγκε-
κριμένα ότι κάποιος, άνθρωπος ή φορέας, είναι υπεύθυνος έναντι κάποιων άλλων και 
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για τις ενέργειες, ή για τις παραλείψεις του, τις 
οποίες και πρέπει να δικαιολογήσει. Είναι μια διαδικασία που ισχύει τόσο στον ιδιω-
τικό τομέα, όσο και στον δημόσιο. Η ουσιαστική λογοδοσία δεν έχει αντικείμενο την 
απλή ενημέρωση αλλά συνεπάγεται την αναγνώριση και την ανάληψη ευθύνης. Κατά 
συνέπεια η λογοδοσία περιέχει τη δυναμική της βελτίωσης της κριτικής, της ευθύνης 
και της προόδου. Η λογοδοσία μπορεί να έχει τη μορφή γραπτού κειμένου αλλά και 
προφορικής εξήγησης (Ιωακείμ, 2014). 

 Η λογοδοσία είναι η υποχρέωση για αναφορά σε άλλους, να εξηγήσουμε, να αιτιολο-
γήσουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 
και ποια ήταν τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις. Κύρια ερωτήματα για τη λογοδοσία 
αποτελούν: ποιος είναι αυτός που λογοδοτεί, για ποιο πράγμα, απέναντι σε ποιόν, με 
ποια μέσα και με ποιες συνέπειες (Trow Martin, 1996).  

Η λέξη «λογοδοσία» συνοδεύεται συνήθως από το επίθετο «κοινωνική», δηλαδή ο λο-
γοδοτών λογοδοτεί κυρίως στην κοινωνία και όχι στο κράτος (Λαζαριδης, 2007).  

Η έννοια της λογοδοσίας δεν είναι καινούργια, αλλά την βρίσκουμε και υπάρχει από 
την αυγή του πολιτισμού και έχει σχέση με τον κοινωνικό βίο του ανθρώπου και το 
δίκαιο. Θα την συναντήσουμε σε όλες τις μορφές κοινωνίας, από τις πιο άπλες ως τις 
πιο σύνθετες, από τις λιγότερο μέχρι τις περισσότερο πολιτισμένες. Η λογοδοσία εμ-
φανίζεται στο κυβερνητικό και εμπορικό σύστημα του αρχαίου κόσμου όπως του Ισ-
ραήλ, της Βαβυλώνας, της Ελλάδας, και της Ρώμης (Σιβρίδης, 2013). Στην Αρχαία Α-
θήνα, λογοδοσία σήμαινε αυστηρή και λεπτομερή δημόσια αξιολόγηση των αρχόντων 
στο τέλος της θητείας τους και την επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους δεν είχαν α-
σκήσει σωστά τα καθήκοντα τους. Λογοδοσία όφειλαν και οι πρεσβευτές των πόλεων, 
που ήταν υποχρεωμένοι, μέσα σε τριάντα ημέρες από το πέρας της αποστολής τους, να 
λογοδοτήσουν για τις ενέργειες τους και να δικαιολογήσουν πώς χρησιμοποίησαν τους 
πόρους που η πόλη τους εμπιστεύθηκε (Ιωακείμ, 2014). 

Λογοδοσία στην εκπαίδευση 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικός οργανισμούς η λογοδοσία αποτελεί μια αναφορά των 
δραστηριοτήτων τους στις ομάδες ενδιαφέροντος καθώς επίσης και στις αρχές. Θεω-
ρείται ότι μέσα από την λογοδοσία διατηρείται ή αυξάνεται η ποιότητα της επίδοσης 
των εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς τους βάζει σε μια διαδικασία να εξετάζουν κρι-
τικά τις λειτουργίες τους, και να τις υποβάλλουν σε κριτική εξέταση από εξωτερικά 
όργανα (Trow Martin, 1996).  
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Λογοδοσία σημαίνει και υποχρέωση των εκπαιδευτικών συστημάτων να λογοδοτούν 
στην κοινωνία που τα συντηρεί. Η λογοδοσία αυτή εξυπακούεται ότι απαιτεί αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού (Πασσιαρδής,1994).  

Η απόδοση λόγου των εκπαιδευτικών οργανισμών αναφέρεται στη λογοδοσία τους α-
πέναντι στους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος ως προς τα εκπαιδευτικά απο-
τελέσματα αυτών. Τα συστήματα λογοδοσίας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το ποιος 
ορίζεται και «νομιμοποιείται» ως «υπεύθυνος» και ποιος ως «αποδέκτης» της εκπαι-
δευτικής προσφοράς. Ανάλογα με τους προσδιορισμούς αυτούς διακρίνονται σε: α) δη-
μόσια συστήματα λογοδότησης (ισχυρή κρατική επίβλεψη - έμφαση στην εξωτερική 
αξιολόγηση), β) μοντέλα επαγγελματικής λογοδότησης (έμφαση στον επαγγελματικό 
ρόλο των εκπαιδευτών - προτεραιότητα στην εσωτερική αξιολόγηση) και γ) μοντέλα 
καταναλωτού - πελάτη (ενίσχυση του ρόλου των γονέων και έμφαση στην αντίληψη 
της εκπαιδευτικής αγοράς) (Lauglo, 1995). 

Η λογοδοσία έχει άμεση σχέση με τις επιδόσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Βα-
σίζεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και προσεγγίζεται μέσω της αξιο-
λόγησης των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 
Η λογοδοσία στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί στις μέρες μας επίκεντρο συζητή-
σεων, και αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομένη διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των 
εκπαιδευόμενων σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τον βαθμό της εκπαιδευτικής διοι-
κητικής συγκεντροποίησης (Figlio & Loeb, 2010). 

 Εύλογα αντιλαμβανόμαστε ότι η λογοδοσία στην εκπαίδευση σχετίζεται με την εξω-
τερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού και 
με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Ο στόχος της είναι η δημιουργία εκεί-
νων των κινήτρων που βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έργο (Woessmann, 2005a). Η λο-
γοδοσία στηρίζεται στη συλλογή πραγματικών δεδομένων από την εκπαιδευτική δια-
δικασία και αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων. Ειδικότερα εξυπη-
ρετεί την ανάγκη δημιουργίας κινήτρων σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και τους 
διοικούντες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών εισροών και 
να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν σε υψηλές εκπαιδευτικές 
επιδόσεις. Ένα σύστημα λογοδοσίας μπορεί να έχει ως μονάδα ανάλυσης (α) τον εκ-
παιδευτικό οργανισμό, (β) ένα μέρος των μαθησιακών επιδόσεων και (γ) τους διευθυ-
ντές του εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε γενικές γραμμές, η λογοδοσία απαιτεί ανεμπό-
διστη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση για όλους τους εμπλεκόμενους (μαθητές, 
γονείς, δάσκαλοι και ασκούντες την εκπαιδευτική πολιτική) αναφορικά με το εκπαι-
δευτικό έργο που πραγματοποιείται εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών. Τα συστή-
ματα λογοδοσίας στην εκπαίδευση είναι αρκετά και στην πλειοψηφία τους κυρίαρχο 
ρόλο παίζει οι επιδόσεις των εκπαιδευόμενων σε επίπεδο οργανισμού (Γιαννακόπου-
λος, Ντεμούσης 2015). 
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Πτυχές-λειτουργίες της λογοδοσίας στην εκπαίδευση 

Οι επτά πτυχές-λειτουργίες της Λογοδοσίας στην Εκπαίδευση παρουσιάζονται παρα-
κάτω (Unesco, 2017): 

1. Οικονομική λογοδοσία: με αυτήν εξασφαλίζεται ότι οι πόροι που δαπανούνται για 
την εκπαίδευση έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι οι εμπλεκόμενοι τα δια-
χειρίζονται έντιμα.  

2. Θεσμική-κανονιστική λογοδοσία: ο έλεγχος, η επιθεώρηση, η εποπτεία των εκπαι-
δευτικών οργανισμών πρέπει να επικεντρώνεται όχι μόνο στις διαδικασίες μάθησης και 
διδασκαλίας, οργάνωσης και ηγεσίας, αλλά και στις πηγές και τους εισερχόμενους πό-
ρους (incomes) τους, κυρίως στους οικονομικούς πόρους και πώς αυτοί είναι αντικεί-
μενο ορθής ή όχι διαχείρισης. Η μέτρηση μπορεί να γίνει με δείκτες εγγύησης και δια-
σφάλισης της ποιότητας και εφαρμογής ή αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. 

3. Επαγγελματική λογοδοσία: με αυτήν εξασφαλίζεται η αποτύπωση, η απόδοση, ι-
κανότητα, πιστοποίηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και τα εργαλεία των 
διευθυντών και οι επαγγελματικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον 
κυρίως μεταξύ διευθυντών-εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

4. Λογοδοσία για τα μαθησιακά αποτελέσματα: θα περιγραφούν διάφορες τεχνικές 
και εργαλεία για τη βελτίωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων δί-
νοντας έμφαση στη μείωση του κενού και της ανισότητας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, 
με τη χρήση συστημάτων αξιολόγησης και εξετάσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε υπε-
ρεθνικό επίπεδο (πχ. πρόγραμμα PISA). 

5. Λογοδοσία και ελεύθερη επιλογή σχολείου: θα εξεταστεί πόσο η ελεύθερη επιλογή 
εκπαιδευτικού οργανισμού από τους γονείς ή τα κουπόνια εκπαίδευσης (vouchers) που 
εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες βελτιώνουν τον συναγωνισμό και την απόδοση των 
οργανισμών, και ο ρόλος που της σύμπραξης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα παρέ-
χοντας ένα πιο ποιοτικό προϊόν. 

6. Λογοδοσία και συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας: η συμμετοχή των γο-
νέων και της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βελτιώσει την απο-
δοτικότητα, την αποτελεσματικότητα αλλά και την υπευθυνότητα όλων των εμπλεκο-
μένων, αλλάζοντας την ίδια τη διαχείριση του οργανισμού. 

7. Εθνική και παγκόσμια λογοδοσία: Σε εθνικό επίπεδο αναδεικνύεται η ανάγκη, από 
την μια, για συγκέντρωση και εκτίμηση και από την άλλη για δημοσιοποίηση των δε-
δομένων στους εμπλεκόμενους για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
η Unesco, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει συνεχώς να καταγράφουν και 
να αναδεικνύουν τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των κρατών-μελών, ώστε να βελ-
τιώνονται συνεχώς τα εργαλεία και οι πολιτικές. 
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Ο Martin Trow το 1996 σύμφωνα με έρευνα του για την ανώτερη εκπαίδευση τονίζει 
δυο διαστάσεις της λογοδοσίας: α) διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής λογο-
δοσίας και β) διάκριση ανάμεσα στην οικονομική λογοδοσία και την ακαδημαϊκή λο-
γοδοσία. Όσον αφορά την πρώτη η εξωτερική λογοδοσία είναι η υποχρέωση των εκ-
παιδευτικών οργανισμών απέναντι στην κοινωνία ότι διαχειρίζονται έντιμα τους πό-
ρους τους και ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή του οργανισμού και στις 
προσδοκίες της κοινωνίας. Η εσωτερική λογοδοσία έχει σχέση με τα πρόσωπα που βρί-
σκονται εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού και λογοδοτούν ο ένας στον άλλο για το 
πώς επιτυγχάνουν τους στόχους του οργανισμού, πόσο καλά αποδίδουν, αν προσπα-
θούν να μάθουν τις αδυναμίες και να τις βελτιώσουν. Η εξωτερική λογοδοσία είναι σαν 
έλεγχος και αναφορά, ώστε να συνεχίζεται και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και η 
υποστήριξη, ενώ η εσωτερική λογοδοσία είναι σαν έρευνα και ανάλυση του ίδιου του 
οργανισμού για το πώς λειτουργεί, με σκοπό να βελτιωθεί μέσα από αυτήν. Στη δεύ-
τερη διάκριση η οικονομική λογοδοσία είναι η αναφορά για το που και πώς χρησιμο-
ποιούνται οι πόροι. Δηλαδή εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός κάνει ότι υποτίθεται πως 
πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό λειτουργίας του. Πιο απλά αν 
δαπανούνται οι πόροι για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν. Η οικονομική 
λογοδοσία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο έλεγχος διεξάγεται από εσωτερικά και 
εξωτερικά ανεξάρτητα όργανα. Η ακαδημαϊκή λογοδοσία είναι η υποχρέωση του ορ-
γανισμού να αναφέρεται προς όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σχετικά 
με την εκπαιδευτική διαδικασία και τα αποτελέσματα της. Η διαφορά τους είναι ολο-
φάνερη μιας και η καταγραφή των οικονομικών μεγεθών είναι πιο ξεκάθαρη, από την 
ικανότητά μας να εκτιμήσουμε να παρουσιάσουμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέ-
σματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή 

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή είναι ένας ιδιωτικός κοινωφελής 
οργανισμός, μη κερδοσκοπικός με σκοπό την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης (Αρχείο Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής). Είναι ένας ι-
στορικός εκπαιδευτικός οργανισμός που εμφανίζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό 
που τον καθιστούν μοναδική περίπτωση στον Ελλαδικό χώρο. Προσφέρει από το 1892 
δωρεάν εκπαιδευτικές υπηρεσίες με 100% ιδία χρηματοδότηση (αξιοποίηση των πε-
ριουσιακών στοιχείων του οργανισμού) χωρίς να λαμβάνει κάποια επιπλέον χρηματο-
δότηση ανταποδοτικά, για αυτές, ούτε από το δημόσιο ούτε από τον ιδιωτικό τομέα 
αλλά ούτε και από κοινοτικούς πόρους. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών 
εκπαιδεύτηκαν δωρεάν άνω των 65.000 τεχνίτες με ειδικότητες σε όλες σχεδόν τις δο-
μές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - 
Διπλάρειος Σχολή παρέχει σήμερα τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες ως Ι.Ι.Ε.Κ. από το 
2011 με την προσωνυμία `` Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή 
Ι.Ι.Ε.Κ.`` και από το 2013 ως Κε.Δι.Βι.Μ.2 πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με 
επωνυμία ``Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία``. Οι πόροι του οργανισμού προέρχονται 
κυρίως από τα έσοδα της μίσθωσης των ακινήτων που έχει στην κυριότητα της. Το 
ανώτατο όργανο διοίκησης το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας και πραγμάτωση των 
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σκοπών και διαχείρισης και συντήρησης της περιουσίας του οργανισμού είναι το 15με-
λές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό 
Γραμματέα, τον Ταμία, και τον Έφορο των Σχολών. Επίσης κάθε έτος εκλέγεται 3μελή 
επιτροπή εποπτείας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Για την μακρά και επιτυχή συμ-
μετοχή της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τιμήθηκε από την Ακαδημία Α-
θηνών το 1969 και από το Δήμο Αθηναίων το 2004 (Μπίτης, 2015). 

Λογοδοσία της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και Διπλαρείου Σχο-
λής, ως εντεταλμένο συλλογικό όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας των 
ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ. (Σωματείο και Ίδρυμα αντιστοίχως), σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
καταστατικού τους, παρουσίασε στην ετήσια έκθεσή του και λογοδοτεί ενώπιον της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών εν-
διαφερόντων για την διοίκηση, τα εκπαιδευτικά πεπραγμένα, την οικονομική διαχεί-
ριση της περιουσίας αυτών, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατά το 
χρονικό διάστημα του εκπαιδευτικού και οικονομικού έτους 2017 (έναρξη 1 Ιανουα-
ρίου 2017, λήξη 31 Δεκεμβρίου 2017), ώστε να επιτευχθούν οι κοινωφελείς σκοποί 
που προβλέπονται από το καταστατικό και από τη βούληση των αειμνήστων Διαθετών, 
σε συνάρτηση με την ισχύουσα περί κοινωφελών περιουσιών νομοθεσία. Πιο συγκε-
κριμένα αναφέρουμε στοιχεία από την λογοδοσία για το οικονομικό και διαχειριστικό 
έτος 2017 (125ον έτος από της ιδρύσεως της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας). Ανα-
λυτικότερα η Έκθεση περιλαμβάνει: 

Α’ ΜΕΡΟΣ, όπου εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στις εξής ενότητες: 

I. Διοικητικά Θέματα, 

• Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου. 

✓ Συγκρότηση – Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, 
✓ Συνεδριάσεις – Συσκέψεις Δ.Σ. Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου 

Σχολής, 

• Εκλογή νέων Εταίρων. 
• Προσωπικό Λειτουργίας. 

II. Εκπαιδευτικά Θέματα, 

• Λειτουργία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ι.Ε.Κ. «ΔΙΠΛΑ-
ΡΕΙΟΣ». 

✓ Εκπαιδευτικό Έργο και Αποτελέσματα. 
✓ Σπουδαστικό δυναμικό. 
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✓ Πρακτική άσκηση σπουδαστών. 

• Λειτουργία του Κε.Δι.Βι.Μ.2 «Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία». 

✓ Εκπαιδευτικό Έργο και Αποτελέσματα. 

III. Προγραμματισμός Λειτουργίας και Δράσεων, 

• Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
• Συντήρηση και ανάπτυξη των υποδομών. 
• Προτάσεις αξιοποίησης χώρων. 

Β’ ΜΕΡΟΣ, όπου εκτίθεται η διαχείριση από το Δ.Σ. των οικονομικών πόρων της 
Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής: 

I. Απολογισμός – Ισολογισμός του οικονομικού έτους 2017. 

II. Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018. 

III. Οικονομικά Θέματα.  

• Αξιοποίηση Ακινήτου Περιουσίας. 
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιου-

σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», ολοκληρώθηκε η έκ-
θεση ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εται-
ρείας - Διπλαρείου Σχολής για την περίοδο 1/1/2017-31/12/2017 από εταιρεία 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τα συμπεράσματα της εκθέσεως τους ήταν πολύ 
θετικά, καθώς αναφέρθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσίασαν εύ-
λογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ελληνικής Βιοτεχνι-
κής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές ροές για τη συγκεκριμένη χρήση. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από την λογοδοσία η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή ελέγχει 
και αξιολογεί τα οικονομικά της και το προσφερόμενο εκπαιδευτικό της έργο στην 
προσπάθεια της να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο αλλά και να προσαρμοστεί στις απαι-
τήσεις του ανταγωνισμού που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.  

Η υιοθέτηση ενός παρόμοιου μοντέλου λογοδοσίας πρέπει να ακολουθήσει σήμερα και 
το δημόσιο σχολείο σύμφωνα με τους στόχους και τις πολιτικές της Ευρώπης (τελική 
έκθεση ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση) για την ενίσχυση της αυτονομίας των 
σχολικών μονάδων και την καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσωπικού τους.  
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Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή δίνει σαφής προτεραιότητα στη 
λογοδοσία σε όλους τους τομείς: Οικονομία, Διοίκηση, Εκπαίδευση. 

Εδώ και πολλά χρόνια η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή αντιμετω-
πίζει την εκπαίδευση, ως ένα προϊόν, μία μετρήσιμη υπηρεσία, που πρέπει συνεχώς να 
καταγράφεται, να αξιολογείται και να βελτιώνεται. 

Η πρόσβαση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητες τόσο για τον 
ίδιο τον οργανισμό όσο και για τους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος ώστε να 
υιοθετούνται βελτιωτικές πολιτικές με αποτέλεσμα να μεταβάλλει το περιεχόμενο της 
διοίκησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και της ίδιας της εκ-
παίδευσης. 

Όταν η κουλτούρα της λογοδοσίας είναι ισχυρά ριζωμένη στην φιλοσοφία του οργανι-
σμού, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Δι-
πλαρείου Σχολής, τότε μπορεί κανείς να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί 
μια διαδικασία, μια πρόταση, ένα σχέδιο με μεγαλύτερη σιγουριά. 
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Ο Δελμούζος ως εκπρόσωπος του Δημοτικισμού 

Δινάκη Ελένη Γ. κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης 
στις Επιστήμες της Αγωγής», dina_elen@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θέμα του γλωσσικού ζητήματος και η δράση του 
Αλέξανδρου Δελμούζου ως εκπρόσωπος του δημοτικισμού. Το γλωσσικό ζήτημα είναι 
η διαμάχη ανάμεσα στην προφορική και τη γραπτή γλώσσα, όπου εμφανίστηκε από τα 
αρχαία χρόνια, ενώ κορυφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Μεγάλο ρόλο στο κίνημα 
του δημοτικισμού έπαιξε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο οποίος ξεκίνησε το παιδαγωγικό 
του ρόλο από την ίδρυση και διεύθυνση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου. Η 
δράση του όμως συνεχίστηκε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο και τη διεύθυνση στο Μα-
ράσλειο Διδασκαλείο και αργότερα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών. Έτσι θα παρουσιαστούν ο ορισμός και η εξέλιξη του γλωσσικού ζη-
τήματος από τα αρχαία χρόνια μέχρι την επίλυση του γλωσσικού ζητήματος, καθώς και 
το παιδαγωγικό έργο του Αλέξανδρου Δελμούζου κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοτική γλώσσα, καθαρεύουσα γλώσσα, δημοτικισμός, Α. Δελ-
μούζος 

Εισαγωγή 

«Γλωσσικό ζήτημα» ονομάστηκε η διαμάχη που υπήρξε στην Ελλάδα στις αρχές του 
19ου αιώνα και είχε σχέση με την επίσημη γλώσσα του κράτους. Η διαμάχη αυτή αφο-
ρούσε τη δημοτική γλώσσα (απλή ομιλούμενη) και τη καθαρεύουσα, η οποία ήταν η 
λόγια γραφόμενη. Αυτή η διαμάχη έληξε οριστικά το 1977, όταν επικράτησε η δημο-
τική. Ωστόσο όμως, το γλωσσικό ζήτημα εμφανίστηκε από την ελληνιστική εποχή. Συ-
γκεκριμένα, από τα τέλη του 4ου αιώνα (323 π.Χ.) οι Έλληνες μιλούσαν μια κοινή 
γλώσσα, η οποία λεγόταν Αλεξανδρινή Κοινή (Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:40). Αυτή 
η γλώσσα είχε σαν βάση την αττική διάλεκτο, η οποία είχε επηρεαστεί και από άλλους 
ιδιωματισμούς (Καραφύλλης, 2002:72). Όμως, πολλοί λόγιοι χρησιμοποιούν την ατ-
τική διάλεκτο (αττικισμός). Φυσικά είχε πολύ σοβαρές συνέπειες στην εξέλιξη της ελ-
ληνικής γλώσσας, αφού δημιούργησε το φαινόμενο της διγλωσσίας (Κοτρώτσου – Λό-
ντου, 2004:41). Δηλαδή, άλλη γλώσσα μιλούσε ο λαός (Αλεξανδρινή Κοινή) στην κα-
θημερινή ζωή και με άλλη έγραφε (Καραφύλλης, 2002:72). Η αττικίζουσα ή αρχαΐ-
ζουσα χρησιμοποιούσαν από τους λόγιους. Αργότερα όμως με το πέρασμα του χρόνου 
η διγλωσσία αυτή συνεχίστηκε και στη μεσαιωνική ή βυζαντινή εποχή (330 μ.Χ. - 1453 
μ.Χ.) (Κοτρώτσου - Λόντου, 2004:41-42).  

Αυτή η διγλωσσία συνεχίστηκε και στην εποχή της Τουρκοκρατίας με οπαδούς της 
αρχαΐζουσας γλώσσας με επικεφαλής τον Ευγ. Βούλγαρη και οπαδούς της απλής δη-
μώδους γλώσσας με επικεφαλής τον Ι. Μοισιόδακα. Το 19ο αιώνα λόγω της ελληνικής 
εθνικής αφύπνισης σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα υπήρξε επιτακτική ανάγκη να 
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υπάρξει μια γλώσσα «καθαρή» και διορθωμένη από ξένες γλώσσες, με επικεφαλής τον 
Α. Κοραή (Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:42-43). Επηρεασμένος από το γαλλικό διαφω-
τισμό, δημιούργησε μια γλώσσα την οποία ονόμασε «καθαρεύουσα» (Καραφύλλης, 
2002:75-76), η οποία καθιερώθηκε σαν επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους (Κο-
τρώτσου – Λόντου, 2004:43) 

Αργότερα στα τέλη του 19ου αιώνα το γλωσσικό ζήτημα αναζωπυρώθηκε από τον Ι. 
Ψυχάρη το 1888 (Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:44). Ο Ψυχάρης βρήκε υποστηρικτές 
γνωστούς ποιητές και λογοτέχνες, όπως, ο  Γ. Δροσίνης, ο Κ. Παλαμάς, ο Α. Καρκα-
βίτσας κ.ά. (Καραφύλλης, 2002:78). Φυσικά υπήρξαν και αυτοί που αντέδρασαν στο 
κίνημα του δημοτικισμού και υποστήριζαν την καθαρεύουσα με προεξάρχοντα  τον  Γ. 
Χατζηδάκι (Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:45). Τον 20ο αιώνα υπήρξαν αντιδράσεις στο 
θέμα του δημοτικισμού, με πιο γνωστή αυτή των Ευαγγελικών (Κάτσικας  - Θεριανός, 
2004:98-99).  

Βασικό ρόλο στην επίλυση του γλωσσικού ζητήματος έπαιξε ένας μεγάλος παιδαγωγός 
και δημοτικιστής ο Αλέξανδρος Δελμούζος. 

Αλέξανδρος Δελμούζος 

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος γεννήθηκε το  1880 στην Άμφισσα, όπου πέρασε εκεί τα 
παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, η οικογένειά του, μιας 
και ενδιαφερόταν για την μόρφωση των παιδιών της, τον έστειλε στην Αθήνα για σπου-
δές στο Πολυτεχνείο. Ωστόσο, όμως, γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών 
(Παπανούτσος, 1984:27-30). Το 1904 μαζί με τον Κ. Παλαμά, τον Ι. Δραγούμη, τον Δ. 
Γληνό, τον Τσιριμώκο και άλλους ίδρυσαν ένα σύλλογο με την επωνυμία «Εθνική 
γλώσσα» που είχε σαν σκοπό να μελετήσει, να καλλιεργήσει και να μεταδώσει τη δη-
μοτική γλώσσα σε όλα τα είδη της γλώσσας. Ένα χρόνο μετά, το 1905 πηγαίνει για 2 
χρόνια στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές (Χαραλαμπίδης, 2008:119).   

Το 1908 ιδρύει και διορίζεται ως Διευθυντής στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο 
του Βόλου (Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:47).  Επηρεασμένος από τις αρχές του «Σχο-
λείου εργασίας» που κυριαρχούν στην Ευρώπη, πίστευε ότι θα μπορούσε να αναστηθεί 
το ελληνικό σχολείο, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοι-
νωνική ζωή του τόπου (Καραφύλλης, 2002:82). Εφάρμοσε πολλές καινοτομίες οι ο-
ποίες ήταν: 

• Να εισαχθεί η δημοτική γλώσσα και να υπάρξει έμφαση στην εμπειρική μά-
θηση. 

• Να εισαχθεί ο διάλογος στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Τα αρχαία Ελληνικά διδάσκονται μια ώρα την εβδομάδα, ενώ διδάσκονται και 

αρχαία κείμενα στη δημοτική.  
• Να στελεχώσει το σχολείο σε εκπαιδευτικό προσωπικό με άτομα που εμπλέκο-

νταν στη διοίκηση του σχολείου.  
• Η αποφυγή χρήσης βιβλίων. 
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• Όσοι εμπλέκονταν στο παρθεναγωγείο διαμόρφωναν το ωρολόγιο και σχολικό 
πρόγραμμα.  

• Αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο μάθημα εικαστικής αγωγής.  
• Δεν υπήρχαν σοβαρές συνέπειες όταν οι μαθήτριες δε φοιτούσαν τακτικά.  
• Απομάκρυνε τον αυταρχισμό. 
• Εισήγαγε το μάθημα της υγιεινής-νοσηλευτικής. 
• Έδωσε ένα νέο πνεύμα στις σχολικές γιορτές κα τους περιπάτους.  
• Δεν εφάρμοσε το σύστημα βαθμολόγησης.  
• Κατήργησε τις κατ’ οίκον εργασίες.  
• Το ενδεικτικό ήταν ένα αποδεικτικό παρακολούθησης για τις μαθήτριες του 

παρθεναγωγείου.  
• Δεν υπήρχε στασιμότητα στην ίδια τάξη.  

Φαίνεται ότι εφάρμοσε τις αρχές του σχολείου εργασίας και τον εκπαιδευτικό δημοτι-
κισμό (Καραφύλλης, 2002:84) και ότι είχε μια διαφορετική παιδαγωγική αντίληψη, η 
οποία περιελάβανε την αυτενέργεια, τον παιδοκεντρισμό και τη βιωματική μάθηση 
(Μπουζάκης, 2006:73). Απέναντι σε αυτές τις καινοτομίες αντέδρασε ο τύπος. Κατη-
γορήθηκε ότι ήταν άθεος, ότι είχε ύποπτες σχέσεις με τις μαθήτριες, ότι χρησιμοποι-
ούσε ανάρμοστες διδακτικές μεθόδους (Καραφύλλης, 2002:85). Χαρακτηριστικά οι ε-
φημερίδες τον αποκαλούσαν «εικοσιοκταετή νεανία» (Κάτσικας  - Θεριανός, 
2004:101). Όλες αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν στη διακοπή λειτουργίας του Παρθε-
ναγωγείου το 1911 (Καραφύλλης, 2002:85), όταν κατηγορήθηκε  από τον Μητροπο-
λίτη Δημητριάδος για διαφθορά ηθών στο «παρθεναγωγείο της πόλης» (Κοτρώτσου – 
Λόντου, 2004:47). Το 1914 παραπέμφθηκε σε δίκη στο Ναύπλιο για αθεΐα, ασέβεια 
και εξύβριση μαζί με τους Ζάχο και Σαράτση. Στη δίκη αυτή που ήταν γνωστή ως «Α-
θεϊκά», αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ένα χρόνο πριν κλείσει το Παρθεναγωγείο του 
Βόλου, το 1910, ίδρυσε μαζί με τον Δ. Γληνό και τον Μ. Τριανταφυλλίδη, τον Εκπαι-
δευτικό Όμιλο. Ανάμεσα στα μέλη του Ομίλου ήταν ο Μαβίλης, ο Ι.  Δραγούμης, ο Ν. 
Καζαντζάκης κ.ά. Κύριοι στόχοι του Ομίλου ήταν η αναμόρφωση της εκπαίδευσης, η 
εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας και η δημιουργία ενός πρότυπου δημοτικού σχο-
λείου. Τα μέλη του Ομίλου απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς με ομιλίες και διαλέ-
ξεις για να δείξουν πόσο σημαντική ήταν η δημοτική γλώσσα στο σχολείο, να αλλά-
ξουν τα σχολικά βιβλία κ.ά. Φυσικά αντιδράσεις υπήρχαν  από τους αντιπάλους τους 
οι οποίοι δημιούργησαν την «Εποπτεία προς έννομον προστασίαν της Εθνικής γλώσ-
σας», οι οποίοι προστάτευαν την καθαρεύουσα (Κάτσικας  - Θεριανός, 2004:103-104).  

Όταν έγινε η αναθεώρηση του συντάγματος το 1911, προσπάθησαν να μη γίνει επίσημη 
γλώσσα του κράτους η δημοτική, αφού ο Βενιζέλος ήταν οπαδός του δημοτικισμού 
(Καραφύλλης, 2002:87). Έτσι αναγκάστηκε ο Βενιζέλος να υποχωρήσει στις πιέσεις 
τους και να καθιερωθεί συνταγματικά η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους 
(Κοτρώτσου – Λόντου, 2004:47). 

Το 1917 έγινε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση του Βενιζέλου, σύμ-
φωνα με την οποία θα καθιερωθεί η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας σε όλες τις 
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τάξεις του δημοτικού, ενώ στις δύο τελευταίες τάξεις θα διδάσκεται παράλληλα και η 
καθαρεύουσα. Επίσης θα κυκλοφορήσουν τη διετία 1917-1919 δέκα αναγνωστικά στο 
δημοτικό (ανάμεσα τους ήταν τα «Ψηλά Βουνά» και το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο») 
(Μπουζάκης, 2006: 77-78, Κοτρώτσου – Λόντου, 2004: 47).  

Επικεφαλής των αντιδραστικών ομάδων σε όλα αυτά, φυσικά, ήταν ο Γ.Ν. Χατζηδάκις 
και η Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Αργότερα, όμως, οι δυνάμεις που θα καταλά-
βουν την εξουσία και θα ρίξουν την κυβέρνηση του Βενιζέλου θα καταργήσουν την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα η «Εποπτεία» που συγκρότησε η νέα κυ-
βέρνηση, να ζητήσει να καούν τα σχολικά βιβλία και να αντικατασταθούν από βιβλία 
γραμμένα στην καθαρεύουσα, ενώ ο Δελμούζος μαζί με τον Δ. Γληνό και τον Μ. Τρια-
νταφυλλίδη θα παραιτηθούν από τις θέσεις τους  (Κοτρώτσου – Λόντου , 2004:47, 
Μπουζάκης, 2006:85, Καραφύλλης, 2002:97). Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος που είχε η 
νέα κυβέρνηση εναντίον του δημοτικισμού (Καραφύλλης, 2002:97).  

Έξι χρόνια μετά, το 1923, η κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα επαναφέρει τη Δημοτική και 
ιδρύει το Μαράσλειο Διδασκαλείο, το οποίο προσαρτήθηκε στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία, η οποία ιδρύθηκε το 1920. Διευθυντής στο Μαράσλειο τοποθετήθηκε ο Δελ-
μούζος, ο οποίος προσπάθησε να εφαρμόσει τις αρχές του Σχολείου εργασίας. Θα κα-
θιερώσει τη δημοτική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας (Καραφύλλης, 2002:100) και 
θα θέσει σαν στόχο να μορφώσει «ζωντανούς ανθρώπους καλύτερους από τη δική μας 
γενιά» και να διαμορφώσει ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή. 
Είναι εμφανές ότι οι προβληματισμοί που είχε ο Δελμούζος για την εποχή του είναι 
πρωτοποριακοί. Αυτή όμως η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Δελμούζου σε συνερ-
γασία με το Γληνό, αφού ήταν ο διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, θα κρατήσει 
λίγο καιρό (Μπουζάκης, 2006:89).  

Αφορμή δόθηκε όταν διαμαρτυρήθηκαν τρεις εκπαιδευτικοί ότι η Ρόζα Ιμβριώτη είχε 
υλιστικές απόψεις στο μάθημα της Ιστορίας (Μπουζάκης, 2006:89). Θα επέμβει ο Δελ-
μούζος άμεσα ζητώντας να απομακρυνθούν οι επικριτές της συναδέλφου του. Το Υ-
πουργείο θα δεχτεί την εισήγηση του, αλλά οι τρεις εκπαιδευτικοί θα καταγγείλουν τον 
Δελμούζο και τους συνεργάτες του στο Υπουργείο Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο 
(Μπουζάκης, 2006:90). Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το 1925 ως το 1926 θα 
μείνουν γνωστές ως «Μαρασλειακά» (Κάτσικας - Θεριανός, 2004:117) και με λαβή 
αυτό το γεγονός το διδακτορικό καθεστώς του Πάγκαλου θα  απολύσει «δια λόγους 
οικονομιών» τον Ιανουάριο του 1926 τον Α. Δελμούζο, τον Δ. Γληνό και επτά συμ-
βούλους από το Εποπτικό Συμβούλιο (Καραφύλλης, 2002:101, Κάτσικας - Θεριανός, 
2004:117). Έτσι κατηγορήθηκε ο Δελμούζος για αντιεθνική διδασκαλία, κατάργηση ή 
περιφρόνηση των Θρησκευτικών και καλλιέργεια «ηθικής εκλύσεως». Όταν έπεσε το 
καθεστώς του Πάγκαλου, ο Αρειοπαγίτης Γ. Αντωνάκης θα αναλάβει την υπόθεση, ο 
οποίος θα διαπιστώσει ότι «η εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω τελουμένη εργασία ήτο 
σπουδαιότατη» και ότι αιτία για αυτό το σκάνδαλο ήταν η δημοτική γλώσσα που χρη-
σιμοποιούσε η παιδαγωγική Ακαδημία και το Μαράσλειο Διδασκαλείο (Μπουζάκης, 
2006:91). 

1173/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Αυτές οι άσχημες εμπειρίες θα οδηγήσουν στο να αποκτήσουν διαφορετικές αντιλήψεις 
ο Δ. Γληνός και ο Α. Δελμούζος γύρω από τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Αυτά τα θέματα 
αφορούσαν τη θρησκευτική αγωγή στο σχολείο, το πρόβλημα της εθνικής διαπαιδαγώ-
γησης και τις σχέσεις που έχουν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με τους κοινωνικούς 
και πολιτικούς αγώνες (Κάτσικας - Θεριανός, 2004:119). Οι διαφορετικές αντιλήψεις 
ήταν η αιτία για να διασπαστεί ο Εκπαιδευτικός Όμιλος το 1927, ύστερα από τη γενική 
συνέλευση, όπου η πλειοψηφία ήταν υπέρ του Γληνού. Μετά από τη διάσπαση του 
Εκπαιδευτικού Όμιλου, ο Δελμούζος  θα συνεχίσει να πιστεύει στην απολιτική παιδεία 
και στην πολιτική ουδετερότητα, ενώ ο Δ. Γληνός θα συνεχίσει τις βαθιές εκπαιδευτι-
κές αλλαγές μέσα από τις κοινωνικές αλλαγές (Μπουζάκης , 2006:94).  

Μόλις ένα χρόνο μετά τη διάσπαση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», το 1928 θα σχημα-
τιστεί νέα κυβέρνηση από τον Βενιζέλο, η οποία θα καθιερώσει τη δημοτική γλώσσα 
σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, ενώ στις δυο τελευταίες θα διδάσκεται παράλληλα 
με την καθαρεύουσα. Στην παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας με τη δημοτική 
στο δημοτικό ήταν αντίθετος ο Δελμούζος, ενώ ήταν σύμφωνος να υπάρξει παράλληλη 
διδασκαλία στις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου (Κάτσικας - Θεριανός, 2004:122, 
126).  

Τρία χρόνια αργότερα, το 1937 εξαιτίας των πολιτικών γεγονότων της εποχής (Δικτα-
τορία του Μεταξά τον Αύγουστο του 1936) εκδιώχθηκε από τον υπουργό του Μεταξά, 
υπουργό Παιδείας Γεωργακόπουλο, με αποτέλεσμα την παραίτησή του από τη Φιλο-
σοφική Σχολή (Χαραλαμπίδης, 2008:121, Παπανούτσου, 1984:114). Φυσικά αυτή την 
περίοδο ο Μεταξάς συμβάλλει στον αγώνα υπέρ της δημοτικής, αφού πιστεύει ότι ο 
δημοτικισμός είναι ένα «εθνικό κίνημα» και έτσι διατάζει τους δασκάλους να διδά-
σκουν τη δημοτική γλώσσα στα δημοτικά σχολεία. Ωστόσο όμως, ο Δελμούζος παρα-
τήρησε ότι «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία άρχισε το 1910, ουσιαστικά δεν 
υπήρχε πια, γιατί ούτε η υποχρεωτική εκπαίδευση γενικεύτηκε, ούτε η δημοτική 
γλώσσα έγινε διδακτική γλώσσα, ούτε η επαγγελματική κατάρτιση εδραιώθηκε και η 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλή διατηρώντας τα 
ποσοστά των αναλφάβητων σε υψηλά επίπεδα» (Κάτσικας - Θεριανός, 2004:138).  

Τα σημαντικότερα έργα που έγραψε είναι Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής (1944) και 
Το Κρυφό Σχολείο (1950) (Παπανούτσου, 1984:120). Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 
1956 σε ηλικία 76 χρονών (Παπανούτσου, 1984:126). 

Φυσικά η προσπάθεια για να καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα σαν επίσημη γλώσσα του 
κράτους, δε σταμάτησε να υπάρχει. Αυτό φαίνεται από την καθιέρωση της το 1976 από 
την κυβέρνηση του Καραμανλή, ύστερα από την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα χρόνια της Κατοχής, του Εμφύλιου Πολέμου και τα χρό-
νια της στρατιωτικής δικτατορίας η επίσημη γλώσσα του κράτους ήταν η καθαρεύ-
ουσα, η οποία και διδασκόταν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Κοτρώτσου – 
Λόντου, 2004:49).  
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Συμπεράσματα 

Το γλωσσικό ζήτημα ήταν ένα θέμα που δημιουργήθηκε ήδη από τα αρχαία χρόνια, 
συνεχίστηκε στα βυζαντινά χρόνια, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και κορυφώθηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Για να επιλυθεί το γλωσσικό ζήτημα βοήθησε σε μεγάλο 
βαθμό ο Δελμούζος. Η δράση του ήταν μεγάλη. Φαίνεται ότι είχε επηρεαστεί από το 
σχολείο εργασίας και αυτό το συμπεραίνουμε από την ίδρυση και την διεύθυνση του 
Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου στο οποίο εφάρμοσε πρωτοποριακές ιδέες για 
εκείνη την εποχή μεταξύ των οποίων τη διδασκαλία και της δημοτικής γλώσσας. Κα-
τηγορήθηκε όμως για αυτές τις ιδέες. Παρόλα αυτά δεν έμεινε αμέτοχος ως προς την 
προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση. Ίδρυσε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο μαζί με τον 
Δ. Γληνό και Τον Μ. Τριανταφυλλίδη, μέχρι την διάσπασή του, έγινε διευθυντής στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο όπου προσπάθησε να εφαρμόσει τις αρχές διδασκαλίας του 
σχολείου εργασίας και να καθιερώσει τη δημοτική γλώσσα, έγινε διευθυντής στην Παι-
δαγωγική Ακαδημία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και τέλος ασχολήθηκε με τη 
συγγραφή βιβλίων μέχρι το θάνατό του. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσπά-
θησε να βελτιώσει την ελληνική εκπαίδευση με ένα πολύ βασικό θέμα, όπως αυτού του 
δημοτικισμού, το οποίο ταλαιπώρησε για πολλές δεκαετίες την Ελλάδα και δίχασε για 
πολλά χρόνια τους Έλληνες. Για αυτό το λόγο θεωρείται ένας από τους σημαντικότε-
ρους παιδαγωγούς. 
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Ο φεμινιστικός εμπειρισμός της Longino και η γνωσιακή συγκρότηση 
των μαθητών 

 
Γκλέζου Νεφέλη  

Υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nefeliph29@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και η συνοπτική ανάλυση του φεμινι-
στικού εμπειρισμού της Longino ως μιας φεμινιστικής επιστημολογίας, καθώς και η 
συσχέτιση αυτής της επιστημολογικής θεωρίας με τη γνωσιακή συγκρότηση των μα-
θητών/τριών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αρχικά, επιχειρείται μια προσπάθεια να α-
ναλυθεί η κοινωνική εμπειριστική θέση της Longino για τη γνώση, εστιάζοντας στη 
σημασία του εκάστοτε πλαισίου και αναδεικνύοντας τον ρόλο των υποθέσεων υποβά-
θρου στη γνωσιακή συγκρότηση. Στη συζήτηση αυτή, εμπλέκονται ζητήματα αξιών, 
εξετάζεται ο τρόπος συγκρότησης της έννοιας φύλο και τίθεται το ζήτημα της αντικει-
μενικότητας της παραγόμενης γνώσης. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν 
αυτά τα αναδυόμενα από τη θεωρία της Longino ζητήματα με τη θεματική της εκπαί-
δευσης, εστιάζοντας στη γνώση την οποία συγκροτούν οι μαθητές/τριες στο σχολείο.  

Λέξεις-Κλειδιά: εμπειρισμός, γνώση, εκπαίδευση, υποθέσεις υποβάθρου 

Εισαγωγή 

Η Longino (1990) αναπτύσσει μια θεωρία φεμινιστικού εμπειρισμού, η οποία ανήκει 
στον ευρύτερο κλάδο της φεμινιστικής επιστημολογίας. Προβάλλει την αντίθεσή της 
στη θεώρηση για μια βιολογική βάση των έμφυλων διαφορών στη συμπεριφορά και τη 
νόηση και διατηρεί την εμπεριστική θέση ότι η γνώση θεμελιώνεται στην εμπειρία. 
Όμως, εκλαμβάνει τη γνώση ως κοινωνική δραστηριότητα και την επιστημονική μέ-
θοδο ως κοινωνική πρακτική, δηλαδή ως μια πρακτική, η οποία ασκείται από κοινωνι-
κές ομάδες. (Longino, 1990, σσ. 12, 67, 82, 103, 215∙  Longino, 1993, σ. 112∙ Longino, 
1999, σσ. 343, 349) 

Η Longino, επίσης, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική πρακτική αλληλε-
πιδρά με τις κοινωνικές αξίες. Υπερασπίζεται μια πλαισιοκρατική και κοινωνική ανά-
λυση της δικαιολόγησης, αναπτύσσοντας μια εμπειριστική θέση για την επιστημονική 
γνώση. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτεί μια θεωρία πλαισιακού εμπειρισμού, μια πλαι-
σιοκρατική θεωρία για την απόδειξη, η οποία μπορεί να ασχοληθεί με φεμινιστικές 
ανησυχίες χωρίς να επικεντρώνεται σε αυτές. Στη θεωρία αυτή, η εμπειρία θεωρείται 
ως βάση των γνωσιακών ισχυρισμών. Όμως, το πλαίσιο των υποθέσεων υποβάθρου 
αλλά και το γενικότερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο έχουν σημασία στη γνωσιακή 
συγκρότηση, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. (Longino, 1990, σσ. 5,  82, 215, 219-
221) 

 Η Longino εκλαμβάνει την εμπειρία ως αλληλεπιδραστική διαδικασία, ως ένα προϊόν, 
δηλαδή, αλληλεπίδρασης μεταξύ αισθήσεων, εννοιακών μηχανισμών και πλευρών του 
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κόσμου οι οποίες επιλέγονται. Η θεωρία της Longino λειτουργεί ως μια κριτική επα-
νάγνωση του ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν οι υποθέσεις υποβάθρου στη διαιώνιση 
της ανδροκεντρικότητας της παραδοσιακής επιστημονικής γνώσης. Υποστηρίζει ότι η 
νομιμοποίηση επιστημονικών θεωριών συμβαίνει μέσω κριτικών διαδικασιών οι ο-
ποίες συνδυάζουν εμπειρικά δεδομένα και πλαισιακές υποθέσεις υποβάθρου. Με τον 
τρόπο αυτό, διεισδύουν κοινωνικές αξίες στην επιστημονική έρευνα. Η δικαιολόγηση 
της επιστημονικής γνώσης εξαρτάται από πλαισιακούς παράγοντες και οι αποδεικτικές 
σχέσεις εμφανίζονται συνθετότερες από τις υπάρχουσες παραδοσιακές εμπειριστικές 
περιγραφές. (Code, 1998, σ. 178∙ Longino, 1990, σσ. 67, 82, 215, 219-221∙  Longino, 
1993, σ. 112∙ Longino, 1999, σσ. 343, 349). Μέσα από την εξέταση της θεωρίας της 
Longino, προκύπτει το ερώτημα: Είναι δυνατόν αυτή η κοινωνική εμπειριστική θεωρία 
της Longino να συνάδει με τη γνωσιακή συγκρότηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης; Η εργασία αυτή προσπαθεί απαντήσει στο ερώτημα αυτό, μέσα από 
την εξέταση της θεωρίας της Longino. 

Ο ρόλος των υποθέσεων υποβάθρου στη γνωσιακή συγκρότηση 

Η Longino εκλαμβάνει τη γνώση ως κοινωνική δραστηριότητα και την επιστημονική 
μέθοδο ως κοινωνική πρακτική, δηλαδή ως μια πρακτική η οποία ασκείται από κοινω-
νικές ομάδες. (Longino, 1990, σσ. 12-13, 66-67). Κατά πόσο η εκπαίδευση προϋποθέ-
τει και χρησιμοποιεί μια τέτοια σύλληψη της γνώσης; Η ομαδοσυνεργατική μάθηση 
στηρίζεται ξεκάθαρα στην κοινωνική φύση της γνώσης και αναπτύσσεται υπό αυτή την 
προϋπόθεση. Η γνώση συγκροτείται στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών μέσα στη 
σχολική τάξη και δεν είναι αποκομμένη από το κοινωνικό πλαίσιο και χαρακτήρα. Μή-
πως, όμως, η γνώση την οποία συγκροτούν οι μαθητές/τριες έχει έναν ευρύτερα κοινω-
νικό χαρακτήρα; Μήπως η κοινωνικότητά της αφορά την ευρύτερη διαδικασία γνωσια-
κής συγκρότησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης; 

Η Longino εστιάζει στις αποδεικτικές σχέσεις μιας κατάστασης πραγμάτων και υπο-
στηρίζει ότι δεν είναι μοναδικές εν σχέσει με τις αντίστοιχες υποθέσεις αλλά μπορεί να 
είναι ποικίλες και να συγκροτούνται κάθε φορά μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο από το 
οποίο και καθορίζονται. Μία κατάσταση πραγμάτων, δηλαδή, μπορεί να θεωρείται ως 
απόδειξη για διαφορετικές και αντιθετικές υποθέσεις, ως συνέπεια των διαφορετικών 
πεποιθήσεων των υποκειμένων, τα οποία συνεργατικά προβαίνουν στη συγκρότηση 
αυτής της συγκεκριμένης αποδεικτικής σχέσης που στηρίζεται σε ορισμένες κάθε φορά 
πλευρές μιας κατάστασης πραγμάτων. Αυτές οι άλλες διαφορετικές πεποιθήσεις και 
υποθέσεις οι οποίες εμπλέκονται καθοριστικά στην εκάστοτε συγκρότηση της αποδει-
κτικής σχέσης ονομάζονται από τη Longino υποθέσεις υποβάθρου (background as-
sumptions). (Longino, 1990, σσ. 40-43, 59).  

Ποιος είναι ο ρόλος των υποθέσεων υποβάθρου τις οποίες φέρουν μαζί τους τα παιδιά 
κατά τη διαδικασία της γνωσιακής τους συγκρότησης; Το πλαίσιο μέσα στο οποίο το-
ποθετείται κάθε φορά η διαδικασία γνωσιακής συγκρότησης επηρεάζει την ίδια τη 
γνώση. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να οδηγούν κάθε μαθητή/τρια σε διαφορετική γνω-
σιακή συγκρότηση, σε διαφορετικά συμπεράσματα από τις ασκήσεις και τους 
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πειραματισμούς που έκανε, στη διάνοιξη διαφορετικών διεξόδων και προοπτικών συ-
νέχισης της διαδικασίας γνωσιακής συγκρότησης. Αυτή η διαφορετικότητα της γνω-
σιακής συγκρότησης είναι συμβατή με τη θεωρία της Longino για τον καθοριστικό 
ρόλο των υποθέσεων υποβάθρου στην αποδεικτική σχέση. Η διατήρηση αυτής της γνω-
σιακής συγκρότησης μέσα σε ορισμένα όρια τα οποία καθορίζονται από τους σκοπούς 
της εκπαίδευσης και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα έχει να κάνει με τη 
συνολική θεωρία της Longino κατά την οποία αυτή υπερασπίζεται την αντικειμενικό-
τητα, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. 

Σύμφωνα με τη Longino, οι υποθέσεις υποβάθρου, οι οποίες εμπλέκονται καθοριστικά 
στις αποδεικτικές σχέσεις, μπορεί να εκφράζουν καταστατικές/συγκροτητικές αξίες 
(constitutive values), δηλαδή αξίες οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες μιας αποδεκτής 
επιστημονικής πρακτικής και παράγονται μέσω της κατανόησης των σκοπών της επι-
στήμης. (Longino, 1990, pp. 4-5∙ Longino, 1987, σ. 54). Αυτή η πλευρά της θεωρίας 
της Longino συνάδει με την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές/τριες 
καλούνται να εμπεδώσουν την επιστημονική γνώση ως μια γνώση αληθή, εμπειρικά 
επαρκή και δυνάμενη να εξηγηθεί, δηλαδή ως μια γνώση η οποία χαρακτηρίζεται από 
γνωστικές, συγκροτητικές κατά τη Longino, αξίες. Αυτά τα αξιακά χαρακτηριστικά της 
ζητούμενης στην εκπαίδευση γνωσιακής συγκρότησης είναι αναγκαία για την προα-
γωγή και την θεμελίωση της γνωσιακής συγκρότησης των μαθητών στην εκπαίδευση. 

Οι υποθέσεις υποβάθρου, όμως, σύμφωνα με τη Longino, μπορεί να εκφράζουν και 
πλαισιακές αξίες (contextual values), δηλαδή κοινωνικές, ηθικές, πολιτικές και πολιτι-
σμικές αξίες οι οποίες σχετίζονται και αντανακλούν την κοινωνία στην οποία λαμβάνει 
χώρα η επιστημονική έρευνα, εντάσσοντας την επιστήμη στο κοινωνικο-πολιτισμικό 
περιβάλλον. (Longino, 1990, pp. 4-5∙ Longino, 1987, σ. 54). Αυτές οι αξίες συμμετέ-
χουν με τον δικό τους τρόπο στη γνωσιακή συγκρότηση των μαθητών/τριών, προσδί-
δοντας μια άλλη πτυχή στη διαδικασία αυτή. Ο τρόπος που θα συγκροτηθεί κάθε φορά 
η γνώση  από τους μαθητές, οι κρίσεις τους, η ίδια η αποκτούμενη γνώση διαποτίζεται 
από τις πλαισιακές τους αξίες, τις οποίες έχουν αποκτήσει και από το προσχολικό και 
εξωσχολικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το σχολείο, το οποίο 
επιδρά και καθορίζει τις αξίες των παιδιών. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: Είναι αποδε-
κτή αυτή η εμφύσηση των πλαισιακών αξιών στη γνωσιακή συγκρότηση των μαθη-
τών/τριών;  

Από τη στιγμή που είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της σχολικής 
επιστημονικής γνώσης η οποία συγκροτείται, η ύπαρξη των πλαισιακών αξιών δεν κα-
τακρίνεται. Εξάλλου, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο καθαρά επιστημονικές γνώσεις 
αλλά και ευρύτερες, καθώς βρίσκονται μέσα σε έναν κοινωνικό και αξιακό χώρο, ο 
οποίος προϋποθέτει εξοικείωση και ενασχόληση με κοινωνικές αξίες. Επομένως, με 
την προϋπόθεση διατήρησης του στοιχείου της αντικειμενικότητας της γνώσης, προϋ-
πόθεση για την οποία η Longino ενδιαφέρεται έντονα, και αυτή η πλευρά της θεωρίας 
της Longino συνάδει με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αφού οι αποδεικτικές σχέσεις σύμφωνα με τη Longino στηρίζονται σε υποθέσεις 
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υποβάθρου, αν αλλάξουν αυτές οι υποθέσεις υποβάθρου σε έναν συλλογισμό, αλλάζει 
κάθε φορά και ο τρόπος θεώρησης του φύλου στην κοινωνία και, συνεπώς, αλλάζει και 
η κοινωνική κατασκευή του φύλου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Επομένως, η σημασία 
των υποθέσεων υποβάθρου των μαθητών είναι τεράστια όχι μόνο για τη γνωσιακή τους 
συγκρότηση αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούν κοινωνικά το φύλο. Η 
εκπαίδευση στηρίζεται, λοιπόν, στις υποθέσεις υποβάθρου των μαθητών αλλά συγκρο-
τεί και η ίδια νέες υποθέσεις υποβάθρου στους μαθητές, οι οποίες είναι καθοριστικές 
για τη μετέπειτα γνώση. Ακόμη, καλείται να ανατρέπει υποθέσεις υποβάθρου οι οποίες 
οδηγούν σε μονόπλευρη και προκατειλημμένη αντιμετώπιση των πραγμάτων και να 
ανατρέπει, επίσης, εκείνες τις υποθέσεις υποβάθρου οι οποίες θεμελιώνουν μια απα-
ξιωτική για τις γυναίκες κοινωνική κατασκευή του φύλου. 

Για ποιο λόγο, όμως, είναι τόσο σημαντικό να δοθεί σημασία στις υποθέσεις υποβά-
θρου οι οποίες εμπλέκονται καθοριστικά στις αποδεικτικές σχέσεις; Η Longino υπο-
στηρίζει ότι οι υποθέσεις υποβάθρου, οι οποίες επιδρούν στη γνωσιακή συγκρότηση, 
υπόκεινται σε κριτική. Οι αλληλεπιδράσεις των ατομικών γνωσιακών υποκειμένων εί-
ναι καθοριστικές για τη γνωσιακή συγκρότηση, καθώς, με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή 
η υποβολή των υποθέσεων υποβάθρου των γνωσιακών υποκειμένων σε κριτική, η ο-
ποία θεωρείται αναγκαία διεργασία μέσα στις επιστημονικές κοινότητες. Οι υποθέσεις 
υποβάθρου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Οι καταστά-
σεις πραγμάτων στις οποίες βασίζονται οι θεωρίες μπορούν να εξακριβωθούν διυπο-
κειμενικά, χάρη στην κοινή γλώσσα και στην αντίστοιχη αλληλοκατανόηση αλλά και 
βάσει της ανεξαρτησίας των εμπειρικών αντικειμένων από την ανθρώπινη σκέψη για 
αυτά. Οι ερευνητές, ως παραγωγοί της γνώσης, δρώντας αλληλεπιδραστικά μεταξύ 
τους, κατασκευάζουν την επιστημονική γνώση, τροποποιώντας τις προσωπικές υποθέ-
σεις και θεωρίες τους. Όμως, απαιτείται και εξωτερική κριτική, δηλαδή ενδιαφέρον και 
ενασχόληση και με άλλες επιστημονικές κοινότητες, καθώς οι αλληλεπιδράσεις των 
παραγωγών της γνώσης δεν καταφέρνουν πάντα να καταδείξουν τις εκάστοτε υποθέ-
σεις υποβάθρου. (Longino, 1990, σ. 70∙ Longino, 1999, σ. 342-343). Αυτή η θεμελίωση 
της δικαιολόγησης στην κριτική διαλογική αλληλεπίδραση κοινωνικοποιεί την έννοια 
δικαιολόγηση. (Longino, 1999, σ. 344)  

Κοινωνική σύλληψη της αντικειμενικότητας 

Αυτή η ανάγκη κριτικής των υποθέσεων υποβάθρου αλληλοδιαπλέκεται με τη συγκρό-
τηση του γνωσιακού υποκειμένου στον εμπειρισμό της Longino. Η επιστημονική 
γνώση, σύμφωνα με τη Longino, δεν ανάγεται στο άτομο και δεν αποτελεί απλώς ά-
θροισμα ατομικών γνώσεων, αλλά τοποθετείται μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαί-
σιο. Στον πλαισιακό εμπειρισμό της Longino, το γνωσιακό υποκείμενο συγκροτείται 
από άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και, με τον τρόπο αυτό, τροποποιούν 
τις παρατηρήσεις, τις θεωρίες τους αλλά και τα υποδείγματα συλλογισμού τους. Σύμ-
φωνα με τη Longino, το γνωσιακό υποκείμενο αποτελείται από μια αλληλεπιδραστική 
διαλογική επιστημονική κοινότητα, η οποία υποβάλλει σε κριτική και τροποποιεί τη 
γνωσιακή συγκρότηση που μπορεί να προκύψει από διαφορετικά άτομα. (Longino, 
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1990, σσ. 68-69, 231).  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι μαθητές συγκροτούν μια 
τέτοια επιστημονική κοινότητα με την ευρύτερη έννοια, ως μια ομάδα ενδιαφερόμενων 
για την επιστημονική γνώση που υποβάλλει σε κριτική και τροποποιεί τη γνωσιακή 
συγκρότηση των ατόμων και τοποθετείται μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, 
στην προκειμένη περίπτωση των μαθητών ως ατόμων. 

Η Longino υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις υποβάθρου, οι οποίες επιδρούν στη γνωσιακή 
συγκρότηση, μπορούν να τροποποιηθούν ως απάντηση στον δημόσιο κριτικό έλεγχο 
στον οποίο υπόκεινται, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της επι-
στημονικής κοινότητας. Η αντικειμενικότητα διασφαλίζεται μέσω μιας κοινωνικής 
διαδικασίας δημόσιου κριτικού ελέγχου κάθε θεωρίας, η οποία αποκαλύπτει τις υποθέ-
σεις υποβάθρου της θεωρίας και καθορίζει το κατά πόσο αυτές είναι αποδεκτές. Η δυ-
νατότητα κριτικής ελέγχει την επίδραση των υποκειμενικών στοιχείων των υποθέσεων 
υποβάθρου στη συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.  (Grasswick, 2013, σ. 11∙ 
Longino, 1990, σ. 70-73).  

Μια μικρογραφία αυτής της διαδικασίας της επιστημονικής κοινότητας μπορεί να λει-
τουργεί μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Οι μαθη-
τές, δρώντας αλληλεπιδραστικά ως γνωσιακά υποκείμενα και ως μικροί επιστήμονες 
εντάσσονται μέσα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και μπορούν να υπε-
ρασπίζονται, να τροποποιούν ή και να εγκαταλείπουν ορισμένες υποθέσεις υποβάθρου 
ως απάντηση στην κριτική η οποία ασκείται τόσο μέσα στην μικρογραφία της δικής 
τους επιστημονικής κοινότητας της τάξης και του σχολείου όσο και έξω από αυτό. Με 
τον τρόπο αυτό, η γνώση η οποία συγκροτείται είναι αντικειμενική στα πρότυπα της 
θεωρίας της Longino. 

Σύμφωνα με τη Longino, οι υποθέσεις υποβάθρου οι οποίες τελικά εισέρχονται στην 
αποδεικτική σχέση έχουν περάσει από μια μετασχηματιστική εξέταση εκ μέρους της 
επιστημονικής κοινότητας. (Longino, 1990, σ. 216∙ Grasswick & Webb, 2002, σ. 192). 
Κατά τον παραλληλισμό της σχολικής τάξης με μια επιστημονική κοινότητα, αυτή η 
μετασχηματιστική εξέταση μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι δυνατή, σε μια περιορι-
σμένη, βέβαια, διάσταση. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιους τόπους 
συζήτησης, δηλαδή σε συναντήσεις με άλλα σχολεία ή άλλες ευρύτερες ομάδες, κατά 
τις οποίες θα γίνονται παρουσιάσεις, ερωτήσεις και συζητήσεις για τη γνώση την οποία 
οι μαθητές συγκροτούν στο σχολείο. Αυτή η επιστημονική κοινότητα των μαθητών ως 
ενδιαφερόμενων για την επιστημονική γνώση απαντά στην κριτική η οποία ασκείται 
στο πλαίσιο του κριτικού διαλόγου.  
 
Ακόμα, οι μαθητές εισάγονται στη χρήση δημόσια αναγνωρισμένων κανόνων αναφο-
ρικά με την κριτική, η οποία σχετίζεται με τους στόχους της επιστημονικής κοινότητας. 
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία των γνωστικών αξιών για την επιστημονική 
γνώση αλλά συνειδητοποιούν και τη σημασία την οποία έχουν και οι κοινωνικές αξίες 
στην εφαρμογή των συγκροτούμενων γνώσεων. Μαθαίνουν να υπερασπίζονται τους 

1180/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



αποδεκτούς επιστημονικούς κανόνες και τίθενται μέσα στα όριά τους κατά τη γνω-
σιακή συγκρότηση. Τέλος, αναφορικά με τους μαθητές ως επιστημονική κοινότητα έ-
χει μεγάλη σημασία το τέταρτο κριτήριο της Longino για την επίτευξη της μετασχημα-
τιστικής κριτικής, δηλαδή η ανάγκη ισότητας διανοητικής δικαιοδοσίας μέσα στην ε-
πιστημονική κοινότητα. Οι μαθητές οι οποίοι συγκροτούν τη δική τους επιστημονική 
κοινότητα έχουν όλοι τις ικανότητες συμμετοχής στη γνωσιακή συγκρότηση, χωρίς να 
αποκλείονται ή να υποτιμώνται ορισμένοι εξ αυτών λόγω των κοινωνικών χαρακτηρι-
στικών τους, όπως είναι το φύλο. 

Η Longino υποστηρίζει ότι η επιστήμη μπορεί να ασκηθεί με φεμινιστικό τρόπο, ο ο-
ποίος συγκροτείται από μια ανάλυση της επίδρασης των υποθέσεων υποβάθρου στη 
διευκόλυνση ή την απόρριψη ορισμένων συμπερασμάτων, καθώς και από τη χρησιμο-
ποίηση υποθέσεων υποβάθρου με κατάλληλο τρόπο και σε αντίθεση με αυτές της κυ-
ρίαρχης επιστήμης. (Longino, 1990, σ. 214). Αυτή η απόδοση φεμινιστικού χαρακτήρα 
στον σημαντικό ρόλο των υποθέσεων υποβάθρου στη γνωσιακή συγκρότηση δεν εμπο-
δίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας της Longino στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω, καθώς αποτελεί μια σύλληψη της επιστήμης ως διαδικα-
σίας και όχι ως περιεχομένου. Ο χαρακτηρισμός φεμινιστική για αυτόν τον τρόπο συ-
γκρότησης της γνώσης δεν αποτελεί ταμπού αλλά μία σύλληψη της Longino η οποία 
στηρίζεται στον ρόλο των υποθέσεων υποβάθρου στη γνωσιακή συγκρότηση. Μια φε-
μινιστική επιστήμη μπορεί να ανταποκρίνεται και στους κανόνες της επιστημονικής 
γνώσης αλλά και στα ιδανικά μιας πολιτικής κοινότητας ή και ολόκληρης της κοινω-
νίας. 

Συμπεράσματα 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Longino περιστρέφει τις έννοιες του γνωσιακού υποκειμένου 
και της αντικειμενικότητας γύρω από την έννοια της επιστημονικής κοινότητας, με 
βάση την οποία αυτές συγκροτούνται, προκειμένου να τονίσει τη σχέση των πλαισια-
κών αξιών με τη γνωσιακή συγκρότηση μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Η διαδι-
κασία κριτικού ελέγχου με την οποία επιτυγχάνεται η αντικειμενικότητα στη θεωρία 
της Longino δεν αποτελεί ξεκάθαρα και αποκλειστικά φεμινιστικό στοιχείο, αλλά μια 
κοινωνική διαδικασία η οποία συνάδει και μπορεί να φέρνει σε πέρας τους στόχους 
μιας φεμινιστικής επιστημολογίας, ελέγχοντας τις υποθέσεις υποβάθρου οι οποίες ε-
μπλέκονται στη γνωσιακή συγκρότηση. 

Η Longino, λοιπόν, ενώ γενικά δεν εστιάζει στο φεμινιστικό στοιχείο της θεωρίας της, 
στηρίζει τη θέση της για μια φεμινιστική επιστήμη στον κυρίαρχο ρόλο των υποθέσεων 
υποβάθρου στη συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης, τον οποίο αλληλοδιαπλέκει με 
τον φεμινιστικό χαρακτήρα της επιστήμης. Αυτό προκύπτει και από την έμφαση την 
οποία δίνει γενικά στην ανάλυση των υποθέσεων υποβάθρου, την οποία θεωρεί ζωτικής 
σημασίας για την υπεράσπιση του φεμινιστικού χαρακτήρα της θεωρίας της.  
 
Η συλλογιστική της αναλύει ευρύτερα το ζήτημα των υποθέσεων υποβάθρου στην 
κοινωνική συγκρότηση της γνώσης, στην οποία εντάσσει το φεμινιστικό τμήμα του 
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συλλογισμού της. Οι υποθέσεις υποβάθρου όχι μόνο συνδέονται με τον 
ανδροκεντρισμό ορισμένων επιστημονικών θεωρήσεων αλλά μπορούν να αλλάξουν τη 
γνωσιακή συγκρότηση, επιδρώντας στην αποδεικτική διαδικασία και καταδεικνύοντας, 
χάρη στην κοινωνική τους φύση, τον κοινωνικά κατασκευασμένο χαρακτήρα 
ορισμένων εννοιών, όπως είναι και η έννοια φύλο. Πέραν τούτων, οι υποθέσεις 
υποβάθρου μπορεί να αποτελούν φεμινιστικές πολιτικές αξίες, δρώντας, έτσι, με 
ξεκάθαρα φεμινιστικό περιεχόμενο, ενώ υποβάλλονται κανονικά σε κριτική μέσα στην 
επιστημονική κοινότητα, όπως κάθε υπόθση υποβάθρου. Όμως, η ίδια η θεώρηση της 
γνώσης ως κοινωνικής δραστηριότητας εμπεριέχει το φεμινιστικό στοιχείο, καθώς δίνει 
σημασία στις έμφυλες σχέσεις οι οποίες συγκροτούνται στην κοινωνία. Η φεμινιστική 
επιστήμη προβάλλεται ως τρόπος άσκησης της επιστήμης, ο οποίος δεν θέτει τις αξίες 
και τα έμφυλα χαρακτηριστικά έξω από το πεδίο της, αλλά συνθέτει ευρύτερα 
οργανωτικά πλαίσια για να συμπεριλάβει την αλληλεπίδραση επιστημικών και 
πλαισιακών αξιών, επιστήμης και κοινωνικοπολιτικών ενδιαφερόντων. 
 
Μέσα σε μια τόσο έντονα κοινωνική θεώρηση της γνώσης στο πλαίσιο της 
φεμινιστικής επιστημολογίας, η Longino, στη βάση ενός κοινωνικού φύλου, εστιάζει 
στις υποθέσεις υποβάθρου οι οποίες αντανακλούν την κοινωνία και επιδρούν στη 
γνωσιακή συγκρότηση. Η Longino δεν αναλύει το κοινωνικό φύλο αλλά τη γνώση η 
οποία συγκροτείται στη βάση αυτού μέσα στη φεμινιστική της επιστημολογία. Στη 
θεωρία της, οι εκάστοτε υποθέσεις υποβάθρου, οι οποίες εμπλέκονται στη γνωσιακή 
συγκρότηση, είναι καθοριστικές και για το είδος του κοινωνικού φύλου που 
προασπίζεται, το οποίο στη θεωρία της Longino φαίνεται να είναι σύμφωνο και 
συμβατό με τους φεμινιστικούς στόχους και την άρση της κοινωνικής υποτέλειας των 
γυναικών.  

Σε έναν αναβαθμό του στοχασμού πάνω στον φεμινιστικό εμπειρισμό της Longino, η 
παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι η θεωρία της Longino μπορεί να συνάδει με τη γνω-
σιακή συγκρότηση των μαθητών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι υποθέσεις υποβά-
θρου των μαθητών αλλά και της ίδιας της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης οι ο-
ποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπόκειται σε εξέταση και 
κριτική από τους μαθητές ως μια επιστημονική κοινότητα μπορούν να επηρεάσουν την 
αντίστοιχη γνωσιακή συγκρότηση, καταδεικνύοντας, χάρη στην κοινωνική τους φύση, 
τον κοινωνικά κατασκευασμένο χαρακτήρα ορισμένων εννοιών, όπως είναι και η έν-
νοια φύλο. Οι μαθητές, με τον τρόπο αυτό, δίνουν σημασία στις κοινωνικές τους αξίες 
και τις αξιοποιούν στον σχηματισμό εννοιών. Η σύλληψη του φύλου, της έννοιας της 
γυναίκας και όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνουν και αφορούν το φύλο καθορίζονται 
από αυτή την κοινωνική θεώρηση της Longino και από την απόδοση μείζονος σημα-
σίας στις υποθέσεις υποβάθρου. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις απόψεις και τις στάσεις των 
γονέων σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών στην εποχή της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με την τρέχουσα 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση καθώς και με ζητήματα όπως η συμπληρωματική 
εκπαίδευση, η φετιχοποίηση των πανελληνίων εξετάσεων για την είσοδο στο 
πανεπιστήμιο και ο αχανής εκπαιδευτικός τομέας, όπως προκύπτει από την διαδοχική 
εναλλαγή των κυβερνήσεων, την μαζοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
και τη συνεχιζόμενη επέκταση της ιδιωτικής διδασκαλίας. Στο προαναφερθέν 
θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη σχέση μεταξύ 
της κρατικής εκπαίδευσης και της συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην περίοδο πριν 
και κατόπιν της κρίσης, την ερμηνεία της χρηματοδότησης της διδασκαλίας, ακόμη και 
από οικογένειες όπου ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και την εξήγηση 
της εμμονής στις θεωρητικές σπουδές, παρά τις προφανείς απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας για την άσκηση πρακτικών επαγγελμάτων. Η ερευνητική μέθοδος είναι η 
συνέντευξη και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη με τη χρήση οδηγού 
συνέντευξης. Το δείγμα αφορά σε γονείς μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου από όλη 
την Ελλάδα και οι συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν ήταν 30. 

Λέξεις-Κλειδιά: οικονομική κρίση, φροντιστηριακή εκπαίδευση, τυπική εκπαίδευση, 
πανελλήνιες εξετάσεις 

Εισαγωγή 

Συνολικά, έχουμε να κάνουμε με ένα παράδοξο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο είναι 
πηγή πολλών αντιφάσεων και συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από τη μία 
πλευρά, υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή στην αγορά εργασίας, η οποία υπό άλλες 
συνθήκες θα δημιουργούσε ένα εύφορο έδαφος για την ύπαρξη χειρωνακτικών 
επαγγελμάτων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια διαρκή εστίαση στα θεωρητικά 
επαγγέλματα, κάτι που μπορεί να συσχετιστεί με τα 400 χρόνια τουρκικής κατοχής, 
γεγονός που δημιούργησε μια τάση για μια γενική "ψυχική" ανάκαμψη (Κυρίδης, 
1996α). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των τίτλων 
σπουδών και των τίτλων εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες ανάγκες της 
ελληνικής οικονομίας, μια ανισορροπία που δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά 
πρωτίστως πολιτική επιλογή (Κυρίδης, 1997: 34-35). Επιπλέον, το γεγονός ότι στη 
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δεκαετία του 1960 και του 1970 το πανεπιστημιακό δίπλωμα συνενώθηκε με την έννοια 
της κοινωνικής κινητικότητας των φοιτητών από τα χαμηλά στρώματα (Τσουκαλάς, 
1981: 81-97) συνεχίζει να εμποτίζει την ιδεολογία της σημερινής ελληνικής 
οικογένειας, παρά τις οικονομικές εξελίξεις που απαιτούν την αναδιάρθρωση της 
ελληνικής οικονομίας. Στο προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα εργασία 
επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη σχέση μεταξύ της κρατικής εκπαίδευσης και της 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην περίοδο πριν και κατόπιν της κρίσης, την 
ερμηνεία της χρηματοδότησης της διδασκαλίας, ακόμη και από οικογένειες όπου ένας 
ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και την εξήγηση της εμμονής στις θεωρητικές 
σπουδές, παρά τις προφανείς απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για την άσκηση 
πρακτικών επαγγελμάτων.  

Στόχος της έρευνας είναι κατά βάση να εκφραστούν οι απόψεις των γονέων αναφορικά 
με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Το γεγονός ότι το εν λόγω θέμα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την περιρρέουσα οικονομική, πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα 
στην Ελλάδα εξηγεί εν μέρει το γεγονός ότι πολλά έχουν λεχθεί επί τούτου, αλλά κατ’ 
ουσίαν έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες, οι οποίες να σκιαγραφούν τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στις εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών στα χρόνια της 
οικονομικής παθογένειας. Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την εν γένει ανισότητα 
της ελληνικής εκπαίδευσης, ως προς την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και την 
απαξίωση του σχολείου (Κάτσικας & Καββαδίας 1994, Κυρίδης, Μαυρικάκη & 
Νερούτσος 1994, Κυρίδης, 1996, Δήμου 1999, Γουβιάς 2010, Κελπανίδης & 
Πολυμίλη, 2012). Ορισμένες μελέτες εξετάζουν αν και κατά πόσο το φροντιστήριο 
εξακολουθεί να αποτελεί μία αναγκαιότητα (Πολυμίλη 2014, Μπενεχούτσου 2014), 
ενώ άλλες παλαιότερες δίνουν έμφαση στην εν γένει κρίση του σχολείου (Κάτσικας & 
Καββαδίας, 1994, 1998).  

Το φαινόμενο του φροντιστηρίου 

Πρόκειται για μια μακρόχρονη και παγιωμένη πραγματικότητα, η οποία κατέχει 
εξέχουσα θέση, ισάξια με εκείνης της επίσημης και τυπικής εκπαίδευσης (Δήμου, 
1999). Το βασικό είναι ότι το φροντιστήριο έχει καταστεί όχι μόνον μέσο κάλυψης των 
γνωστικών κενών που δημιουργεί το σχολείο, αλλά και μία κοινωνική πραγματικότητα 
η οποία επηρεάζει τα τεκταινόμενα στην τυπική εκπαίδευση. Το φροντιστήριο 
ανέπτυξε μια πορεία πενήντα χρόνων για να φτάσει στη σημερινή καταξιωμένη του 
μορφή, έχοντας περάσει από ποικίλα στάδια, το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι το 
γεγονός ότι έχει παγιωθεί όχι μόνον ως ένα βοηθητικό στοιχείο για τους μαθητές και 
τις οικογένειες, αλλά και ως ιδεολογικός φορέας, με όλες τις ιδεολογικές προεκτάσεις 
που μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Αρχικά, η πρώτη ιδεολογική προέκταση έχει να κάνει 
με το ότι το σχολείο σταδιακά παραγκωνίζεται και θεωρείται ότι δεν επαρκεί για την 
ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις εν γένει και ειδικά για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις.  

Η αντίληψη αυτή έχει εμποτίσει τόσο βαθιά την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην 
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Ελλάδα, ώστε να θεωρείται αδύνατον να επιτύχει κάποιος μαθητής στις εισαγωγικές 
εξετάσεις, χωρίς τη βοήθεια του φροντιστηρίου. Αυτό οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο, 
όπου αφενός το σχολείο απέκτησε μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στην παραπαιδεία 
και αφετέρου «χαλάρωσε» κάπως το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
εφησυχασμένο ότι η προετοιμασία των μαθητών θα γίνει κατά κύριο λόγο στη 
φροντιστηριακή εκπαίδευση (Κυπριανός, 2010). 

Χαρακτηρισμένη ως «σκιώδης εκπαίδευση», η συμπληρωματική διδασκαλία είναι 
κυρίως η εκπαίδευση που παρέχεται για κέρδος, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
φοιτητές στα μαθητικά τους μαθήματα ή να προετοιμαστούν για τις τελικές εξετάσεις 
(Bray, 1999). Η μεταφορά της «σκιάς» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιδιωτική 
συμπληρωματική διδασκαλία, δεδομένου ότι πρόκειται για απομίμηση της επίσημης 
εκπαίδευσης, μετά τις αλλαγές στην κανονική εκπαίδευση. Έτσι, αν εισαχθεί ένα νέο 
πρόγραμμα στο σχολικό σύστημα, για παράδειγμα, στα μαθηματικά, τότε αυτό το νέο 
πρόγραμμα σύντομα θα αντικατοπτρίζεται στο έργο των δασκάλων στη σκιά. Ομοίως, 
όσο το σχολικό σύστημα επεκτείνεται, το κάνει και η σκιά (Bray, 2011). Περιλαμβάνει 
διαφορετικές μορφές ιδιωτικών σχολών (γνωστές ως «φροντιστήρια» και ιδιωτική 
διδασκαλία ενός ατόμου ή μικρής ομάδας (Kassotakis & Verdis, 2013). Στην Ελλάδα 
είναι επίσης γνωστή ως παραπαιδεία, με την έννοια ότι η βασική πηγή δεν είναι η 
τυπική εκπαίδευση που διοργανώνεται από το κράτος και παρέχεται από τα σχολεία, 
έχει χαρακτηριστεί ως «ένοχο μυστικό» του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ 
αναφέρεται ως «παράσιτο» από άλλους (Verdis, 2002, Τσιλόγλου, 2005:15) ή ως  
«απαραίτητο κακό» (Κυπριανός, 2010).  

Σε κάθε περίπτωση, η ιδιωτική διδασκαλία είναι μια μακρόχρονη και παγιωμένη 
πραγματικότητα, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση, ίση με εκείνη της επίσημης 
εκπαίδευσης. Κατά βάση, έχει καταστεί όχι μόνο μέσο κάλυψης των γνωστικών κενών 
που ενδεχομένως έχουν οι μαθητές, αλλά και μιας κοινωνικής πραγματικότητας που 
επηρεάζει αυτό που συμβαίνει στην επίσημη εκπαίδευση. Το φαινόμενο της 
παραπαιδείας ανέπτυξε μια διαδρομή 50 χρόνων για να φτάσει στη σημερινή του 
μορφή, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το 
γεγονός ότι έχει καθιερωθεί όχι μόνο ως βοηθητικό στοιχείο για μαθητές και 
οικογένειες, αλλά και ως ένας ιδεολογικός παράγοντας, με όλες τις ιδεολογικές 
συνέπειες που αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αρχικά, η πρώτη ιδεολογική επέκταση έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι το σχολείο θεωρείται σταδιακά ανεπαρκές για την πλήρη 
προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις εν γένει και ειδικά για τις τελικές 
εξετάσεις. Αυτή η αντίληψη έχει ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στην Ελλάδα, ώστε να θεωρείται αδύνατο ένας φοιτητής να περάσει 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο χωρίς τη βοήθεια του φροντιστηρίου. 
Αυτό αποδεικνύεται από το ότι  ο κλάδος που παρέχει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες 
εκπαίδευσης αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτικός, καταγράφοντας μειώσεις μόνο από 
το 2011 και μετά. Συγκεκριμένα καταγράφεται μείωση της τιμής του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή -8,5% την περίοδο 2012-2014 (από τιμή δείκτη 101,88 το 2011 στην τιμή 
93,34 το 2014), έναντι αύξησης κατά 20,1% την περίοδο 2005-2011 (από τιμή δείκτη 
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84,80 το 2005 στην τιμή 101,88 το 2011) (ΚΑΝΕΠ, 2017: 117). 

Σύμφωνα με μια ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει πρώτα απ 'όλα να προσδιορίσουν τους 
παράγοντες που καθορίζουν την επέκταση της συμπληρωματικής εκπαίδευσης καθώς 
και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η τυπική εκπαίδευση (Bray, 2011:18). 
Το κυριότερο στοιχείο προκύπτει από το γεγονός ότι η ιδιωτική διδασκαλία κατέχει τα 
ηνία όσον αφορά στους ρόλους και στις υποχρεώσεις που πρέπει να θεωρηθούν ως το 
κύριο καθήκον της επίσημης εκπαίδευσης. Οι δαπάνες για εξωσχολική υποστήριξη των 
μαθητών κυριαρχούν στις δαπάνες των νοικοκυριών για υπηρεσίες κυρίως της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ως δαπάνη υπηρεσιών υφίστανται και στην 
Πρωτοβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Το μεθοδολογικό εργαλείο είναι η συνέντευξη, με στόχο την προσέγγιση του 
ζητήματος από τη σκοπιά των υποκειμένων, και συγκεκριμένα η ημιδομημένη 
συνέντευξη με τη χρήση οδηγού συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν 25 και αφορούν σε γονείς παιδιών που φοιτούν στο 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο και παρακολουθούν φροντιστήρια ή/και ιδιαίτερα. Τα 
υποκείμενα προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κρήτη, την Κοζάνη και 
τη Σπάρτη. Έγινε προσπάθεια να επιλεχθούν γονείς τόσο από μεσοαστικά στρώματα, 
όσο και από περιοχές, όπως είναι ο Ταύρος στην Αθήνα, όπου οι γονείς προέρχονται 
κυρίως από εργατικά στρώματα, αλλά και από χωριά της Λακωνίας και της Κοζάνης. 
Συμμετείχαν γονείς με υψηλά  εισοδήματα, αλλά και γονείς που είχαν χάσει τη δουλειά 
τους. Οι ερωτήσεις εξετάζουν την εκπαιδευτική πορεία ενός μαθητή, από την παιδική 
ηλικία μέχρι και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ως ένα συνεχές, στο οποίο η κάθε 
ενέργεια και το κάθε βήμα ασκεί επίδραση στο επόμενο παιδαγωγικό στάδιο. Αυτό 
συνεπάγεται ότι το εν προκειμένω μεθοδολογικό εργαλείο θα μας επιτρέψει να 
ανιχνεύσουμε εκείνες τις εκπαιδευτικές επιλογές, οι οποίες αποτέλεσαν κομβικά 
σημεία στην πορεία ενός μαθητή πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αυτές οι 
επιλογές αφορούν τόσο στην επιλογή σχολής όσο και άλλες επιλογές, φαινομενικά 
δευτερεύουσες, όπως η επιλογή εκμάθησης δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας. Το 
σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι η διερεύνηση του ζητήματος στην κάθε 
οικογένεια θα αποτελέσει κάθε φορά και μία ιδιαίτερη, προσωπική «ιστορία», όπου δεν 
επαρκεί να ανακαλύψουμε απλά και μόνον το οικονομικό στάτους των γονέων, αλλά 
την εν γένει «φιλοσοφία» και στάση ζωής που κρύβεται πίσω από τις εκπαιδευτικές 
επιλογές που κάνουν για λογαριασμό των παιδιών τους. Η εξέταση του ζητήματος 
πραγματοποιείται σε ένα συνολικό πλαίσιο, όχι μόνον ως προς το ζήτημα των 
πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και ως προς τις εν γένει εκπαιδευτικές επιλογές και 
προτεραιότητες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Η ανάλυση των δεδομένων 
έγινε με βάση τη διαδικασία της δόμησης (Strukturierung), η οποία «αποβλέπει στην 
κατάδειξη συγκεκριμένων πτυχών του υλικού, στην τοποθέτηση μιας διατομής στο 
υλικό και στην ανάλυση του υλικού βάσει ορισμένων κριτηρίων και διακρίνεται: στη 
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φαινομενολογική «δόμηση περιεχομένου», την περιγραφική «πρότυπη δόμηση» και 
στην γλωσσολογική «τυπική δόμηση» (Μπονίδης, 2012: 3-5).  Στις αναλύσεις θα 
παρουσιαστούν ορισμένες από τις επαγωγικές κατηγορίες, οι οποίες επιλέχθηκαν με 
βάση τη συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων απόψεων, με βάση τη θεματική 
κατηγοριοποίηση.  

Αναλύσεις συνεντεύξεων 

Οικονομική κρίση και τυπική εκπαίδευση 

Απόψεις των γονέων για την ποιότητα της παρεχόμενης επίσημης εκπαίδευσης στην 
κρίση 

Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων αφορά στις πεποιθήσεις και στις στάσεις των 
συμμετεχόντων απέναντι στη χρηματοπιστωτική κρίση και στις επιπτώσεις της στην 
παρεχόμενη εκπαίδευση εν γένει. Κατ΄ ουσίαν, τα υποκείμενα προσπάθησαν να 
εντοπίσουν σε προσωπικό επίπεδο την έννοια της κρίσης και τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την οικονομική κρίση. Η Ζ. , καθηγήτρια μουσικής, δήλωσε: Η 
οικονομική κρίση έχει διαταράξει την ελληνική κοινωνία, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο 
κύμα φτωχών, έχει αυξήσει την ανεργία και το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργεί 
πρόβλημα για τις οικογένειες. Η μακροχρόνια γονική ανεργία έχει ως αποτέλεσμα να έχει 
αντίκτυπο στα παιδιά, στον τρόπο συμπεριφοράς τους στο σχολείο και στη γενική 
συμπεριφορά τους. 

Η Φ., ιατρός στο επάγγελμα, διατύπωσε μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θεωρώντας ότι η κρίση δεν μπορεί να διαχωριστεί 
από το ηθικό και ψυχολογικό κομμάτι: «Η κρίση, όπως τη βιώνουν στα σχολεία τα 
παιδιά, δεν είναι μόνο οικονομική, είναι μια συνεχή ανασφάλεια, μια κατάσταση, όπου 
κάθε μέρα που ξημερώνει, φοβόμαστε για το χειρότερο…και ελπίζουμε για το καλύτερο. 
Δεν σημαίνει ότι κρίση σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι τα σχολεία δεν έχουν χρήματα. 
Σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση, όπου συνεχώς φοβόμαστε ότι τα παιδιά θα 
χάσουν και τα βασικά εκπαιδευτικά οφέλη που έχουν».  

Η Ε., δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται συγκεκριμένα στην κόρη της, 17 ετών, 
η οποία επιθυμεί να εισέλθει στη νομική και να ακολουθήσει την πορεία της μητέρας 
της: «Η κόρη μου θέλει να σπουδάσει στη νομική, αλλά ξέρει ότι μόνο με τα μαθήματα 
του σχολείου, αποκλείεται να τα καταφέρει να συγκεντρώσει τόσα πολλά μόρια. 
Δυστυχώς η ποιότητα του σχολείου το έχει κάνει κάτι σαν πάρεργο, γι αυτό και έχω 
επιλέξει να τη στείλω στο φροντιστήριο, ενώ κάνει και ιδιαίτερα στα αρχαία. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να τη στείλω στις πανελλήνιες μόνο με τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο…θα 
ήταν σαν να πήγαινε ξυπόλυτη στα αγκάθια…». 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η σκέψη της Φ., η οποία, φιλόλογος στο επάγγελμα, 
εξομολογείται ότι ούτε η ίδια δεν βρίσκει το λόγο να κάνει το μάθημα με αναλυτικό 
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τρόπο: « Ξέρω ότι οι μαθητές μου στο λύκειο έχουν βγάλει ήδη την ύλη δυο και τρεις  
φορές μέχρι το τέλος της χρονιάς στα φροντιστήρια. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να επιμείνω; 
Έρχονται και μου λένε «Κυρία, αυτό μας το είπαν αλλιώς στο φροντιστήριο, αυτό δεν 
είναι στην ύλη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακύρωση της ίδιας μου της δουλειάς, 
της θέσης, των σπουδών μου, σαν εγώ που είμαι διορισμένη να μην ξέρω και ο αδιόριστος 
να ξέρει. Δεν έχω κάτι μαζί τους, προς Θεού, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάθομαι να 
σκέφτομαι τι θα πει ο κύριος τάδε στο τάδε φροντιστήριο. Το αντίθετο θα έπρεπε να 
γίνεται».  

Απόψεις σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στο σχολείο της κρίσης 

Ο Β., ο οποίος εργάζεται πάνω από τριάντα χρόνια στην φροντιστηριακή εκπαίδευση 
πρεσβεύει ότι: «Δεν υφίσταται ουσιαστική ισότητα ευκαιριών, πραγματικά είναι ένας 
άνισος αγώνας αυτός στην εκπαίδευση, ό, τι και να λέμε, ιδιαίτερα στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, το υπόβαθρο των μαθητών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το σχολείο 
υπολειτουργεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό, οπότε όσοι έχουν τη δυνατότητα να 
στέλνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο, έχει καλώς…θα πετύχουν στις εξετάσεις, τώρα 
το τι θα βγει από αυτό είναι άλλο θέμα, το βασικό είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα». 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ε., η οποία πιστεύει ότι οι γονείς που δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους με ιδιαίτερα και 
φροντιστήρια, τελικά καταλήγουν να τα «καταδικάζουν» σε ανεπάρκεια και σε μια a 
priori αδυναμία ένταξης και προσαρμογής στην εκπαιδευτική «κούρσα»: «Ο γιος μου 
είναι 18 χρονών, εγώ με το μισθό της νοσοκόμας δεν κατάφερα να τον στηρίξω όπως 
ήθελα, είμαστε χωρισμένοι με τον άντρα μου, οπότε έπρεπε μόνη μου να τον βοηθήσω. 
Τελικά ο γιος μου έδωσε πανελλήνιες και πέρασε σε ένα Τ.Ε.Ι το οποίο δεν του αρέσει. 
Τώρα πώς να νιώσω εγώ ως μητέρα; Μόνο θλίψη και αποτυχία. Όταν ο γονιός νιώθει 
ότι δεν έχει κάνει όσα έπρεπε, μόνο αποτυχημένος μπορεί να νιώσει. Δυστυχώς η κρίση 
στην Ελλάδα έχει  χειροτερέψει πολύ την εκπαιδευτική ανισότητα, αισθανόμαστε οι γονείς 
μετέωροι».  

Επιπλέον, ο Ο., ο οποίος είναι καθηγητής πληροφορικής, πατέρας ενός μαθητή της 
δευτέρας Λυκείου, δηλώνει ότι: «Νομίζω ότι οι γονείς πάντα θυσιάζονται, πόσο μάλλον 
τώρα στην κρίση. Η ιδιωτική εκπαίδευση και η διδασκαλία υπόκεινται σε μια ανελαστική 
ζήτηση, που είναι ότι ακόμη και σε περιόδους κρίσης, οι γονείς επιθυμούν το καλύτερο 
για το παιδί τους. Δηλαδή, θα συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιαίτερα 
μαθήματα, επειδή θέλουν μια καλύτερη ζωή, όπως νομίζουν, ανεξάρτητα από το αν θα 
αποκτήσουν ή όχι αυτή την καλύτερη ζωή. Οι τιμές έχουν μειωθεί, φυσικά, επειδή αυτές 
οι υπηρεσίες, , όπως όλες οι θέσεις εργασίας, μειώθηκαν στο 30 έως 40%. Παρατήρησα 
ότι όσο  φτωχότερη η οικογένεια, τόσο περισσότερο η τάση των παιδιών της να 
σπουδάζουν, προκειμένου να ξεφύγουν από αυτή τη φτώχεια».  

Ο Κ., δάσκαλος στη Σπάρτη, πρότεινε επίσης ότι η ισότητα των ευκαιριών είναι μερικές 
φορές μια ψευδαίσθηση, η οποία οδηγεί τους μαθητές και τους ανθρώπους γενικά σε 
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μια συνεχή προσπάθεια να αγωνίζονται:« Ο αγώνας στην κρίση μπορεί να οδηγήσει σε 
έναν φαύλο κύκλο, όπου οτιδήποτε κάνει κανείς είναι μάταιο. Εμείς, ως γονείς, κάνουμε 
την προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα εύφορο περιβάλλον για τα παιδιά μας, ακόμα κι 
αν βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στο 
μέλλον.  

 Η Κ.Λ. αναφέρει ότι: « Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει η θυσία, αν το αξίζει. Εξαρτάται 
από τις δεξιότητες και τις δυνατότητες του παιδιού. Εάν το παιδί δεν έχει καμία πρόθεση 
να διαβάσει, τότε πιστεύω ότι η διδασκαλία είναι σπατάλη χρημάτων. Πριν από την 
κρίση, οι γονείς δεν το σκέφτονταν, αλλά σήμερα πιστεύω ότι για παράδειγμα η κόρη μου 
μπορεί να μην ενδιαφέρεται να φτάσει στο πανεπιστήμιο, οπότε δεν θα επιλέξω να 
ξοδεύω χρήματα για την ιδιωτική της εκπαίδευση».  

Συμπεράσματα 

Η παραπάνω απαντήσεις επισημαίνουν ότι μόλις άρχισε η εκπαίδευση να αποδύεται το 
μανδύα του λειτουργισμού, έχει προταθεί ένας νέος ρόλος, ο οποίος δεν περιορίζεται 
στην προετοιμασία του ατόμου για την σωστή ενσωμάτωσή του στην κοινωνία, αλλά 
κυρίως στην εξισορρόπηση και διατήρηση της ισορροπίας κατά τη μετάβαση του 
ατόμου από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην κοινωνική (Apple, 1982: 37). Το 
ζήτημα της εκπαιδευτικής «αποζημίωσης» απαιτεί πρώτα και κύρια την εννοιολογική 
διευκρίνιση της έννοιας της εκπαιδευτικής ανισότητας, η οποία χρησιμοποιείται σε 
αναλογία με τον όρο της κοινωνικής ανισότητας. Η εκπαιδευτική ανισότητα είναι 
ανισότητα όχι επειδή παρέχει αναγκαστικά άνισους εκπαιδευτικούς πόρους, αλλά 
επειδή οι πόροι αυτοί «επενδύονται» και χρησιμοποιούνται άνισα σε σχέση με το 
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων. Στο πλαίσιο της 
αντιστάθμισης στην εκπαίδευση, παρέχονται ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα 
οποία οι δράσεις, τα ερεθίσματα και τα προγράμματα έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
εξισορρόπηση των ανισοτήτων σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τα παιδιά από το 
οικογενειακό περιβάλλον δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους πολλούς ρόλους της 
σχολικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, είναι κοινό για τα παιδιά 
αυτά να ακολουθούν ένα αργό εκπαιδευτικό ρυθμό, να μην ολοκληρώνουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και να έχουν υψηλά επίπεδα σχολικής αποτυχίας (Flaxman, 
1985, Κυρίδης, 1996b, 1997, Μυλωνάς, 1982, Πυργιωτάκης, 1992, Buchel, Frick, 
Krause & Wagner, 2000). Οι λόγοι είναι ποικίλοι και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με 
την αδυναμία παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλα τα παιδιά, οδηγώντας σε έναν 
φαύλο κύκλο φτώχειας, όπου τα παιδιά από χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο εισέρχονται 
στο σχολείο με περιορισμένους πόρους για να οδηγηθούν τελικά σε αποτυχία στο 
σχολείο, μια αποτυχία η οποία με τη σειρά της, οδηγεί σε αδύναμη παρουσία στην 
αγορά εργασίας. Όταν οι νέοι δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες, το χαμηλό 
κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο διαιωνίζεται στο πλαίσιο της νέας οικογένειας 
(Κολιάδης & Πολυχρονοπούλου, 1992, Κυρίδης, 1996). 
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Επιπλέον, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της 
λογικής των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, υπό την έννοια ότι τα στοιχεία 
του προγράμματος σπουδών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με το βαθμό ανταπόκρισης 
του σπουδαστή σε αυτά, ένα βαθμό αντίδρασης που εξαρτάται από τη σκοπιά του 
πολιτιστικού κεφαλαίου του μαθητή. Αυτή η διαδικασία βασίζεται στη «σιωπή». Τα 
στοιχεία του προγράμματος σπουδών που σχετίζονται με τις επιστήμες, οι σιωπηρές 
δεξιότητες που πρέπει να έχει ο μαθητής για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 
σχολείου, το πολιτιστικό κεφάλαιο που απαιτείται για να κατέχει ο σπουδαστής, τα 
«φυσικά δώρα» (Ozolins, 1979: 46). Το σχολείο ουσιαστικά μετατρέπει ένα κοινωνικό 
γεγονός, δηλαδή το πολιτιστικό κεφάλαιο, σε ένα φυσικό γεγονός, δηλαδή δώρο, 
μετατρέποντας έτσι την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων σε κάτι αποδεκτό 
και νόμιμο (Fischer, 2003: 45). Πράγματι, σύμφωνα με τους Bourdieu και Passeron 
(1977), το σχολείο εκπληρώνει τον ίδιο ρόλο που κατείχε η εκκλησία κατά τη διάρκεια 
του μεσαίωνα, νομιμοποιώντας την κοινωνική τάξη και τα αντίστοιχα προνόμια που θα 
φέρει. Ωστόσο, ορισμένες από τις έννοιες και πρακτικές επιλέγονται για να παγιωθούν 
ως σημαντικές, ενώ άλλες παραμελούνται ή επανεξετάζονται και εξασθενούν. Έτσι, η 
εκπαίδευση ακολουθεί τη διαδικασία της «επιλεκτικής παράδοσης» σε εννοιολογικό 
και θεωρητικό επίπεδο, έτσι ώστε τα σχολεία να ενεργούν ως «δράστες της 
πολιτιστικής και ιδεολογικής ηγεμονίας, ως δράστες της εκλεκτικής παράδοσης και της 
πολιτιστικής ολοκλήρωσης» (Apple, 1986: 22).  

Το κύριο ερώτημα που πρέπει να τεθεί αρχικά είναι αν οι εκπαιδευτικοί 
συνειδητοποιούν τις σχέσεις εξουσίας που υπεισέρχονται στον κοινωνικό σχηματισμό, 
κάτω από τον οποίο διαμορφώνεται κάθε μορφή εκπαίδευσης (Bourdieu & Passeron, 
1977). Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διατύπωσαν την άποψη ότι 
η εκπαίδευση δεν είναι επαρκής για να εκπληρώσει το «ρόλο» της για ίσες ευκαιρίες. 
Αυτό αφήνει ένα ιδιαίτερο κενό, το οποίο πρέπει να καλύπτεται από την οικονομική 
υποστήριξη και τις θυσίες των γονέων, ακόμη και στην περίπτωση που ο ένας ή και οι 
δύο γονείς είναι άνεργοι.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι αξίες που προβάλλονται από τα σχολικά 
εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών (μτΘ) του Δημοτικού Σχολείου, της 
περιόδου 2006-2017. Από την ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων 
προέκυψε ότι προβάλλονται αξίες όπως «δικαιοσύνη», «συλλογικότητα», 
«αλληλεγγύη», «αυταξία», «λιτότητα», «φροντίδα» κ.ά. που συνδέονται µε το 
περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Ηθική (Π.Η.), έχουν να κάνουν µε το αίσθημα της 
προσωπικής και συλλογικής ευθύνης και μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο 
διδακτικό και παιδαγωγικό πεδίο για την ενίσχυση των μηνυμάτων της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικά εγχειρίδια, Θρησκευτικά, Περιβαλλοντικές αξίες, Ανάλυση 
Περιεχομένου. 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα εντοπίζονται σε ολόκληρο 
τον πλανήτη και απειλούν τη βιωσιμότητά του και την ποιότητα της ζωής μας πάνω σε 
αυτόν. Καθώς αυτά τα προβλήματα διογκώνονται, κρίνεται απαραίτητη μια νέα 
αντίληψη για το περιβάλλον, μια αλλαγή της στάσης μας προς το περιβάλλον και η 
καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών.  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και στο 
πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του 
περιβαλλοντικού ήθους και της περιβαλλοντικής παιδείας των πολιτών (Φλογαΐτη & 
Βασάλα, 2002). H διαπαιδαγώγηση των μαθητών σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές 
ιδέες, στάσεις και αξίες, στοχεύει στη δημιουργία παγκόσμια υπεύθυνων 
συμμετοχικών πολιτών (Καραγεωργάκης  κ.ά., 2005).  
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Η Περιβαλλοντική Ηθική (Π.Η.), ως θεμελιώδης έκφανση της Π.Ε., αντιπροσωπεύει 
μια νέα ηθική αντίληψη για το περιβάλλον με την οποία σχετίζεται μια σειρά 
περιβαλλοντικών αξιών. Οι αξίες αυτές, στο πλαίσιο της Π.Ε. διακρίνονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες (Καραγεωργάκης κ.ά., 2005):  

α) αξίες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, όπως η αγάπη για 
τη γη, η φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση και η 
φροντίδα, η αυτοπειθαρχία και η τιμιότητα 

β) αξίες που σχετίζονται με μία τελική κατάσταση ύπαρξης, όπως  ο όμορφος κόσμος, 
το ισορροπημένο παγκόσμιο οικοσύστημα, ο ειρηνικός κόσμος, η αδελφότητα, η 
ελευθερία και η ισότητα.  

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα δε μπορούν να προσεγγίζονται στον χώρο της Π.Ε. δίχως 
να συζητήσουμε τις αξίες που συνδέονται με την επίλυσή τους (Γεωργόπουλος, 2014), 
γιατί διαφορετικά στηρίζουμε όλες εκείνες τις αξίες που συνδέονται με την 
υποβάθμιση τόσο του κοινωνικού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος, 
αναπαράγοντας έτσι τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές που οδηγούν στην καταστροφή 
της φύσης και του ανθρώπου (Παπαδημητρίου, 1998).  

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γενικά και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα ηθικής συντελείται έμμεσα, μέσα 
από τη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Η θρησκευτική 
εκπαίδευση, λοιπόν, θα μπορούσε να αποτελέσει το διδακτικό και παιδαγωγικό πεδίο 
για την καλλιέργεια μιας ηθικής εκπαίδευσης σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα 
(Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2011). 

Η Π.Η., όμως, αντιπροσωπεύοντας μια νέα ηθική αντίληψη για το περιβάλλον, 
φαίνεται να διαφοροποιείται από το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης, το οποίο αντιστοιχεί 
στη θρησκευτική αγωγή (Βασιλόπουλος, 1996), σε βαθμό που να θεωρήσει κανείς ότι 
ενδεχομένως να δημιουργηθούν δυσκολίες στην προσδοκώμενη συνεργασία των δύο 
πεδίων στο πλαίσιο της διαθεματικότητας (Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2011).  

Παρόλα αυτά, η Π.Η., ενταγμένη στην Π.Ε., συνδιαλέγεται με τη χριστιανική ηθική, 
στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων. Αντίστροφα, 
το μτΘ στο πλαίσιο της ηθικής που καλλιεργεί, καλείται να εντάξει και στοιχεία Π.Η., 
καθώς ενυπάρχει μια ηθική διάσταση στην περιβαλλοντική κρίση που βιώνουν 
καθημερινά οι μαθητές (Ζηζιούλας, 1992). 

Η σύγκλιση των στοιχείων τα οποία διαφοροποιούνται στην Π.Η. και τη χριστιανική 
ηθική, είναι δυνατή εφόσον υπάρξουν επιλεκτικές, συνθετικές προσεγγίσεις, 
προσεγγίσεις που απλοποιούν σύνθετες λεκτικές διατυπώσεις, επιχειρήματα και 
στοχασμούς, προκειμένου να καλλιεργήσουμε στους μαθητές τις απαραίτητες αξίες για 
την αντιμετώπιση της κρίσιμης περιβαλλοντικής κατάστασης, την οποία βιώνουμε 
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(Θεοδωροπούλου & Τόγια, 2011). 

Λαμβάνοντας υπόψη: 1) τα κείμενα των διεθνών διασκέψεων που αναφέρονται στην 
καλλιέργεια αξιών στην Π.Ε. και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.), 
2) τα κείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) του γνωστικού 
αντικειμένου του μτΘ και 3) την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, θέτουμε το 
ερευνητικό ερώτημα που αποτελεί τον στόχο της έρευνας που παρουσιάζουμε: ποιες 
είναι οι προβαλλόμενες αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ που μπορούν να 
αξιοποιηθούν από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση;  

Η παρούσα εργασία είναι τμήμα επιστημονικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από 
1-2-2017 έως 31-5-2018 στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Α.Π.Θ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Στην ελληνική βιβλιογραφία 
εντοπίζονται αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με θέμα το περιβάλλον σε 
σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου. Ορισμένες από αυτές εξετάζουν τις αξίες 
που περιέχονται σε σχολικά εγχειρίδια: 

Η Χρόνη (2013) ερεύνησε το περιεχόμενο των βιβλίων της Μελέτης του 
Περιβάλλοντος των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου σχετικά με την 
προσέγγιση της έννοιας του περιβάλλοντος σε αυτά. Στα συγκεκριμένα σχολικά 
εγχειρίδια αναδεικνύονται αξίες που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και 
προβλήματα και έχουν να κάνουν με το αίσθημα της προσωπικής και συλλογικής 
ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, έχοντας την υπευθυνότητα και συλλογικότητα-
συμμετοχικότητα ως κυρίαρχες αξίες και στα δυο βιβλία, οι οποίες προσδιορίζουν τη 
σχέση μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Πολλές 
είναι και οι αναφορές σε αξίες, οι οποίες σχετίζονται με την ηθική αντιμετώπιση της 
φύσης και αφορούν το σεβασμό και τη διατήρηση άλλων μορφών ζωής με τη 
φιλοσοφία της αυταξίας των όντων. Αντίθετα, δεν παρουσιάζεται σχεδόν καθόλου η 
έννοια της μελλοντικότητας, που αφορά την ισότητα μεταξύ γενεών για την 
διασφάλιση και διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.  

Η Χαριτούδη (2007) μελέτησε τα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης Περιβάλλοντος της 
Γ΄ και Δ΄ Τάξης με σκοπό α) τη διερεύνηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών 
εννοιών, ζητημάτων και προβλημάτων που περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα 
σχολικά εγχειρίδια και τον τρόπο παρουσίασής τους και β) τη μεθοδολογική 
προσέγγιση των ζητημάτων αυτών σχετικά με τον ρόλο του μαθητή στην οικοδόμηση 
της γνώσης, την ανάπτυξη και καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών και θετικών 
στάσεων απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του. Η έρευνα κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια αφενός συμβάλουν στην 
καλλιέργεια θετικών στάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων απέναντι στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, αφετέρου παρέχουν δυνατότητες διερεύνησης της αρμονικής 
συνύπαρξης ανθρώπου-φύσης μέσα από πληροφορίες σε λεκτικό επίπεδο και σε 
επίπεδο εικόνων. 
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Σε έρευνα των Κόνσολα κ.ά. (2008) σχετικά µε τη διδασκαλία των βασικών αρχών της 
Π.Ε. στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας στην ΣΤ΄ τάξη 
διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών συνδέονταν με το στόχο 
της γνώσης, λίγες αναφορές συνδέονταν με τις αξίες, ακόμα λιγότερες στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων και τη συνειδητοποίηση, ενώ σε ένα σχεδόν μηδαμινό 
ποσοστό οι αναφορές συνδέονταν με την ανάληψη δράσεων. Αυτό υποδηλώνει την 
παλαιότερη αντίληψη για µια «εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον» και την τάση να 
εξαντληθούν οι στόχοι της Π.Ε. μέσα από µια δασκαλοκεντρική μεταφορά γνώσεων. 
Επίσης, διαπιστώνεται το κενό που υπάρχει σχετικά µε την καλλιέργεια των 
περιβαλλοντικών και πανανθρώπινων αξιών της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και 
της υπευθυνότητας. 

 

Τέλος, η έρευνα των Κοσκολού και Σπυροπούλου (2010)  σχετικά µε τη διάχυση των 
εννοιών, των αρχών και των αξιών της αειφορίας σε σχολικά εγχειρίδια της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έδειξε ότι στα σχολικά εγχειρίδια γίνονται σημαντικές 
αναφορές στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, δεν αναδεικνύονται, όμως, στο 
βαθμό που θα έπρεπε, τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα που 
οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα που παρουσιάζουμε είναι  ποιοτική έρευνα. Ως κατάλληλη τεχνική 
ακολουθήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Belerson 1984). Πρωτογενές υλικό για 
ανάλυση αποτέλεσαν τα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 2006 και 
διδάχτηκαν από το σχολικό έτος 2006-2007 μέχρι  το σχολικό έτος 2016-2017.  

Ως μονάδα ανάλυσης επιλέχθηκε το θέμα των κειμένων και η μονάδα συμφραζομένων 
(δηλαδή το περιβάλλον του κειμένου, μέσα στο οποίο απαντάται κάθε θέμα), 
προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του υλικού. Η έννοια του θέματος ως μονάδα 
ανάλυσης είναι αρκετά ευρεία και σημαίνει ομάδα λέξεων ενός κειμένου. «Το θέμα 
συνιστά μία διαπίστωση, μία διαβεβαίωση, μία πρόταση σχετική προς μια υπόθεση του 
θέματος. Είναι δυνατό να συνδυαστεί το θέμα είτε προς τη φράση είτε προς την 
παράγραφο» (Duverger, 1978:92). 

 

Η μονάδα συμφραζομένων είναι το τμήμα του προς ανάλυση υλικού, μέσα στο οποίο 
επιχειρούμε την αναζήτηση και μπορεί να μας βοηθήσει να κατατάξουμε τη μονάδα 
ταξινόμησης στις διάφορες κατηγορίες. Η μονάδα συμφραζομένων μπορεί να είναι 
άλλοτε μια ολόκληρη ιστορία, άλλοτε μία παράγραφος, μια νοηματική ενότητα κ.λπ. 
(Holsti, 1969:117-118). 
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Στη δική μας έρευνα ορίστηκε ως μονάδα συμφραζομένων η νοηματική ενότητα που 
μπορεί να ήταν μια πρόταση, μια παράγραφος, ακόμα και μια ολόκληρη ιστορία. 
Συμφραζόμενα του θέματος ήταν σε κάποιες περιπτώσεις μία μόνο φράση, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις μια ολόκληρη ιστορία.  

Οι παραστάσεις των εικόνων που συνοδεύουν τα κείμενα των εγχειριδίων λήφθηκαν 
υπόψη κατά την ανάλυση ως μονάδες συμφραζομένων.  

Οι αξίες που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων των σχολικών 
εγχειριδίων είναι οι ακόλουθες: 1) «Δικαιοσύνη», 2) «Συλλογικότητα», 3) 
«Αλληλεγγύη», 4) «Δημοκρατία», 5) «Αυταξία των όντων», 6) «Ισότητα», 7) 
«Λιτότητα», 8) «Σεβασμός και διατήρηση του πολιτισμού και της παράδοσης», 9) 
«Σεβασμός στη διαφορετικότητα», 10) «Φροντίδα», 11) «Φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά», 12) «Ενσυναίσθηση», 13) «Όμορφος κόσμος», 14) «Αρμονία», 15) 
«Ειρηνικός κόσμος», 16) «Ελευθερία», 17)  «Συμφιλίωση», 18) «Μεταμέλεια», 19) 
«Χριστιανικές αρετές», 20) «Αγώνας», 21) «Αλήθεια», 22) «Συγχώρεση».  

Στις «Χριστιανικές αρετές» εντάχθηκαν αναφορές των σχολικών εγχειριδίων των 
Θρησκευτικών σε αρετές, όπως η καλοσύνη, η αγνότητα, η ταπεινότητα, η ευσέβεια, η 
υπακοή, η απλότητα, το θάρρος, η υπομονή, η καρτερία, η ηρεμία, η ευπρέπεια, η 
επιμονή, η γενναιότητα, η αυταπάρνηση, το ήθος, η ευλάβεια, η καλαισθησία, η 
προθυμία, η αυτοθυσία, η σύνεση, η αυτοπειθαρχία, η τιμιότητα, η πίστη, η 
ανιδιοτέλεια και η ελπίδα. Εντάχθηκαν, δηλαδή, αναφορές σε αρχές,  πρότυπα, 
επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός Χριστιανού. Κατά τον Χριστιανισμό η αρετή είναι 
συνεχόμενη πορεία άσκησης του εν Χριστώ χαρακτήρα κάθε πιστού και προσπάθεια 
απαλλαγής από τα πάθη και τις αμαρτίες του (Κεσελόπουλος, 1986). Οι 
προαναφερθείσες χριστιανικές αρετές, ως θρησκευτικές αρετές, εμπερικλείουν αξίες 
(Μαντζαρίδης, 2010).  

Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό πακέτο Microsoft 
Office Excel (έκδοση 2007). Σε πίνακα παρουσιάζονται τόσο οι συχνότητες των 
αναφορών όσο και τα ποσοστά % αυτών ανά αξία. Τέλος, γίνονται συγκρίσεις των 
αξιών για τις τέσσερις τάξεις. 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων του μτΘ των τάξεων Γ΄, ∆΄, 
Ε΄ και Στ΄ προκύπτει διαφοροποιημένη εικόνα ως προς τις αξίες μεταξύ των τεσσάρων 
βιβλίων (Πίνακας 1). Στο βιβλίο της Γ΄ τάξης υπάρχουν αναφορές κυρίως στην 
«φροντίδα» (23,1%), τις «χριστιανικές αρετές» (21,6%), τη «συλλογικότητα» (12,3%) 
και τον «ειρηνικό κόσμο» (6,3%). Στο βιβλίο της ∆΄ τάξης κυριαρχούν οι «χριστιανικές 
αρετές» (23,5%), η «συλλογικότητα» (17,7%), η «φροντίδα» (17,2%) και η 
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«αλληλεγγύη» (15,7%). Στο βιβλίο της Ε΄ τάξης οι πιο συχνές αναφορές αφορούν στις 
«χριστιανικές αρετές» (34,2%), τον «αγώνα» (8,1%), την «φροντίδα» (7,4%) και την 
«αλληλεγγύη» (7%). Στο βιβλίο της Στ΄ τάξης υπάρχουν αναφορές κυρίως στην 
«αλήθεια» (22,4%), τις «χριστιανικές αρετές» (17,9%), τον «σεβασμό και διατήρηση 
του πολιτισμού και της παράδοσης» (11,5%) και τη «συλλογικότητα» (11,2%). Η 
κατανομή αναφορών σε αξίες –κυρίως σε χριστιανικές αρετές– στα βιβλία του μτΘ και 
των τεσσάρων τάξεων είναι αναμενόμενη, λόγω των ειδικών σκοπών και στόχων του 
Α.Π. για το μτΘ στο Δημοτικό Σχολείο.  

Διαπιστώνουμε ότι για αξίες όπως «δικαιοσύνη», «συλλογικότητα», «αλληλεγγύη», 
«σεβασμός και διατήρηση του πολιτισμού και της παράδοσης», «φροντίδα» έχουμε 
πληθώρα αναφορών στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ όλων των τάξεων.  

Παρατηρείται, επίσης, ότι για αξίες όπως «δημοκρατία», «αυταξία των όντων», 
«ισότητα», «λιτότητα», «σεβασμός στη διαφορετικότητα», «αρμονία», «ελευθερία», 
«συμφιλίωση», «μεταμέλεια», «συγχώρεση», έχουμε μικρό αριθμό αναφορών σε όλες 
τις τάξεις. Υπάρχει, όμως, και μια ομάδα αξιών όπως «φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά», «ενσυναίσθηση», «όμορφος κόσμος», οι οποίες εμφανίζονται σε 
σχολικά εγχειρίδια του μτΘ δύο μόνο τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (Γ΄ και Στ΄).  

Διαπιστώνεται, ακόμα, ότι οι αναφορές στις αξίες «χριστιανικές αρετές» και «αγώνας» 
υπερτερούν στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της Ε΄ τάξης. Οι αναφορές των αξιών 
«αλήθεια» και «σεβασμός και διατήρηση του πολιτισμού και της παράδοσης» 
υπερτερούν στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ της Στ΄ τάξης.  

Η εμφάνιση μεγάλου πλήθους αναφορών κάποιας αξίας σε σχολικό εγχειρίδιο του μτΘ  
μιας μόνο σχολικής τάξης, αλλά όχι σε σχολικά εγχειρίδια του μτΘ των υπόλοιπων 
τριών τάξεων, ίσως να οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσότερων κεφαλαίων στο 
σχολικό εγχειρίδιο που συνδέεται με την εν λόγω αξία. Έτσι, το σχολικό εγχειρίδιο της 
Ε΄ τάξης περιέχει τέσσερα κεφάλαια που έχουν ως θέμα τους τον αγώνα, ο οποίος 
συνδέεται με πλήθος αρετών που χαρακτηρίζουν έναν χριστιανό. Το σχολικό εγχειρίδιο 
της Στ΄ τάξης περιέχει πέντε κεφάλαια που έχουν ως θέμα τους την αλήθεια, ενώ 
αρκετά μαθήματα αναφέρονται στην ορθόδοξη παράδοση, τον σεβασμό και τη 
διατήρησή της. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οι αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των 
Θρησκευτικών 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ 

Γ΄ 
ΤΑΞΗ
Σ 

Δ΄  
ΤΑΞΗ
Σ  

Ε΄  
ΤΑΞΗ
Σ 

Στ΄ 
ΤΑΞΗ
Σ  

ΣΥΝΟΛ
Ο 
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ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

1.Δικαιοσύνη  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 9 8 27 12 56 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 3,4% 3,1% 6,1% 3,9% 4,4% 

2.Συλλογικότητα 

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 33 45 33 35 146 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 12,3% 17,7% 7,4% 11,2% 11,4% 

3.Αλληλεγγύη 

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 14 40 31 10 95 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 5,1% 15,7% 7% 3,2% 7,4% 

4.Δημοκρατία  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 1 0 3 2 6 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 0,4% 0% 0,7% 0,6% 0,5% 

5.Αυταξία των 
όντων  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 6 3 1 0 10 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 2,2% 1,2% 0,2% 0% 0,8% 

6.Ισότητα  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 3 2 5 3 13 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 1,1% 0,8% 1,1% 1% 1% 

7.Λιτότητα  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 3 3 10 3 19 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 1,1% 1,2% 2,2% 1% 1,5% 

8.Σεβασμός και 
διατήρηση  
πολιτισμού και 
παράδοσης  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 11 8 13 36 68 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 4,1% 3,1% 2,9% 11,5% 5,3% 

9.Σεβασμός  στη 
διαφορετικότητα  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 3 5 6 2 16 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 1,1% 2% 1,4% 0,6% 1,3% 

10.Φροντίδα  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 62 44 33 15 154 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 23,1% 17,2% 7,4% 4,8% 12% 
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11.Φιλοπεριβαλλοντ
ική συμπεριφορά  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 0 2 1 0 3 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 0% 0,8% 0,2% 0% 0,2% 

12.Ενσυναίσθηση  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 2 0 0 1 3 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 0,7% 0% 0% 0,3% 0,2% 

13.Όμορφος κόσμος  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 11 0 8 0 19 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 4,1% 0% 1,8% 0% 1,5% 

14.Αρμονία  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 10 2 15 9 36 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 3,7% 0,8% 3,4% 2,9% 2,8% 

15.Ειρηνικός 
κόσμος  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 17 7 21 8 53 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 6,3% 2,7% 4,7% 2,6% 4,1% 

16.Ελευθερία  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 6 3 1 8 18 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 2,2% 1,2% 0,2% 2,6% 1,4% 

17.Συμφιλίωση  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 1 0 4 6 11 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 0,4% 0% 0,9% 1,9% 0,9% 

18.Μεταμέλεια  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 10 8 23 17 58 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 3,7% 3,1% 5,2% 5,5% 4,5% 

19.Χριστιανικές 
αρετές  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 58 60 152 56 326 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 21,6% 23,5% 34,2% 17,9% 25,4% 

20.Αγώνας  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 0 2 36 10 48 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 0% 0,8% 8,1% 3,2% 3,8% 

21.Αλήθεια  ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 3 11 17 70 101 

1201/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 1,1% 4,3% 3,8% 22,4% 7,9% 

22.Συγχώρεση  

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 6 2 5 9 22 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 2,2% 0,8% 1,1% 2,9% 1,7% 

Συνολικές αναφορές 
και στα τέσσερα 
βιβλία 

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 269 255 445 312 1281 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

Πίνακας 1: Οι αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών 

Συμπεράσματα 

Οι αξίες που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων των σχολικών 
εγχειριδίων που μελετήθηκαν, αφορούν μεταξύ των άλλων τις αξίες «Δικαιοσύνη», 
«Συλλογικότητα», «Αλληλεγγύη», «Δημοκρατία», «Αυταξία των όντων», «Ισότητα», 
«Λιτότητα», «Σεβασμός και διατήρηση του πολιτισμού και της παράδοσης» και 
«Σεβασμός στη διαφορετικότητα». Οι αξίες αυτές εντοπίστηκαν και από τη Χρόνη 
(2013), η οποία ερεύνησε το περιεχόμενο των βιβλίων της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου σχετικά με την προσέγγιση της έννοιας 
του περιβάλλοντος σε αυτά. 

Αξίες, όπως «Φροντίδα», «συλλογικότητα», «αλληλεγγύη», που περιλαμβάνονται και 
στο σύστημα αξιών της Π.Η. στην Π.Ε., εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ. 
Οι αξίες που προβάλλονται στα σχολικά εγχειρίδια τμΘ μπορούν να συνδεθούν µε τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα, έχουν να κάνουν µε το αίσθημα της 
προσωπικής και συλλογικής ευθύνης, ιδιότητες του ενεργού πολίτη και αποτελούν 
προϋποθέσεις για μια σωστή αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
Επίσης, κυρίαρχες αξίες στα βιβλία των Θρησκευτικών, είναι οι «χριστιανικές αρετές» 
όπως  το θάρρος, η επιμονή, η γενναιότητα, η αυταπάρνηση, το ήθος, η προθυμία, η 
αυτοθυσία, η σύνεση, η τιμιότητα, η πίστη, η ανιδιοτέλεια, η ελπίδα και η 
αυτοπειθαρχία. Αρετές που θα πρέπει να διακρίνουν κάθε άνθρωπο που αναλαμβάνει 
δράση για χάρη του περιβάλλοντος. Η δράση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή του 
πολιτικού ακτιβισμού ή της δράσης σε ατομικό επίπεδο.  

Η έρευνα έδειξε ότι στα σχολικά εγχειρίδια του μτΘ απαντώνται αξίες, που μπορούν 
να συμβάλουν στην καλλιέργεια και στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής στάσης και 
συμπεριφοράς του ανθρώπου. Η θρησκευτική εκπαίδευση θα μπορούσε, συνεπώς, να 
αποτελέσει κατάλληλο διδακτικό και παιδαγωγικό πεδίο για την καλλιέργεια 
Περιβαλλοντικής Ηθικής και να συμβάλει στην ενίσχυση των μηνυμάτων της Π.Ε. 

Βιβλιογραφία 
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Η Eνιαία Eκπαίδευση υπό το πρίσμα των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων και η σχέση 
τους με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων στην Υπό-

λοιπη Κοινωνία 

1Κωνσταντίνα Αθανασίου 2Λούπας Ευστάθιος  
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου στο Τμήμα Επιστημων 

της Αγωγής, Λευκωσία, Κύπρος 
Μεταπτυχιακός Περιβαλλοντολόγος, Περιβαλλοντικός Εκπαιδευτής, Τμήμα Περιβάλλο-

ντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, E-mail: efsta9412@gmail.com 

Περίληψη 

Με τον όρο Ενιαία Εκπαίδευση αναφερόμαστε στην συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες με το σύνολο των υπόλοιπων μαθητών στην γενική τάξη σε ένα 
«Σχολείο για όλους». Κάτω υπό την έννοια του «Σχολείου για όλους» δίνεται η ευκαιρία 
σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα με τις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες, τις δυσκολίες ή 
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να εκπαιδευτούν στην γενική τάξη του σχολείου 
ανεξάρτητα με το αν είναι σε θέση ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαφόρων γνωστι-
κών αντικειμένων και του Αναλυτικού Προγράμματος. Κανείς δεν έχει το δικαιώμα να 
σταματήσει απο κάποιον την επαφή του με την γνώση. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα ελευ-
θερίας όλων. Μέσα σε αυτή την εργασία παραθέτουμε την σχέση που επιθυμούν οι ίδιοι 
μαθητές να έχουν με την εκπαίδευση και την στάση που οφείλουμε οι εκαππιδευτικοί να 
έχουμε για αυτά τα άτομα. Θα ανατρέξουμε στην διεθνή βιβλιογραφία να δούμε τι έχει 
γραφεί, και θα αναπτύξουμε την στάση και την συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένα σχο-
λείου ανοικτό προς όλους. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει απο κανένα τον διακαίωμα 
στην γνώση. 

Λέξεις Κλειδιά: Εννιαία Εκπαίδευση, Σχολείο για Όλους, Αναλυτικά Προγράμματα, Αν-
θρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η Ενιαία Εκπαίδευση αναφέρεται στην συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες με το σύνολο των υπόλοιπων μαθητών στην γενική τάξη σε ένα «Σχολείο 
για όλους». Κάτω υπό την έννοια του «Σχολείου για όλους» δίνεται η ευκαιρία σε όλους 
τους μαθητές ανεξάρτητα με τις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες, τις δυσκολίες ή τυχόν προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, να εκπαιδευτούν στην γενική τάξη του σχολείου ανεξάρτητα 
με το αν είναι σε θέση ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαφόρων γνωστικών αντικει-
μένων και του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Tο «Σχολείο για όλους» ως έννοια δηλαδή δεν είναι καινούρια. Δημιουργήθηκε από τις 
αρχές του Διαφωτισμού με λόγω της ανάγκης για δημοκρατική και ισότιμη μεταχείριση 
των παιδιών. Οι πολιτικές του όρου αυτού είναι βασισμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στο δικαίωμα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να έχουν πρόσβαση σε 
διαστάσεις ζωής που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες (Νικολακάκη,2004) 
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Η πολιτική του σχολείου βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των μαθη-
τών, ένα σχολείο ανθρώπινο, δημοκρατικό που σέβεται κάθε μαθητή ως μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Ως δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο προβαίνει στις απαραίτητες ε-
νέργειες έτσι ώστε να βοηθήσει όλους του μαθητές. Η διαφοροποίηση θεωρείται ως θεμέ-
λιος λίθος ο οποίος έχει σκοπό να βοηθήσει και να διευκολύνει τους μαθητές όσον αφορά 
δραστηριότητες και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος έτσι ώστε να έχουν το 
καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Όπως αναφέρει η Λιασίδου (2012 όπως παρατίθεται από 
την Κωφίδου, 2007:25) η Ενιαία Εκπαίδευση προϋποθέτει κοινωνικά δίκαια σχολεία, που 
έχουν ως θεμέλιο λίθο τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, με στόχο την μεγιστοποίηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των μαθητών. 

Ως κυρίαρχος στόχος της Ενιαίας Εκπαίδευση τίθεται το δικαίωμα της εκπαίδευσης όλων 
των μαθητών ανεξαιρέτως, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα με την 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού στο άρθρο 29. Το δικαίωμα αυτό του επιτρέπει να 
συνεκπαιδευτεί στο σχολείο της γειτονιάς του, σε ένα «Σχολείο για όλους» με τα υπόλοιπα 
παιδιά ανεξάρτητα με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Το «Σχολείο για όλους» α-
πευθύνεται σε όλους τους μαθητές χωρίς να τους διαχωρίζει σε κατηγορίες, σέβεται την 
διαφορετικότητα, προωθεί τον σεβασμό και μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους μαθητές. 
Μέσω του σχολείου αυτού δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να προετοιμαστούν κατάλ-
ληλα παίρνοντας τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. 

Η Ενιαία Εκπαίδευση είναι το επίκεντρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς αποσκοπεί 
στη συμμετοχή όλων των ομάδων στις δημοκρατικές διαδικασίες, εξυμνώντας την διαφο-
ρετικότητα των ανθρώπων (Terzi, 2010 όπως παρατίθεται από την Κωφίδου 2007:25). 

Η Ενιαία Εκπαίδευση ως Ζήτημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 μέσω της Οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων προστατεύθηκαν και κατοχυρώθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ατόμου. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασισμένα στον σεβασμό του ατόμου αλλά και στην ισό-
τητα μιας και ισχύουν για όλους τα ίδια. Όπως αναφέρεται από την Επίτροπο Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού (x.x) τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο 
πάνω στον οποίο η ανθρωπότητα προσπαθεί να κτίσει ένα ειρηνικό και «ωφέλιμο» μέλλον 
για όλους τους ανθρώπους της γης. Βάζοντας ως γερά θεμέλια τα ανθρώπινα δικαιώματα 
πάνω στα οποία στηρίζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα και με γνώμονα τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου κτίζεται ένα μέλλον ειρηνικό και «ωφέλιμο» για όλους. 
Ένα μάλλον με σκοπό να ωφελήσει και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε 
ανθρώπου ανεξάρτητα με την φυσική του κατάσταση. 

Ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα κατατάσσεται και αυτό της εκπαίδευσης, η οποία 
θεωρείται ένα ανεκτίμητο εφόδιο, το οποίο με την προσφορά του μπορεί να βελτιώσει και 
να αλλάξει τον κόσμο. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός στο προοίμιο της Οι-
κουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών γίνεται αναφορά για τον σημαντικό ρόλο 
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που διαδραματίζει η διδασκαλία αλλά και η παιδεία στην προώθηση της ανάπτυξης του 
σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου. 

Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα προσφέρεται μέσω τυπικής ή άτυπης διδασκα-
λίας από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η διδασκαλία αυτή περιλαμβάνει προ-
γράμματα εκπαίδευσης και δραστηριότητες οι οποίες θέτουν ως στόχο τους, την προώθηση 
της ισότητας προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε συνδυασμό με προγράμματα τα οποία 
προωθούν την διαπολιτισμική μάθηση, τη συμμετοχή αλλά και την ενδυνάμωση των μειο-
νοτήτων (Επίτροπος Προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού (x.x)). Άρα η εκπαίδευση τυ-
πική ή άτυπη μέσω των δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλει και να προωθήσει τον σεβα-
σμό, την ισότητα με σκοπό να ευνοηθούν οι μειονότητες. 

Ολοκληρώνοντας, το σχολείο οφείλει να προσφέρει παιδεία που επικεντρώνεται τόσο σε 
οικουμενικές αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η ισότητα, η ελευθερία και η δικαιοσύνη όσο και 
στο να βλέπει με προσοχή και ενδιαφέρον το αναπτυσσόμενο άτομο αντί να είναι προσα-
νατολισμένη μόνο στην επιστήμη και στην τεχνολογία.  

Η παιδεία που προσφέρεται θα πρέπει να αποσκοπεί στο πως μπορούν να συμβιώνουν αρ-
μονικά τα άτομα και οι ομάδες διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής μέσα σε ένα εθνικό 
κράτος (Πανταζής, 2008). 

Υπάρχουν διάφοροι ιστορικοί σταθμοί στην ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο 
πρώτος σταθμός ήταν ο Κύλινδρος του Κύρου (539 π.Χ) ο οποίος θεωρείται ο πρώτος 
χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου ο οποίος μεταφράστηκε σε έξι επίσημες γλώσσες. 
Ακολούθως η επιγραφή της Γόρτυνας είναι η αρχαιότερη νομοθεσία που υπάρχει στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο και βρίσκεται χαραγμένη σε αρχαιολογικό χώρο στην Κρήτη. Στην συ-
νέχεια ο Μείζων Χάρτης το 1215 που οδήγησε στον κανόνα του συνταγματικού δικαίου, 
ένα νομικό έγγραφο το οποίο συνέβαλε στην εξέλιξη της δημοκρατίας και κατάφερε να 
θεμελιώσει την ελευθερία. Η Αναφορά Δικαίου ήταν ένα ορόσημο το οποίο δημιουργή-
θηκε από το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Επόμενος σταθμός της ιστορίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων είναι η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας η οποία έδινε έμφαση στα δικαιώματα 
των ατόμων και δικαίωμα στην επανάσταση, ήταν η ιδέα αυτή η οποία επηρέασε την Γαλ-
λική Επανάσταση. Το 1948 ακολουθεί η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου από 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και είναι το πρώτο κείμενο το οποίο συνοψίζει τα α-
στικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία έχουν οι πολίτες. (Γενική 
Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,2004). 

Σύνδεση Ενιαίας Εκπαίδευσης με την Κοινωνική Δικαιοσύνη 

Η Ενιαία Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης αλλά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερόμενοι στην Ενιαία Εκπαίδευση μιλάμε 
για εκπαίδευση η οποία είναι για όλους ανεξάρτητα με οποιοδήποτε πρόβλημα η οποία 
συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας και κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εκ-
παίδευση έτσι και τα δύο συνδέονται με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ίση μεταχείριση 
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και αντιμετώπιση από την κοινωνία. Παρόλα αυτά τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζο-
νται ως «κατώτερα» άτομα λόγω κάποιας «βλάβης» με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα «α-
νώτερα-κανονικά» άτομα σε διάφορους τομείς. 

Το κοινωνικό πλέγμα σχέσεων που δημιουργείται αναφέρεται σε αυτούς που κοινωνικά 
αναγνωρίζονται ως έχοντες μια βλάβη, αποκλείονται και μειονεκτούν έναντι αυτών που 
θεωρούνται ως μη έχοντες μια βλάβη ή «κανονικοί», οι οποίοι έχουν και περισσότερα προ-
νόμια, δικαιώματα και ευκαιρίες, σε σύγκριση με τους πρώτους (Thomas, 2004 & Oliver, 
1990 όπως παρατίθενται από την Κωφίδου). 

Δύο διεθνής οργανισμοί, η UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη παρουσιάζουν την ενταξιακή 
εκπαίδευση ως την βασική αρχή οργάνωσης και λειτουργία των σχολείων αλλά και των 
εκπαιδευτικών συστημάτων (Ζωνιού-Σιδέρη(x.x)). Στο κοινωνικό επίπεδο παρουσιάζο-
νται μέχρι σήμερα διακρίσεις, περιθωριοποιήσεις και περιστατικά αποκλεισμού. Αρκετές 
φορές τα άτομα με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με την προκατάληψη , τον οίκτο, την 
αδιαφορία, την κηδεμονία και την εχθρότητα. Τα άτομα αυτά στιγματίζονται και τίθενται 
υπό την κηδεμονία των γονέων τους. Όσο αφορά την μετέπειτα επαγγελματική αποκατά-
σταση των ατόμων με αναπηρίες, βιώνουν έντονα το πρόβλημα της ανεργίας (Ζωνιού-Σι-
δέρη(x.x)). 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση ανεξάρτητα με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμε-
τωπίζει, παρόλα αυτά η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά ως «μη κανονικά» με απο-
τέλεσμα να περιθωριοποιούνται, να βιώνουν τον ρατσισμό και αποκλεισμό γιατί διαφέ-
ρουν από το «κανονικό». Λόγω κάποιας μορφής αναπηρίας ή κάποιας ειδικής εκπαιδευτι-
κής ανάγκης η οποία δυσχεραίνει το άτομο σε διάφορες εργασίες. Οι «κανονικοί» θεωρού-
νται ανώτεροι οι οποίοι έχουν τα προνόμια και τα δικαιώματα με αποτέλεσμα να στερού-
νται και να δυσχεραίνονται τα άτομα με αναπηρίες. Η UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη 
θεωρούν ότι η ενταξιακή εκπαίδευση και γενικότερα η ένταξη των παιδιών με αναπηρίες 
είναι βασική αρχή της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων. Μέσω της ένταξης των 
παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχο-
λείο προωθείται η συνεκπαίδευση όλων των μαθητών προωθώντας τον σεβασμό και την 
ίση μεταχείριση.  

Οι προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα με αναπηρίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνα-
ντούμε καθημερινά μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Μεγαλύτερη δυσκολία καλούνται 
να αντιμετωπίσουν στην εξεύρεση εργασίας μιας και στιγματίζονται από την κοινωνία 
αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω προβλημάτων, θεωρούνται άτομα εξαρτημένα 
από τους γονείς τους ανήμπορα να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μόνα 
τους. 

Τα κινήματα αναπηρίας, σε συνδυασμό με τα φεμινιστικά κινήματα, αυξάνονται σταδιακά 
και αποκτούν ισχύ, λειτουργώντας ως πρότυπα στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη και 
ισότητα, πιέζοντας και οδηγώντας σε πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες έχουν 
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γνώμονα τον σεβασμό των ατόμων με αναπηρία, τη θεμελίωση των δικαιωμάτων τους ό-
πως αναφέρει ο Barton (2001 όπως παρατίθεται από την Κωφίδου, 2007:26). 

Άρα υπερασπιστές των ατόμων με αναπηρία θεωρούνται τα διάφορα κινήματα τα οποία 
λειτουργούν με σκοπό να υπερασπίσουν και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ατόμων 
αυτών. Μέσω των κινημάτων ασκείται πίεση για εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων οι ο-
ποίες έχουν ως στόχο την θεμελίωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Με αυτό 
τον τρόπο προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα. 

Διεθνής Βιβλιογραφία 

Διάφορα διεθνή έγγραφα συνδέουν την Ενιαία Εκπαίδευση με την έννοια της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνη και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα σ’ αυτά παρουσιάζο-
νται παρακάτω η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, η έκθεση Warnock, η Διεθνής Σύμβαση για 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Οικουμενική Διακή-
ρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Διακήρυξη-Έκθεση Dakar και η Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Πρώτο διεθνή έγγραφο είναι η «Διακήρυξη της Σαλαμάνκα». Στις 7-10 Ιουνίου 1994 συ-
ναντήθηκαν στην Σαλαμάνκα τις Ισπανίας 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνής οργανισμοί με 
περισσότερους από 300 συμμετέχοντες, θέτοντας ως στόχο τους να προωθήσουν την «Εκ-
παίδευση για όλους». Εξέτασαν τις βασικές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται για να προω-
θηθεί η συνεκπαίδευση και να μπορέσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παγκόσμιο αυτό συνέδριο διοργανώθηκε 
από την κυβέρνηση της Ισπανίας σε συνεργασία με την UNESCO.  

Η διάσκεψη υιοθέτησε την δήλωση της Σαλαμάνκα σχετικά με τις αρχές, την πολιτική και 
τις πρακτικές στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το πλαίσιο δράσης. Αναγνωρίζεται η 
ανάγκη για να εργαστούν για ένα «Σχολείο για όλους» το οποίο θα περιλαμβάνει όλους 
τους μαθητές, σέβεται την διαφορετικότητα, υποστηρίζει την μάθηση και ανταποκρίνεται 
στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή.  

Όλα αυτά αποτελούν σημαντική συμβολή στην εκπαίδευση για όλους και βοηθούν στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολείων (UNESCO, 1994:3). Όπως αναφέρει η 
UNESCO (1994) η επίσημη πορεία πάνω στην οποία χαράκτηκε το πλαίσιο της διακήρυ-
ξης αυτής, είναι ότι τα σχολεία πρέπει να υποδέχονται όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις 
φυσικές, πνευματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, γλωσσικές ή άλλες ικανότητες, με 
την παρούσα δήλωση συμφώνησαν 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνής οργανισμοί. Έτσι λοι-
πόν τον Ιούνιο του 1994 συνυπογράφεται η «Διακήρυξη της Σαλαμάνκα με τίτλο «Αρχές, 
Πολιτική και Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή» και διατυπώνεται η αρχή της «Εκπαίδευσης 
για όλους» ενώ μέσα στην διακήρυξη παρουσιάζεται ο όρος «inclusion» δηλαδή εκπαί-
δευση για όλους. 
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Ένα ακόμα έγγραφο το οποίο έρχεται με σκοπό να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες είναι η έκθεση Warnock η οποία διατυπώθηκε το 1978 στο Η-
νωμένο Βασίλειο και είχε ως στόχο την προσπάθεια για ισότητα και προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων για τα παιδιά με αναπηρίες. Με την παρούσα έκθεση ήρθαν σημα-
ντικές αλλαγές στην κοινωνία της εκπαίδευσης και στον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων παρουσιάζεται ξεκάθαρα η υποχρέωση να εκπαιδεύονται τα παιδιά με αναπηρίες. 
Η έκθεση αυτή δίνει έμφαση στις δυνατότητες και το δυναμικό των παιδιών 
(Warnock,1978).  

Η έκθεση της εξεταστικής επιτροπής για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες υπό 
την προεδρία της Mary Warnock. Η Έκθεση ήθελε να αλλάξει ριζικά η εκπαιδευτική ει-
κόνα για τα παιδιά με αναπηρία, εισήγαγε τον όρο «ειδική εκπαιδευτική ανάγκη για τον 
εντοπισμό οποιουδήποτε παιδιού χρειάζεται πρόσθετη ή διαφορετική υποστήριξη». Εισή-
γαγε νέους όρους για τα παιδιά αυτά έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι ιατρικές σημάνσεις, 
όροι που αφορούσαν τα παιδιά (Warnock,1978). 

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού είναι ένα διεθνή έγγραφο το οποίο υιοθετήθηκε 
στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Όπως αναφέ-
ρει στο Γενικό Σχόλιο Υπ.Αρ.1 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κάθε παιδί έχει δικαί-
ωμα στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να του παρέχει δε-
ξιότητες οι οποίες θα το διευκολύνουν στην ζωή του και θα το βοηθήσουν να απολαμβάνει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα του και να προωθεί μια κουλτούρα η οποία είναι εμπλουτισμένη 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες. 

Όπως αναφέρει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού(x.x) ο νόμος α-
ναγνωρίζει τα παιδιά ως ιδεατή ύπαρξη, ξεχωριστή από τους γονείς τους σε πολλούς και 
διάφορους τομείς όπως στον τομέα της ζωής, της υγείας, της πρόνοιας και της φροντίδας. 
Αυτή την αντίληψη νομικά την κατοχυρώνει και θεμελιώνει κοινωνικά η σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Η σύμβαση περιέχει 54 άρθρα και είναι βασισμένη σε τέσσερις 
θεμελιώδεις αρχές. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 

• Η Αρχή της Μη-Διάκρισης, 
• Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού 
• Η Αρχή του Δικαιώματος στην Ζωή, στην Επιβίωση 
• Η Ανάπτυξη και η Αρχή της Συμμετοχής. 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι η σύμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα και δη-
μιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπογράφθηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτω-
βρίου 1961 και ξεκίνησε να ισχύει από τις 26 Φεβρουαρίου 1965. (Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή της Ελλάδος, 2004). 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι ο αντίστοιχος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Με-
ρικά από τα δικαιώματα που παρουσιάζονται στον χάρτη είναι το δικαίωμα στην εργασία, 

1210/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



στην οργάνωση, στη συλλογική διαπραγμάτευση, στη κοινωνικής ασφάλιση, στη κοινω-
νική και ιατρική βοήθεια, στην κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία και στην 
προστασία-συνδρομή των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους που θε-
ωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Κάθε χρόνο υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τις διατά-
ξεις του χάρτη αναφέροντας με ποιο τρόπο εφαρμόζουν τους νόμους σε πράξη (European 
Social Charter,1961) 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετήθηκε ομόφωνα στις 10 
Δεκεμβρίου του 1948 στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρεται 
στο προοίμιο της Διακήρυξης αναγνωρίζεται η αξιοπρέπεια και τα ίσα αναφαίρετα δικαιώ-
ματα όλων των μελών της είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελευθερίας, της δικαιοσύνης 
και της ειρήνης στον κόσμο. Είναι σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 
μεταξύ των εθνών. Όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, 
να επιτύχουν την προώθηση του παγκόσμιου σεβασμού και του σεβασμού των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η πλήρης κατανόηση αυτών των δι-
καιωμάτων και ελευθεριών έχει μεγάλη σημασία για την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης 
(UN General Assembly,1948). 

Ένα Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση (Dakar,2000) πραγματοποιήθηκε στις 26-28 
Απριλίου 2000 υιοθέτησε το «Πλαίσιο δράσης του Dakar, Εκπαίδευση για όλους: Τηρώ-
ντας τις συλλογικές μας δεσμεύσεις». Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος 164 κυβερνήσεις 
οι οποίες δεσμεύτηκαν να επιτύχουν την «Εκπαίδευση για όλους» και εντόπισαν έξι στό-
χους, τους οποίους έθεσαν και έπρεπε να εκπληρώσουν μέχρι το 2015 με σκοπό να επιτευ-
χθεί η εκπαίδευση αυτή. Οι 164 κυβερνήσεις που έλαβαν μέρος, οι αναπτυξιακοί οργανι-
σμοί, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν με σκοπό την επί-
τευξη των στόχων της «Εκπαίδευσης για όλους». Το Πλαίσιο Δράσης του Dakar ανέθεσε 
στην UNESCO να συντονίσει τους εταίρους αυτούς σε συνεργασία με τους τέσσερις άλ-
λους συνδιοργανωτές. Οι συνδιοργανωτές αυτοί ήταν η Unicef, τα Ηνωμένα Έθνη, το τα-
μείο πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ως κορυφαίος οργανι-
σμός, η UNESCO επικέντρωσε τις δραστηριότητές της, σε πέντε βασικούς τομείς τον πο-
λιτικό διάλογο, την παρακολούθηση, την υπεράσπιση, την κινητοποίηση πόρων και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων (Dakar,2000). 

Ολοκληρώνοντας, το τελευταίο διεθνή έγγραφο είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο τα οποία 
ψηφίστηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2006 στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνω-
μένων Εθνών και τέθηκαν σε ισχύει στις 3 Μαΐου του 2008. Όπως αναφέρεται στην σύμ-
βαση του Ο.Η.Ε (2006) στο Άρθρο 1 ο σκοπός της σύμβασης αυτής ήταν να προάγει, να 
προστατεύσει και να διασφαλίσει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδης 
αρχές θα απολαμβάνονται από τα άτομα με αναπηρίες και θα προαχθεί ο σεβασμός της 
εγγενούς αξιοπρέπειας των ατόμων αυτών. Στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρίες ε-
ντάσσονται τα άτομα τα οποία έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή 
αισθητηριακά εμπόδια που σε συνδυασμό με διάφορα άλλα, παρεμποδίζουν την πλήρη 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία. Όπως αναφέρει και ο Ο.Η.Ε η παρούσα 
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σύμβαση έγινε με σκοπό να διασφαλίσει και να προστατεύσει τα άτομα με αναπηρία έτσι 
ώστε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους (Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 
Ηνωμένων Εθνών). 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Ως κοινωνία λοιπόν οφείλουμε όπως αναφέρουν οι (Λαμπροπούλου και Παντελιάδου 
2010, όπως παρατίθενται από την Κωφίδου, 2007:27) να εξαλείψουμε τις στάσεις αλλά και 
πεποιθήσεις οι οποίες εκλαμβάνουν την αναπηρία ως ατομικό έλλειμμα, ως εδράζουσα 
στις λειτουργίες ή οργανικές μειονεξίες του ατόμου. Άρα οφείλουμε αφού απαρτίζουμε 
μια κοινωνία με «σωστούς» ανθρώπους να εξαλείψουμε τυχόν προκαταλήψεις και στάσεις 
οι οποίες βρίσκονται στο μυαλό μας. Η αναπηρία δεν είναι μια προσωπική τραγωδία ή 
προβληματική κατάσταση είναι απλά μια διαφορά ανάμεσα στα άτομα. Κρίνεται λοιπόν 
αναγκαίο όπως αναφέρει η Λιασίδου (2007 όπως παρατίθεται από την Κωφίδου, 2007:28) 
το εκπαιδευτικό σύστημα να συμπεριλάβει και να σεβαστεί τις διαφορετικές ανάγκες των 
διαφορετικών μαθητών.  

Για να καταφέρει όμως το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργήσει σωστά με σεβασμό α-
πέναντι στους μαθητές με αναπηρίες και στους μαθητές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 
πρέπει να εφαρμόσει την διαφοροποίηση με σκοπό να διευκολύνει τους μαθητές όσον α-
φορά τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος, τη διαδικα-
σία της διδασκαλίας εντάσσοντας για παράδειγμα εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης 
στην γενική τάξη με σκοπό να βοηθηθούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Καθώς επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν και οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού η διδα-
κτέα ύλη και το περιεχόμενο να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επωφελού-
νται όλοι οι μαθητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ενιαία Εκπαίδευση είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Όλα τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει και να 
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, να διαθέσει κονδύλια και να προχωρήσει στις απαραίτητες 
ενέργειες προς όφελος των μαθητών αυτών. Μόνο με την βοήθεια της εκπαίδευσης και της 
εξάλειψη οποιονδήποτε κοινωνικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων θα καταφέρουμε 
να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία στην ευρύτερη κοινωνία της χώρας μας. 

Βιβλιογραφία 

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(2004).Δικαιώματα του Αν-
θρώπου-Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 

Council of Europe: European Social Charter.Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2018 στο: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035 

Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2018 

1212/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035


στο:http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C978FDCDE90C974DC225775E002FA
27F?OpenDocument 

Κωφίδου,Χ.(2007).Η Ενιαία Εκπαίδευση ως Θέμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης, Εκπαιδευτική Επικαιρότητα, (Νο3), 24-29. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 
2018, στο: http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2017/04/kofidou_.pdf 

Νικολακάκη,Μ.(Επιμ.).(2004).Προς ένα σχολείο για όλους: Διαθεματικότητα και συνεκπαί-
δευση στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Ατραπός. 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος: Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Χάρτη. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2018 στο: http://www.oke.gr/opinion/op_242.pdf 

Πανταζής, Α.Β.(2005). Ανθρώπινα Δικαιώματα, πολυπολιτισμική κοινωνία και εκπαί-
δευση. Μέντορας, 8, 65-78. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2018, στο: http://www.pi-
schools.gr/publications/mentor/ 

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών: Σύμβαση για τα Δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 
2018 στο: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46 

UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 
Education. Adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and 
Quality. 7-10 June 2014 (pp.3-6). Spain: Salamanca. 

UN General Assembly (1948). Universal Declaration of Human Rights. Ανακτήθηκε 9 

Απριλίου, 2018 στο: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Education for All Move-
ment. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου, 2018 στο: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-all 

United Nations Education Science and Culture Organization (UNESCO) (2000) The Dakar 
Framework for Action. Adopted by the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 
April 2000. Paris: UNESCO. 

Warnock, M. (1978). Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handi-
capped Childrenand Young People. London: HMSO.  

 

1213/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C978FDCDE90C974DC225775E002FA27F?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/C978FDCDE90C974DC225775E002FA27F?OpenDocument
http://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2017/04/kofidou_.pdf
http://www.oke.gr/opinion/op_242.pdf
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all


Παραδείγματα αξιολόγησης με ρουμπρίκες στα μαθήματα:  
Σκέφτομαι και γράφω - Ιστορία 

Καραγιάννη Ευαγγελία 
Εκπ/κός Π.Ε.70, Δρ. ΕΚΠΑ., evaggeliakaragianni@gmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται πολλά βοηθητικά εργαλεία, ένα από 
τα οποία είναι οι ρουμπρίκες, που είναι διαβαθμισμένες κλίμακες περιγραφικής αξιο-
λόγησης με αυτοσχέδια κριτήρια. Διακρίνονται σε ολιστικές και αναλυτικές. Πολλά 
πλεονεκτήματα διαφαίνονται μέσα από τη χρήση της ρουμπρίκας για το έργο του/της 
εκπαιδευτικού στη σημερινή εποχή που αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος, εξαι-
τίας της ποιοτικής αποτίμησης, που μπορεί να προσφέρει στην διαμορφωτική αξιολό-
γηση με την διεισδυτικότητά της ως εργαλείου αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα δεί-
χνουν πως οι ρουμπρίκες έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίζουν σε σημαντικό βαθμό 
τα κριτήρια αξιολόγησης μέσα από την περιγραφική τους ανάλυση, καθιστώντάς τα 
κατανοητά στους μαθητές/τριες και αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η αξιολόγηση με ρουμπρίκες βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να είναι δί-
καιοι και αντικειμενικοί στην αξιολόγηση των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και 
την επικοινωνία με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: ρουμπρίκα, ολιστική, αναλυτική 

Εισαγωγή 

Οι ρουμπρίκες είναι διαβαθμισμένες κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης με αυτοσχέ-
δια κριτήρια. Χωρίζονται σε ολιστικές και αναλυτικές, με τις πρώτες να θεωρούνται 
ιδανικές για μικρούς/ές μαθητές/τριες, ενώ οι δεύτερες αξιοποιούνται κυρίως στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση. Η ρουμπρίκα τελευταία χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ, 
επειδή διεισδύοντας το εργαλείο σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα 
να αποτιμά ποιοτικά σε μια αξιολόγηση. Ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών μεθό-
δων αξιολόγησης και αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και αποτελεσματικά εργαλεία 
αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων. Η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία 
μιας αξιόπιστης αξιολόγησης. Πρόκειται για κλίμακες ανάλυσης των κύριων γνωρι-
σμάτων ή ιδιοτήτων, που αξιολογούνται σε μία εργασία. Για κάθε γνώρισμα ή ιδιότητα 
καθορίζονται δύο ως πέντε επίπεδα με περιγραφικές εκφράσεις και τα κριτήρια της 
αξιολόγησης καθορίζονται ρητά. Η ωφελιμότητά τους στο χώρο της εκπαίδευσης για 
τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες, είναι σημαντική. 

Δηλωτική γνώση 

Στην Ελλάδα γνωστοί είναι οι ορισμοί του Κοντογιάννη (2003) που αναφέρει τις ρου-
μπρίκες ως φύλλα περιγραφικής αξιολόγησης και των Κουλουμπαρίτση και 
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Ματσαγγούρα (2004) που ορίζουν τη ρουμπρίκα ως μια κλίμακα διαβαθμισμένων κρι-
τηρίων, που αποτελείται από τέσσερα δομικά στοιχεία. Στην εκπαιδευτική έρευνα η 
χρήση της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η δομή της είναι εύστροφη, ευέλικτη 
(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004) και βοηθάει να γίνει η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τη χρήση της μελετά-
ται η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από διαφορετικά πρίσματα, με αποτέλεσμα να δια-
φαίνεται η εργασία του μαθητή μέσα από την ανάδειξη των δεξιοτήτων του. Φανερώ-
νονται έτσι οι προδιαγραφές της κάθε εργασίας, χρησιμοποιώντας επίπεδα αξιολόγη-
σης που δίνονται περιγραφικά και αναφέρονται όχι μόνο στα επιμέρους σημεία της 
εργασίας αλλά και στους στόχους μάθησης που τέθηκαν αρχικά (Πετροπούλου κ.ά., 
2015).  

Η ρουμπρίκα διαχωρίζεται σε ολιστική και αναλυτική, με βάση τον τρόπο προσέγγισης 
σε μια δημιουργική εργασία, εάν δηλαδή θα έχει μια γενική εικόνα ή θα αναλυθεί σε 
στάδια. Μεγαλύτερη χρήση της ολιστικής ρουμπρίκας γίνεται στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, σε αντίθεση με τη δευτεροβάθμια, που παρατηρείται περισσότερο η χρήση 
της αναλυτικής (Στύλα & Μιχαλοπούλου, 2014). Για να σχεδιαστεί και να επιτύχει μια 
κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων απαιτείται ένα επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο, 
ικανό να αποδώσει εγκυρότητα στην αξιολόγηση και ωφελιμιστικότητα κατά την έ-
μπρακτη χρήση σε συνθήκες πραγματικές στο σχολικό περιβάλλον (Κασιμάτη, 2016). 
Θα πρέπει να υπάρχει από την αρχή εγκυρότητα, αλλά και ένας κεντρικός άξονας αυ-
τοαξιολόγησης για τους μαθητές/τριες (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). 
Πρόκειται για κλίμακες ανάλυσης των κύριων χαρακτηριστικών, που αξιολογούνται 
σε μία εργασία. Για κάθε γνώρισμα καθορίζονται από δύο έως πέντε επίπεδα με περι-
γραφικές εκφράσεις, όπου για παράδειγμα το 1 αντιστοιχεί στο ελλιπές και το 5 στο 
εξαιρετικό, με αυτόν τον τρόπο τα κριτήρια της αξιολόγησης καθορίζονται ως εξής: Α. 
Τα κριτήρια, που είναι οι προδιαγραφές του έργου, προκειμένου να κριθεί κατάλληλο 
και πλήρες. Β. Τα επίπεδα επίδοσης, που είναι τα επίπεδα ποιότητας ενός έργου, όπως 
για παράδειγμα εξαιρετική επίδοση, μέτρια επίδοση, χαμηλή επίδοση. Γ. Την κλίμακα 
βαθμολογίας σύμφωνα με τα επίπεδα επίδοσης, όπου οι υψηλές βαθμολογίες αντιστοι-
χούν στις καλύτερες επιδόσεις και οι χαμηλές στις χειρότερες επιδόσεις. ∆. Τέλος με 
τις περιγραφές των επιπέδων επίδοσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγη-
σης, όπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι απαντήσεις των 
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το επίπεδο στο οποίο ανήκουν (Πετροπούλου, κ.ά., 2015). 
Η ρουμπρίκα έχει τη μορφή πίνακα στον οποίο αποτυπώνονται τα μαθησιακά κριτήρια 
ενός συγκεκριμένου μαθήματος, μιας εργασίας ή μιας μαθησιακής διαδικασίας. Στον 
κάθετο άξονα απεικονίζονται τα κριτήρια επίδοσης και στον οριζόντιο η ποιοτική δια-
βάθμιση των επιπέδων της επίδοσης και η αντίστοιχη κλίμακα της βαθμολογίας που 
χρησιμοποιείται.  

Οι ολιστικές αξιολογούν τη δουλειά των μαθητών ως ολότητα, δηλαδή τη γενική ποι-
ότητα της εργασίας τους και περιέχουν γενική περιγραφή της συνολικής τους επίδοσης 
σε μία εργασία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην τελική αξιολόγηση χωρίς να αποκλεί-
εται η συμβολή τους και στη διαμορφωτική αξιολόγηση. Οι ολιστικές ρουμπρίκες 
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αξιολογούν τη γενική ποιότητα μιας εργασίας, επίδοσης, σύμφωνα με μια παράμετρο. 
Εμπεριέχουν μόνο μια γενική περιγραφή της συνολικής επίδοσης του εκπαιδευομένου 
και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή μιας τελικής αξιολόγησης. 
Πλεονέκτημά τους αποτελεί το γεγονός, ότι δεν απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να α-
φιερώσει πολύ κόπο και χρόνο, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την εφαρμογή τους. 
Ωστόσο, βασική τους αδυναμία είναι το γεγονός, ότι δεν παρέχουν ανατροφοδότηση 
στους εκπαιδευομένους σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους (Πετροπούλου 
κ.ά., 2015). 

Οι αναλυτικές ρουμπρίκες αξιολογούν κομμάτια από ένα τελικό προϊόν, έχουν δύο και 
περισσότερα κριτήρια και είναι ιδανικές για ερευνητικά σχέδια εργασίας όπου η αξιο-
λόγηση των μαθητών λαμβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της έρευνας (Πετροπούλου κ.ά., 
2015). Αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα ξεχωριστά κριτήρια επίδοσης τα ο-
ποία αναλύονται και αξιολογούνται διαφορετικά μεταξύ τους. Οι βαθμολογίες που προ-
κύπτουν από κάθε επίπεδο αθροίζονται για να παραχθεί ο τελικός βαθμός. Αυτό το 
είδος της ρουμπρίκας εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις διαμορφωτικής αξιολόγη-
σης. Σημαντικό τους πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός, ότι βοηθούν ουσιαστικά τον 
εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσουν, τόσο τα δυνατά σημεία του εκπαι-
δευτικού έργου όσο και τα σημεία που χρήζουν βελτίωση (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 
Πριν ξεκινήσει η κατασκευή της ρουμπρίκας, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό με σαφή και κατανοητό τρόπο στους 
εκπαιδευομένους. Οι μαθητές/τριες, γνωρίζοντας από πριν την έναρξη της μαθησιακής 
διαδικασίας, τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθούν, ενθαρρύνονται να αναλάβουν 
την ευθύνη της δικής τους μάθησης και να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους και 
την ενεργητική συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης. Οι περιγραφές των προσδο-
κώμενων επιδόσεων τους βοηθούν να κατανοήσουν, γιατί τους αποδόθηκε μια συγκε-
κριμένη βαθμολογία και τι χρειάζεται να κάνουν προκειμένου να βελτιώσουν τις μελ-
λοντικές τους επιδόσεις. Επίσης παρέχουν μια πιο έγκυρη και αντικειμενική αξιολό-
γηση μέσω της κλιμακούμενης βαθμολόγησης και είναι εύκολες στη χρήση τους και 
αποτελεσματικές για το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Επιπροσθέτως βοηθούν τον 
εκπαιδευτικό στην ακριβή διαπίστωση της επίδοσης των μαθητών με τη βοήθεια των 
κριτηρίων και συνεπώς βελτιώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας και τη μάθηση γενικό-
τερα. Από την άλλη πλευρά οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες αναστοχασμού, 
αυτορρύθμισης και αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικα-
σία, ακόμα και οι γονείς, είναι ενήμεροι, μέσω των ρουμπρικών για τα κριτήρια αξιο-
λόγησης που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για τους διδακτικούς στόχους και το βαθμό 
επίτευξής τους από εκπαιδευόμενους (Πετροπούλου κ.ά., 2015). 

Διαδικαστική γνώση 

Το πρώτο βήμα, για την κατασκευή της ρουμπρίκας, απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να 
σχεδιάσει και να περιγράψει λεπτομερώς το εκπαιδευτικό σενάριο που πρόκειται να 
εφαρμόσει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή του τίτλου του σε-
ναρίου. Στη συνέχεια την περιγραφή του εκπαιδευτικού προβλήματος που καλείται να 
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επιλύσει το συγκεκριμένο σενάριο και των εκπαιδευτικών στόχων που τίθενται. Λαμ-
βάνονται, επίσης, υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευομένων, η στρατηγική που θα ακο-
λουθηθεί, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανά φάση του σεναρίου και τα προσδοκώ-
μενα μαθησιακά αποτελέσματα. Η επιλογή του είδους ρουμπρίκας (ολιστική ή αναλυ-
τική) γίνεται σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου, τον 
προσδιορισμό και την καταγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης επίδοσης που αποτιμούν 
τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, την ενεργητική συμμετοχή και συνει-
σφορά στο πλαίσιο της ομάδας (Πετροπούλου κ.ά., 2015). Η προσεκτική επιλογή των 
αντιπροσωπευτικών κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα την πιο σαφή παρουσίαση των 
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια o εκπαιδευτικός ομαδοποιεί τα κριτή-
ρια ανά φάση του σεναρίου και τα ιεραρχεί από τα περισσότερο στα λιγότερο σημα-
ντικά. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει ποιοτικά τα επίπεδα επίδοσης που θα έχει η ρου-
μπρίκα αξιολόγησης, καθώς και την κλίμακα βαθμολογίας που θα αντιστοιχεί στα 
προσδιοριζόμενα επίπεδα π.χ. εξαιρετική επίδοση: 4 βαθμοί, πολύ καλή επίδοση: 3 
βαθμοί, μέτρια επίδοση: 2 βαθμοί, χαμηλή επίδοση: 1 βαθμός (αυτά τα επίπεδα επίδο-
σης τηρούνται στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν). Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός 
προχωρά στην λεπτομερή και σαφή περιγραφή των επιπέδων της επίδοσης, παραθέτο-
ντας ταυτόχρονα ρεαλιστικά παραδείγματα. Ο εκπαιδευτικός, αφού έχει αναπτύξει 
πλήρως την ρουμπρίκα αξιολόγησης, προβαίνει στη χρήση της, στη διαμορφωτική α-
ξιολόγηση, προβαίνει σε τροποποίηση, μόνο αν χρειασθεί, μέσω μιας μεταρουμπρίκας 
(Πετροπούλου κ.ά., 2015).Η μεταρουμπρίκα χρησιμοποιείται ως εργαλείο ελέγχου της 
πληρότητας και σαφήνειας αποσκοπώντας να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει 
αδύνατα σημεία και να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου απαιτείται στη ρου-
μπρίκα που κατασκεύασε. Μετά η ρουμπρίκα είναι έτοιμη να εφαρμοστεί στην πράξη.  

Στη συγκεκριμένη βιβλιογραφική έρευνα παρατίθενται δύο παραδείγματα (που κατα-
σκευάστηκαν από τη γράφουσα) αναλυτικής ρουμπρίκας: ένα για το μάθημα, Σκέφτο-
μαι και γράφω (τάξη ΣΤ΄ Δημοτικού) και ένα για το μάθημα της Ιστορίας (όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης).  

Δύο παραδείγματα 

1οςΠίνακας: Παράδειγμα Αναλυτικής Ρουμπρίκας Αξιολόγησης στο "Σκέφτομαι 
και γράφω" 

 

 Εξαιρετική επί-
δοση 

Πολύ καλή επί-
δοση 

Μέτρια επίδοση 
Χαμηλή επί-

δοση 
 

Κριτή-
ρια 

4 3 2 1 
Βαθ-
μοί 

Κατανό-
ηση θέ-
ματος 

Ο μαθητής φαίνε-
ται ότι κατανοεί 
το θέμα σε βάθος 
και τα γραφόμενα 
είναι πειστικά. 

Ο μαθητής φαί-
νεται ότι κατα-
νοεί το θέμα του 
και το παρουσιά-
ζει με άνεση. 

Ο μαθητής φαί-
νεται ότι κατα-
νοεί τα περισσό-
τερα σημεία του 
θέματος και τα 

Ο μαθητής 
φαίνεται ότι 
σύμφωνα με το 
γραπτό του ότι 
δεν κατανοεί 
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παρουσιάζει με 
άνεση. 

επαρκώς το 
θέμα. 

Οργά-
νωση πε-
ριεχομέ-

νων 

Ο μαθητής συν-
δέει τα επιχειρή-
ματά του με τη 
βασική ιδέα και τα 
οργανώνει με 
σαφή και λογικό 
τρόπο 

Ο μαθητής συν-
δέει τα περισσό-
τερα επιχειρή-
ματά του με τη 
βασική ιδέα και 
τα οργανώνει με 
σαφή και λογικό 
τρόπο 

Ο μαθητής συν-
δέει τα περισσό-
τερα επιχειρή-
ματά του με τη 
βασική ιδέα 
αλλά δεν τα ορ-
γανώνει με σαφή 
και λογικό 
τρόπο. 

Ο μαθητής δεν 
συνδέει τα επι-
χειρήματά του 
με τη βασική ι-
δέα 

  

Διάρ-
θρωση 

παραγρά-
φων 

Ο μαθητής χρησι-
μοποιεί παραγρά-
φους στην ολό-
τητα του κειμένου. 

Ο μαθητής χρη-
σιμοποιεί παρα-
γράφους στο με-
γαλύτερο εύρος 
του κειμένου. 

Ο μαθητής δεν 
χρησιμοποιεί πα-
ραγράφους στο 
περισσότερο εύ-
ρος του κειμέ-
νου. 

Ο μαθητής δεν 
χρησιμοποιεί 
παραγράφους 
στο κείμενο. 

  

Γραμμα-
τική-Συ-
ντακτικό 

Ο μαθητής χρησι-
μοποιεί σε όλο το 
κείμενο κατάλλη-
λους γραμματι-
κούς τύπους και 
σύνταξη ανάλογα 
με το σκοπό του 
κειμένου. 

Ο μαθητής χρη-
σιμοποιεί στο 
μεγαλύτερο μέ-
ρος του κειμένου 
κατάλληλους 
γραμματικούς 
τύπους και σύ-
νταξη ανάλογα 
με το σκοπό του 
κειμένου. 

Ο μαθητής χρη-
σιμοποιεί στο 
μεγαλύτερο μέ-
ρος του κειμένου 
κατάλληλους 
γραμματικούς 
τύπους αλλά ε-
ντοπίζονται 
σφάλματα στη 
σύνταξη ή το α-
ντίστροφο ανά-
λογα με το 
σκοπό του κει-
μένου. 

Ο μαθητής δεν 
χρησιμοποιεί 
κατάλληλους 
γραμματικούς 
τύπους και σύ-
νταξη ανάλογα 
με το σκοπό 
του κειμένου. 

  

Γλωσ-
σική 

καλλιέρ-
γεια  

Ο μαθητής διαθέ-
τει στην ολότητα 
του κειμένου τη 
γλωσσική καλ-
λιέργεια. 

Ο μαθητής κατά 
τη συγγραφή του 
κειμένου διαθέ-
τει αρκετά τη 
γλωσσική καλ-
λιέργεια. 

Ο μαθητής κατά 
τη συγγραφή του 
κειμένου διαθέ-
τει λίγο τη γλωσ-
σική καλλιέρ-
γεια. 

Ο μαθητής 
κατά τη συγ-
γραφή του κει-
μένου δεν δια-
θέτει τη γλωσ-
σική καλλιέρ-
γεια. 

  

 

2οςΠίνακας: Παράδειγμα Αναλυτικής Ρουμπρίκας Αξιολόγησης στην Ιστορία  

 

 Εξαιρετική ε-
πίδοση 

Πολύ καλή 
επίδοση 

Μέτρια επί-
δοση 

Χαμηλή επί-
δοση 

 

Κριτήρια 4 3 2 1 
Βαθ-
μοί 

Κατανόηση μαθή-
ματος 

Ο μαθητής 
φαίνεται ότι 
κατανοεί το 
μάθημα σε 

Ο μαθητής 
φαίνεται ότι 
διηγείται το 
μάθημά του 

Ο μαθητής 
φαίνεται ότι 
διηγείται τα 
περισσότερα 

Ο μαθητής 
φαίνεται ότι 
δεν διηγείται 

  

1218/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



βάθος και η δι-
ήγησή του εί-
ναι παραστα-
τική. 

και το πα-
ρουσιάζει με 
άνεση. 

σημεία του 
μαθήματος 
και τα παρου-
σιάζει με ά-
νεση. 

επαρκώς το 
μάθημα. 

Οργάνωση λόγου 

Ο μαθητής ορ-
γανώνει τα επι-
χειρήματά του 
με σαφή και 
λογικό τρόπο. 

Ο μαθητής 
οργανώνει τα 
περισσότερα 
επιχειρήματά 
του με σαφή 
και λογικό 
τρόπο. 

Ο μαθητής 
οργανώνει τα 
λιγότερα επι-
χειρήματά 
του με σαφή 
και λογικό 
τρόπο. 

Ο μαθητής 
δεν οργανώνει 
τα επιχειρή-
ματά του με 
σαφή και λο-
γικό τρόπο. 

  

Ύφος και Γλώσσα 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
κατάλληλο ύ-
φος και 
γλώσσα. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
σχετικά κα-
τάλληλο ύ-
φος και 
γλώσσα. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
μερικώς κα-
τάλληλο ύφος 
και γλώσσα. 

Ο μαθητής 
δεν χρησιμο-
ποιεί κατάλ-
ληλο ύφος και 
γλώσσα. 

  

Επιχειρηματολο-
γία 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
εύστοχα επι-
χειρήματα για 
την υποστή-
ριξη της θέσης 
του. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
ικανοποιη-
τικά επιχει-
ρήματα για 
την υποστή-
ριξη της θέ-
σης του. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
αδύναμα επι-
χειρήματα για 
την υποστή-
ριξη της θέ-
σης του. 

Ο μαθητής 
δεν χρησιμο-
ποιεί επιχειρή-
ματα για την 
υποστήριξη 
της θέσης του. 

  

Χρήση ιστορικών 
πηγών  

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
εύστοχα όλες 
τις ιστορικές 
πηγές. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
ικανοποιη-
τικά όλες τις 
ιστορικές πη-
γές. 

Ο μαθητής 
χρησιμοποιεί 
μερικώς όλες 
τις ιστορικές 
πηγές. 

Ο μαθητής 
δεν χρησιμο-
ποιεί όλες τις 
ιστορικές πη-
γές. 

  

Συμπεράσματα  

Μία ρουμπρίκα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της επικοι-
νωνίας του εκπαιδευτικού τόσο με τους μαθητές/τριές του όσο και με τους γονείς τους, 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ενημερώσει τους μαθητές και τους 
γονείς τους και για το ποιοι είναι οι στόχοι με βάση τους οποίους θα τεθούν τα κριτήρια 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Αρχικά αξιολογείται ο μαθητής/-τρια περι-
γραφικά, αποκλείεται η βαθμοθηρία και δίνεται σαφής εικόνα για την επίδοση που έχει 
στην τάξη. Η μεγαλύτερη συνεισφορά της ρουμπρίκας στους μαθητές/τριες, είναι, ότι 
μαθαίνουν να ολοκληρώνουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες του έργου τους και αυτό 
είναι κάτι που χρειάζεται κριτική σκέψη και άποψη (Κασιμάτη, 2016). Βοηθά τους/τις 
μαθητές/τριες στην καλλιέργεια του νου με τρόπο ώστε σταδιακά να μαθαίνουν να στο-
χάζονται, να προσεγγίζουν επιστημονικά την όποια εργασία τους, να συγκεντρώνουν 
το γνωστικό τους υπόβαθρο και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που μπορούν να δια-
κρίνουν και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες δεξιότητες (Κασιμάτη, 2016). Ένα άλλο 
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σημαντικό συμπέρασμα αφορά την αυτοαξιολόγηση των μαθητών, η οποία μέσω της 
συμμετοχής τους στο σχεδιασμό των ρουμπρικών, γίνεται πιο ακριβής, καθώς τα παιδιά 
αξιολογούν των εαυτό τους με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι αυθαίρετα. Ενώ μεγάλο 
είναι το όφελος και για τους αλλοδαπούς μαθητές που δε δυσκολεύονται πλέον στην 
ερμηνεία των κριτηρίων της αξιολόγησης τους και για τους μαθητές από διαφορετικά 
σχολεία, που ίσως να μη γνωρίζονται μεταξύ τους (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγού-
ρας, 2004). Όσο πιο σωστά και επιστημονικά δημιουργηθεί και σχεδιαστεί μια ρου-
μπρίκα από τον/την εκπαιδευτικό, τόσο πιο εύστοχα αποδίδει και τόσο πιο αμερόληπτα 
κρίνει ο/η εκπαιδευτικός το ίδιο το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών και καθο-
δηγεί με εγκυρότητα, σημεία που συντελούν στην επαγγελματική ανέλιξη του εκπαι-
δευτικού. Βοηθά τέλος στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες, 
μέσα από τη διδακτική μέθοδο που βασίζεται στη συλλογή και χρήση των δεδομένων 
και πληροφοριών που τα ίδια τα παιδιά συνέλεξαν μέσα από το εργαλείο της ρουμπρί-
κας. 
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Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 

Θεοδωροπούλου Ρεβέκα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 M.Sc. rtheodor@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η επιστήμη των Μαθηματικών είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών 
ανθρώπων. Οι περισσότεροι μιλούν για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν 
καταπιάνονται με αυτά και μάλιστα υποστηρίζουν την μη αναγκαιότητα των 
Μαθηματικών στη ζωή τους πέραν από τα σχολικά τους χρόνια. Σκοπός αυτής της 
μελέτης είναι να δείξει πως υπάρχουν πολλοί τομείς της σύγχρονης ζωής που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα Μαθηματικά. Αυτός με τον οποίο ασχοληθήκαμε είναι η 
αρχιτεκτονική σχεδίαση και επιλέξαμε το σχολικό βιβλίο της γ’ τάξης του Λυκείου, με 
τίτλο «Γραμμικό Σχέδιο». Ξεφυλλίζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο διαπιστώσαμε πόσο 
απαραίτητες είναι οι γνώσεις πολλών μαθηματικών εννοιών στο να ασχοληθεί κάποιος 
με το γραμμικό σχέδιο και μάλιστα στο επίπεδο των πανελληνίων εξετάσεων, αφού για 
να περάσει κανείς σε μια αρχιτεκτονική σχολή είναι υποχρεωτικό να εξεταστεί και σε 
αυτό το μάθημα. Όσο δύσκολο λοιπόν και αν φαίνεται αρχικά, τόσο η ενασχόληση με 
τα Μαθηματικά, όσο και με το αρχιτεκτονικό σχέδιο είναι μια δημιουργική 
δραστηριότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, αρχιτεκτονική σχεδίαση, γ’ λυκείου 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και συχνότερα γίνεται λόγος για τη μη αναγκαιότητα των 
Μαθηματικών στη ζωή και την καθημερινότητά μας, μετά το τέλος των σχολικών και 
των φοιτητικών μας χρόνων. Πολλοί μαθητές και φοιτητές υποστηρίζουν, πως 
οτιδήποτε και αν χρειαστούν, ο υπολογιστής τσέπης (κομπιουτεράκι) θα τους δώσει τη 
λύση. 

Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει λόγος να διδασκόμαστε κάτι (ως μαθητές ή και 
αργότερα), το οποίο δεν θα εφαρμόσουμε στο επάγγελμα που έχουμε επιλέξει. Παρά 
λοιπόν, τις αρνητικές και απαξιωτικές ακόμα απόψεις για τη χρησιμότητα των 
Μαθηματικών υπάρχει πληθώρα επαγγελμάτων που απαιτούν κάποιες βασικές γνώσεις 
μαθηματικών εννοιών.  

Από το απλό επάγγελμα του αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει πως θα υπολογίσει 
το εμβαδό του χωραφιού του, πόσα γραμμάρια φυτοφαρμάκου αντιστοιχούν στα 
στρέμματα της καλλιέργειάς του. Μέχρι τον αρχιτέκτονα που πρέπει να σχεδιάσει το 
σπίτι, την πολυκατοικία, το δρόμο, τη γέφυρα που επιθυμεί να κατασκευάσει, που 
εκτός από το ταλέντο της σχεδίασης θα χρειαστεί και κάποιες μαθηματικές και κυρίως 
γεωμετρικές γνώσεις.  

Εμείς διαπιστώσαμε την ουσιαστική συσχέτιση των Μαθηματικών με την 
αρχιτεκτονική σχεδίαση ξεφυλλίζοντας το σχολικό βιβλίο της γ’ λυκείου με τίτλο 
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«Γραμμικό Σχέδιο». Το βιβλίο αυτό αποτελεί το απαραίτητο εγχειρίδιο, το οποίο 
προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους σε αρχιτεκτονικές σχολές και σχολές 
καλών τεχνών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Μελετώντας το, πιο αναλυτικά, παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιεί μαθηματικές έννοιες 
για να προσδιορίσει βασικές αρχές του σχεδίου και να τις διδάξει. Τα Μαθηματικά που 
εντοπίσαμε διδάσκονται στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου στο μάθημα της 
Άλγεβρας και σε αυτό της Γεωμετρίας.  

Στόχος της μελέτης και παρουσίαση του περιεχομένου της 

Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη συσχέτιση μεταξύ δύο επιστημονικών 
κλάδων, που φαινομενικά είναι άσχετοι παρατηρήσαμε υπερβολικά πολλά κοινά 
σημεία και φυσικά την εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Στόχος λοιπόν αυτής της 
μελέτης είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τα σημεία τομής των Μαθηματικών και 
του αρχιτεκτονικού σχεδίου.  

Ο τρόπος που ακολουθήσαμε για να γίνει αυτό είναι ο εξής :  

1) Διαβάσαμε το σχολικό βιβλίο «Γραμμικό Σχέδιο» και στη συνέχεια κάθε 
ενότητα, στο κάθε κεφάλαιο, στην κάθε σελίδα αυτού βρήκαμε και σημειώσαμε 
τις Μαθηματικές έννοιες που εμφανίζονται. 

2) Στη συνέχεια εντοπίσαμε αυτές τις Μαθηματικές έννοιες στα σχολικά βιβλία 
Μαθηματικών του γυμνασίου και του λυκείου. Σημειώσαμε την τάξη και το 
κεφάλαιο που βρήκαμε το καθένα από αυτά και δημιουργήσαμε μια λίστα των 
Μαθηματικών εννοιών που αντιστοιχούν στο γυμνάσιο και άλλη μια για αυτές 
του λυκείου. 

3) Κάνοντας λοιπόν τα δύο προηγούμενα βήματα σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν 
να δώσουμε μια συμβουλή σχετικά με τον πιο κατάλληλο τρόπο, προκειμένου 
τα παιδιά να μην δυσκολευτούν στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου αλλά να 
έχουν δημιουργήσει από πριν βήμα-βήμα το απαραίτητο υπόβαθρο 
Μαθηματικών γνώσεων. 

Μαθηματικές έννοιες που εμφανίζονται στο βιβλίο του Γραμμικού Σχεδίου 

Γενικά, χρειαζόμαστε τα ίδια πράγματα και στα Μαθηματικά και στο αρχιτεκτονικό 
σχέδιο. Για να μάθουμε Μαθηματικά, οποιασδήποτε βαθμίδας δεν αρκεί μόνο να τα 
διαβάσουμε αλλά πρέπει και να πιάσουμε μολύβι και χαρτί και να αρχίσουμε να 
κάνουμε μόνοι μας Μαθηματικά. Το ίδιο περιγράφεται εδώ και για το σχέδιο. Κατά 
βάση, χρειάζονται τα ίδια πρωταρχικά υλικά. Θα αριθμήσουμε κάποια από αυτά για να 
γίνουν πιο κατανοητά αυτά που έχουμε να πούμε.  

▪ Ευθείες γραμμές (πραγματικές και βοηθητικές), ευθύγραμμα τμήματα, κορυφές 
και πλευρές. 
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Στο μάθημα της Γεωμετρίας προκειμένου να απεικονίσουμε το σχεδιαστικό μας 
αντικείμενο, χρησιμοποιούμε ποικίλες γραμμές, όπου η κάθε μία έχει διαφορετική 
σημασία. Για παράδειγμα, σε ένα γεωμετρικό σχήμα έχουμε τις δεδομένες γραμμές από 
την αρχή της άσκησης, φυσικά τις νοητές, οι οποίες μπορεί να είναι οι άξονες ή τα 
σημεία συμμετρίας και φυσικά τις βοηθητικές γραμμές, οι οποίες τις περισσότερες 
φορές είναι απαραίτητες για να τελειοποιηθεί ένα γεωμετρικό σχήμα και να 
αποδειχθούν τα ζητούμενα. 

▪ Σχεδίαση με κανόνα και διαβήτη (σε κάποιες τάξεις είναι μονόδρομος για να 
γίνει πλήρως κατανοητός αυτός ο τρόπος).  

Στα Μαθηματικά ο κλασικός τρόπος χάραξης γραμμών είναι με κανόνα (χάρακα όπως 
είναι γνωστός στους περισσότερους) και διαβήτη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που 
χρειαζόμαστε και το μοιρογνωμόνιο, όταν θέλουμε να μετρήσουμε κάποια γωνία. 

▪ Η έννοια της γωνίας και μέτρηση με μοιρογνωμόνιο. 

▪ Δευτερεύουσες έννοιες όσον αφορά στις ευθείες 

1) μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος,  

2) χάραξη ευθείας κάθετη σε άλλη ευθεία,  

3) χάραξη ευθείας κάθετη σε άλλη ευθεία από δεδομένου σημείου εκτός αυτής. 

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ασκήσεων που 
εντοπίσαμε στο βιβλίο του Γραμμικού Σχεδίου και θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα 
ασκήσεις Μαθηματικών (αν εξαιρέσουμε μόνο κάποια όργανα που δεν  
χρησιμοποιούνται στη Γεωμετρία). 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Δευτερεύουσες έννοιες όσον αφορά στις γωνίες 

1) διχοτόμηση γωνίας, 

Εικόνα 1. Από το σχολικό βιβλίο "Γραμμικό Σχέδιο", σελ. 33 
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2) τριχοτόμηση ορθής γωνίας και,  

3) μεταφορά μιας γωνίας πάνω σε άλλη. 

▪ Πολύγωνα : γνώση των ιδιοτήτων τους και διχοτόμηση της επίκεντρης  γωνίας 
σε κανονικά πολύγωνα. Κατασκευή όλων των πολυγώνων (τρίγωνα, 
τετράγωνα, πεντάγωνα κλπ).  

▪ Κύκλος και έλλειψη : ιδιότητες και εφαπτομένη κύκλου. 

▪ Έννοια της κλίμακας και σχεδίαση αντικειμένων με συγκεκριμένη κλίμακα.  

▪ Διανύσματα και προβολή διανύσματος πάνω σε διάνυσμα ή σε κάποια ευθεία. 

▪ Συμμετρία σχημάτων, αντικειμένων κλπ 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Μαθηματικών είναι η συμμετρία, η οποία 
μάλιστα διδάσκεται στα παιδιά από πολύ νωρίς. Με απλό τρόπο βέβαια στην αρχή, 
απλά διπλώνοντας ένα κομμάτι χαρτί στα δύο ώστε να συμπέσει το ένα μισό με το 
υπόλοιπο μισό. Αρχικά οι μαθητές σχεδιάζουν στη μια διάσταση αλλά έρχεται η στιγμή 
που πρέπει να μάθουν να κατασκευάζουν τα γεωμετρικά σχήματα και στο δισδιάστατο 
χώρο. 

Αυτός είναι ο τρόπος που τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γεωμετρικά σχήματα με 
διάσταση παραπάνω από μια. Σε μικρές ακόμα τάξεις οι δάσκαλοι εξηγούν στους 
μαθητές τους τον τρόπο ώστε να σχηματίσουν μόνα τους τα γεωμετρικά σχήματα για 
να μάθουν τις ιδιότητές τους. 

Αυτός ο τρόπος διδάσκεται και στο βιβλίο του Γραμμικού Σχεδίου ως ο 
καταλληλότερος για να αναπαραστήσουμε ένα αντικείμενο που έχει τρεις διαστάσεις.  

Εικόνα 2. Από το διαδίκτυο (http://users.sch.gr/parantoniou) 
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Αντιστοίχιση των Μαθηματικών στο βιβλίο του Γραμμικού Σχεδίου με το 
μάθημα και τη σχολική τάξη που εμφανίζονται 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε ένα πίνακα κάποια από τα σημεία στα σχολικά 
βιβλία Μαθηματικών του γυμνασίου και του λυκείου, στα οποία διδάσκονται οι έννοιες 
που εντοπίσαμε στο βιβλίο «Γραμμικό Σχέδιο» που δίνεται στη γ’ λυκείου. 

Μαθηματικές Έννοιες στο βιβλίο του 
Γραμμικού Σχεδίου 

Μάθημα και Σχολική τάξη που 
διδάσκονται 

Ευθείες γραμμές Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 1ο 

Σχεδίαση με κανόνα και διαβήτη Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 1ο 

Γωνία και χρήση μοιρογνωμονίου Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 1ο 

Δευτερεύουσες έννοιες στις ευθείες Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 2ο 

Πολύγωνα Μαθηματικά Β’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 3ο 

Κύκλος και έλλειψη Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 1ο 

Κλίμακα Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Α’, Κεφάλαιο 6ο 

Διανύσματα Μαθηματικά Β’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 2ο 

Συμμετρία Μαθηματικά Α’ γυμνασίου,  
Μέρος Β’, Κεφάλαιο 2ο 

Αναγκαιότητα της γνώσης των παραπάνω μαθηματικών εννοιών για την 
εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σχεδίαση 

Μετά λοιπόν και τη μελέτη των προηγούμενων ενοτήτων παρατηρήσαμε την 
αναγκαιότητα των Μαθηματικών γνώσεων για κάποιον που επιλέγει το μάθημα του 
Γραμμικού Σχεδίου και κατ’ επέκταση τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές σχολές, καλών 
τεχνών και άλλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
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Οι γνώσεις λοιπόν της Γεωμετρίας είναι ιδιαιτέρως απαραίτητες. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος δεν έχει εμπεδώσει την έννοια του κύκλου και τις ιδιότητες αυτού, δεν θα 
μπορέσει να ανταπεξέλθει με ευκολία όταν του ζητηθεί να τον σχεδιάσει ή να 
επισημάνει κάποια από τα χαρακτηριστικά του. 

Φυσικά ένας μαθητής τρίτης λυκείου δεν θα δυσκολευτεί τόσο στο να επαναφέρει 
κάποιες γνώσεις που δεν έχει μάθει καλά, όμως αυτό θα είναι χάσιμο χρόνου και θα 
του κλέψει ώρες μελέτης των εννοιών του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου. 

Άρρηκτα συνδεδεμένες επιστήμες και τέχνες 

Μέχρι τώρα συγκρίναμε, περιγράψαμε, σχολιάσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά τη σχέση 
των Μαθηματικών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας με την αρχιτεκτονική Σχεδίαση σε 
πρακτικό επίπεδο. Όμως, όπως όλες οι επιστήμες, έχουν και το θεωρητικό τους 
υπόβαθρο. Η Αρχιτεκτονική είναι μια εντυπωσιακή τέχνη, που σκοπό έχει την 
ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο, μέσω του σχεδιασμού μεθόδων και 
υλικών κατασκευών.[1] 

Παλαιότερα αυτοί που ασκούσαν το συγκεκριμένο επάγγελμα ήταν μαΐστορες, 
φιλόσοφοι, γεωμέτρες, ξυλουργοί και άλλοι απλοί άνθρωποι που έτυχε να μάθουν την 
τέχνη αυτή. Στην εποχή μας, το ρόλο τους ανέλαβαν πλέον πλήρως καταρτισμένοι 
επιστήμονες, οι οποίοι ονομάζονται αρχιτέκτονες μηχανικοί.  

Τα Μαθηματικά, από την άλλη, είναι η επιστήμη που ασχολείται με θέματα, τα οποία 
έχουνε σχέση με την ποσότητα, τη δομή, το χώρο και την αλλαγή. Η αλήθεια βέβαια 
είναι ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός που να είναι γενικά αποδεκτός. Τα 
Μαθηματικά είναι η αναζήτηση μοτίβων για την χρησιμοποίησή τους στη διατύπωση 
νέων εικασιών, καθώς επίσης η επίλυση της αλήθειας ή ακόμα και της ψευδαίσθησης 
των εικασιών μέσω της μαθηματικής απόδειξης.  

Η τέχνη αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη 
δημιουργία οπτικών, ακουστικών ή ερμηνευτικών αντικειμένων, που εκφράζουν τις 
φανταστικές ή τεχνικές δεξιότητες του εκάστοτε δημιουργού, που προορίζονται να 
εκτιμηθούν για την ομορφιά ή τη συναισθηματική τους δύναμη. Από την άλλη μεριά, 
Η επιστήμη είναι μια συστηματική επιχείρηση που χτίζει και οργανώνει τη γνώση με 
τη μορφή δοκιμαστικών εξηγήσεων και προβλέψεων για το σύμπαν. Για το λόγο αυτό 
λοιπόν, η αρχιτεκτονική σχεδίαση δεν είναι μόνο τέχνη αλλά είναι ένας συνδυασμός 
τέχνης και επιστήμης.  

Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Πόσο μάλλον όταν τέχνη και 
επιστήμη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
περισσότερο καταργούνται οι διαχωριστικές γραμμές. Οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι 
με κανένα τρόπο γραμμικές και ευθύγραμμες, αλλά τουναντίον, δυναμικές και καθόλου 
προφανείς.[2] Αυτό που είναι προφανές στην περίπτωση που μελετούμε είναι η σχέση 
των δύο αυτών επιστημονικών κλάδων, της αρχιτεκτονικής σχεδίασης και των 
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Μαθηματικών. Ο τρόπος που οι επιστήμονες αυτού του είδους περιγράφουν την 
αρχιτεκτονική τείνει να ταιριάξει με μαθηματικές εκφράσεις.  

Σύμφωνα με απόψεις ανθρώπων που ασχολούνται με την αρχιτεκτονική θεωρούν πως 
είναι δύσκολο να την κατατάξουμε στη μία ή την άλλη κατηγορία. Επισημαίνεται 
ακόμη ότι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες, από τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε το 
αντικείμενο αυτό είναι τρεις και είναι οι ακόλουθες :  

1) η οπτική γωνία του καλλιτέχνη, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη μορφή που θα 
εκφράσει την ιδέα του  

2) η οπτική γωνία του επιστήμονα, ο οποίος ενδιαφέρεται για την ορθότητα και τη 
μαθηματική ακολουθία των σκέψεών του, και  

3) η οπτική γωνία του αρχιτέκτονα, ο οποίος ενεργεί με βάση μια ανάγκη 
λειτουργική.  

Αυτό που παρατηρούμε μελετώντας αυτά τα τρία σημεία είναι ότι τα Μαθηματικά 
σχετίζονται μαζί τους απόλυτα. Όσον αφορά στο πρώτο, ο Μαθηματικός δεν μπορεί 
παρά να είναι και αυτός καλλιτέχνης στο είδος του, ο οποίος αναζητά τον 
καταλληλότερο τρόπο για να παρουσιάσει τις ιδέες του. Σχετικά με το δεύτερο, 
εννοείται πως κάθε Μαθηματικός επιθυμεί την ορθότητα και τη μαθηματική ακολουθία 
των σκέψεών του. 

Αναφορικά με το τελευταίο, η συσχέτιση του αρχιτέκτονα και του Μαθηματικού είναι 
υπαρκτή. Η λειτουργική ανάγκη του Μαθηματικού έχει να κάνει με την επιθυμία του, 
τα μαθηματικά που κάνει, οι εξισώσεις που λύνει, οι παραδόσεις μιας δύσκολης 
μαθηματικής έννοιας να έχουν αντίκρισμα.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς αριθμοί, ότι έχουν μεγάλη αξία στη ζωή μας 
γενικότερα και την καθημερινότητά μας και μάλιστα είναι αναγκαία και χρήσιμα σε 
τόσες άλλες επιστήμες. 

Το ίδιο δέος θα νιώσει κάποιος στη θέα ενός αρχιτεκτονικού αριστουργήματος και ενός 
μαθηματικού δημιουργήματος.  

 

Εικόνα 3. Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα μαζί με  
ένα μαθηματικό δημιούργημα ισάξιας ομορφιάς 
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Τα Μαθηματικά πολλές φορές παρουσιάζονται ως απρόσωπα, ανεξάρτητα, στερημένα 
από κάθε κοινωνική και ανθρώπινη πλευρά.[3] Και όμως είναι παντού και είναι η βάση 
τόσων επιστημών, όπως η αρχιτεκτονική σχεδίαση. Κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας 
μυστικός κόσμος, ένα κρυμμένο παράλληλο σύμπαν, παράξενα συνυφασμένο με το 
δικό μας, γεμάτο ομορφιά και κομψότητα. Είναι ο κόσμος των Μαθηματικών.[4] 

Μπορεί για πολλούς να παραμένει αόρατος αλλά για αυτούς που θα κάνουν τον κόπο 
να τον γνωρίσουν είναι σίγουρο ότι θα θαμπωθούν από την ομορφιά, την τελειότητα 
και την αρμονία που τα περιβάλλει. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται αρχικά, η 
ενασχόληση με τα Μαθηματικά είναι μια δημιουργική δραστηριότητα, όπου η γνώση 
και φυσικά η κατάκτησή της χρειάζεται προσπάθεια, πειθαρχεία, επιμονή, υπομονή και 
φυσικά αγάπη. 
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Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήσαμε όλα τα σχολικά βιβλία Μαθηματικών του 
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[2] «Αρχιτεκτονική : Τέχνη ή Επιστήμη;» άρθρο της Ελευθεροτυπίας (έντυπη έκδοση 
: 7/11/2009), Τάσης Παπαϊωάννου, καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ. 
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Στη Σάρα, που με τα εξάχρονα αθώα μάτια της,  
με κοίταξε με ντροπή όταν της ζήτησα  
να μου πει τραγουδιστά το όνομά της,  

γιατί δεν μπορούσε να πει το «ρο».  

Ολοήμερο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, 2015-16 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται ένα μέρος της ελληνικής πραγματικότητας, αυτό που α-
φορά στη χροιά των σχέσεων αλλά και στην ουσία των πράξεων που λαμβάνουν χώρα 
στα σχολεία μας. Στη συνέχεια προτείνεται μια σειρά από ιδέες και λύσεις ικανές να 
επαναπροσδιορίσουν την εγκαθιδρυμένη κατάσταση. Αναλυτικότερα, σε αυτή την έ-
ρευνα πεδίου διερευνάται η σημασία της μουσικής, του σχηματισμού σχολικής χορω-
δίας, της ενσυναίσθησης και του εθελοντισμού στο σχολικό περιβάλλον και διασαφη-
νίζεται το πώς τα παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριες δυνάμεις βοη-
θώντας στη θετική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος μέσα από συγκεκρι-
μένες προτάσεις το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός μουσικής σε μικροσκοπικό επίπεδο να 
παίξει τον δικό του σημαντικό ρόλο στο νέο σχολείο και ο μαθητής να το αισθανθεί 
σαν το δεύτερο σπίτι του.  

Λέξεις-Κλειδιά: νέο σχολείο, σχολική χορωδία, μουσική, ενσυναίσθηση 
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Εισαγωγή 

Στη νουβέλα επιστημονικής φαντασίας του Ισαάκ Ασίμωφ Το ασχημόπαιδο (1958), η 
μις Φέλλοους, μια γυναίκα χωρίς οικογένεια, πρώην νοσοκόμα σε μαιευτήριο, αναλαμ-
βάνει με μεγάλη επιφύλαξη τη φροντίδα ενός παιδιού που αποτελεί μέρος ενός επιστη-
μονικού πειράματος. Το «Χρονοστάσιο», στο οποίο ζει ο Τίμμυ, είναι ένας ερευνητικός 
σταθμός που έχει μεταφέρει ένα παιδί Νεάντερταλ στο παρόν, μέσω ενός ταξιδιού στο 
χρόνο. Παρόλη την αρχική της δυσπιστία και δυσκολία να καταλάβει τον Τίμμυ, μέρα 
με τη μέρα η μις Φέλλοους διαπιστώνει πως αυτό το διαφορετικό παιδί ηρεμεί με το 
τραγούδι και «ζεσταίνεται» με τη φροντίδα της.  

Όταν στο συγκλονιστικό φινάλε το μέλλον του παιδιού φαίνεται να εγκλωβίζεται ξανά 
στην επιστροφή του στο παρελθόν, εκεί όπου ανήκει σύμφωνα με τους επιστήμονες 
του σταθμού, η Έντιθ Φέλλοους, παίρνει μια απόφαση-θρίαμβο της μητρικής αγάπης 
και ανθρώπινης ανιδιοτέλειας. Στέλνεται με δική της πρωτοβουλία πίσω στην περίοδο 
του Homo neanderthalensis σχεδόν καταδικασμένη σε μια εποχή που δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με τη δικιά της, με μοναδικό της σκοπό να προστατέψει και να συνε-
χίσει να μεγαλώνει τον Τίμμυ.  

Προβληματισμοί 

Στο Hellerup School στην Κοπεγχάγη, ο σχολικός χώρος έχει διαμορφωθεί με σκοπό 
να δίνει έμφαση στην ελευθερία του μαθητευόμενου, χωρίς τάξεις και συγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών, με μία από τις δασκάλες να τονίζει τη φράση «It feels more like 
home» (Loop, 2006), φράση που ενισχύει την ιδέα ενός σχολείου που ο μαθητής νιώθει 
σαν δεύτερο σπίτι του. Αντιθέτως, σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανόμενης και της Ελ-
λάδας «τα σχολεία είναι πάνω-κάτω οργανωμένα σε εργοστασιακές γραμμές, με κου-
δούνισμα για τα διαλείμματα, ξεχωριστές εγκαταστάσεις, ειδικευμένες σε ξεχωριστά 
θέματα» (Robinson, 2013), κτίρια και χώρους δηλαδή για εργάτες, όπως τα ήθελε ο 
19ος αιώνας. Επιπροσθέτως, τα ελληνικά σχολικά κτίρια ελάχιστα έχουν αλλάξει ως 
προς τη διάταξη των χώρων διδασκαλίας («οι αίθουσες διδασκαλίας παρατάσσονται 
κατά μήκος ενός διαδρόμου», Γερμανός, 2002: 258), του σχεδιασμού του διδακτηρίου, 
της σχέσης μεταξύ των χώρων του σχολείου και τέλος της σχέσης του σχολικού χώρου 
με το περιβάλλον του («το σχολικό κτίριο παραμένει εσωστρεφές, αποκομμένο λει-
τουργικά και οπτικά από τον περίγυρό του» Γερμανός, 2002: 258), από το 1894 έως 
σήμερα!  

Η Μαίη Κοκκίδου, στην έρευνα της σε δείγμα 190 μαθητών δημοτικών σχολείων, α-
ναφέρει: «Mόνο 20 μαθητές (10,5%!) απαντούν ότι ο ιδανικός δάσκαλος θα ήταν “ό-
πως ο δάσκαλός μου”, ενώ 170 μαθητές (89,4%) αναζητούν έναν διαφορετικό δά-
σκαλο.» (Κοκκίδου, 2012: 4). Σε μια άλλη ερευνητική μελέτη αναφέρεται: «τα ευρή-
ματα έδειξαν την ύπαρξη φόβου και αισθημάτων ανεπάρκειας των Ελλήνων εκπαιδευ-
τικών της μουσικής ως προς το να διδάξουν αποτελεσματικά και να εφαρμόσουν το 
αναλυτικό πρόγραμμα» (Στάμου & Custodero, 2007: 26). Όπως αναφέρει η Μαρία 
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Μελιγκοπούλου μετά από εμπειρική έρευνα σε 436 ημερήσια γυμνάσια (δημόσια, ι-
διωτικά και μουσικά) το πρώτο εξάμηνο του 2009, ελλιπής είναι και η κατάρτιση της 
πλειοψηφίας των διδασκόντων στη σχολική χορωδία όσον αφορά στη διδασκαλία και 
διεύθυνση αλλά και σχετικά με τη γνώση του χορωδιακού ρεπερτορίου (Μελιγκοπού-
λου, 2009).  

Είναι όμως εφικτό να αλλάξουμε κτίρια ειδικά μέσα στις παρούσες οικονομικές συν-
θήκες; Παρόλο που η αναδόμηση των σχολικών κτιρίων δεν φαίνεται ρεαλιστική πρό-
ταση, μικρές αλλαγές σίγουρα μπορούν να γίνουν, ιδέα που θα εξεταστεί αργότερα στο 
παρόν άρθρο. Οι παραπάνω έρευνες αποδεικνύουν περίτρανα πως το νέο σχολείο, αυτό 
που θέλουμε να νιώθουμε σαν δεύτερο σπίτι μας, απέχει πολύ από το ελληνικό σχολείο. 
Και πώς να μη συμβαίνει αυτό όταν ο Έλληνας δάσκαλος αισθάνεται ανεπαρκής και 
δυσκολεύεται να εφαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα; Πώς ο διδάσκοντας που αγγίζει 
τον ρόλο του δεύτερου γονέα θα δώσει έμφαση και προτεραιότητα στη συναισθημα-
τική αγωγή και στη σχέση του με τον διδασκόμενο όταν αισθάνεται φόβο; Αυτή η πό-
λωση και η απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από τον μαθητή ενισχύεται και από τις 
επιλογές του υλικού των αναλυτικών προγραμμάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
η Μαρία Μελιγκοπούλου στην ίδια διδακτορική διατριβή, στο Ανθολόγιο Μουσικών 
Κειμένων, εκδομένο από το Υπουργείο Παιδείας το 2008 «η επιλογή των έργων έχει 
γίνει με έμφαση σε τραγούδια κατά το πλείστον εμπορικά, από αυτά που ακούγονται 
στα ΜΜΕ» και «ο στίχος […] δεν διέπεται από ιδεώδη και θεματολογία που αρμόζει 
στους μαθητές», ενώ καταλήγει ότι: «Ως αποτέλεσμα, μέσω του Ανθολογίου συντελεί-
ται μια ανακύκλωση της μουσικής που ακούει η πλειοψηφία των μαθητών στα Μ.Μ.Ε» 
(Μελιγκοπούλου, 2009: 58-59). 

Στο βιβλίο Ο Βάτραχος που κόαζε μπλε, ο Jamie Ward περιγράφει το πώς λειτουργούν 
τα κατοπτρικά συστήματα: «Πρόκειται για συγκεκριμένα εγκεφαλικά κύτταρα που α-
ντιδρούν σε παρατηρούμενες ή εκτελούμενες πράξεις». Ανάμεσα σε πολλά ενδιαφέρο-
ντα ζητήματα συνεχίζει πως «Τα κατοπτρικά συστήματα δεν υπάρχουν μόνο για τις 
πράξεις, υπάρχουν και για τα συναισθήματα. Εάν δούμε κάποιον να κάνει μια έκφραση 
αποστροφής, θα ενεργοποιηθεί η περιοχή του εγκεφάλου μας που σηματοδοτεί την α-
ποστροφή. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Χαμογελάστε και θα σας χαμογελά-
σουν και οι άλλοι.» (Ward, 2008: 171-172). .  

Η σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός  κατηγορεί, και με το δίκιο του, την κοινωνία και την πρό-
νοια για ένα οικονομικό σύστημα που δεν του παρέχει όσα πρέπει, και ως εισόδημα 
αλλά και ως υλικοτεχνικές σχολικές υποδομές. Ταυτόχρονα, η επίδραση της κατάστα-
σης αυτής στην ψυχολογία του είναι τεράστια. Η διαιώνιση της ύπαρξης των αναπλη-
ρωτών δασκάλων αυξάνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης, ηρεμίας και ισορ-
ροπίας, την αδυναμία επένδυσης χρόνου στη σχέση δασκάλου και μαθητή. Όταν στην 
Ελλάδα για πάνω από 10 χρόνια (!) οι αναπληρωτές δάσκαλοι είναι χιλιάδες και το 
μεγαλύτερο ποσοστό αλλάζει σχολείο ή και νομό κάθε χρόνο, είναι φυσικό 
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επακόλουθο να μην υπάρχει χώρος και χρόνος για τη δημιουργία μιας σωστής σχέσης 
δασκάλου-μαθητή και συναδέλφων μεταξύ τους. Απαραίτητο να επισημανθεί είναι πως 
οι αναπληρωτές που αναφέραμε αποτελούν τη νέα γενιά δασκάλων, τους εκπαιδευτι-
κούς δηλαδή από τους οποίους αναμένουμε την προαναφερθείσα αλλαγή και που επί-
σης θεωρητικά είναι πιο ανοιχτοί και ευέλικτοι στην εφαρμογή νέων ιδεών, συστημά-
των και σχέσεων. 

Από την άλλη πλευρά ο μαθητής ο οποίος ζει ίσως στον πιο δύσκολο χωροχρόνο όσον 
αφορά στον τεράστιο αριθμό πληροφοριών που δέχεται ή τις πάρα πολλές ασχολίες με 
τις οποίες καταπιάνεται από το δημοτικό πλέον, οφείλει σύμφωνα με το περιβάλλον 
του να διαβάζει και να προσέχει εκπαιδευτικούς αγχωμένους και απογοητευμένους, 
απότομους και αυστηρούς. Το σκαλοπάτι της ενσυναίσθησης όμως δεν μπορεί εύκολα 
να το ανέβει ένα παιδί. Είναι στο χέρι του δασκάλου να προετοιμάσει το έδαφος της 
υπέρβασης. Διαχωρίζοντας την όποια κατάσταση μπορεί να υπάρχει, οφείλει να σεβα-
στεί τη μοναδική σχέση του με τους μαθητές του. Χωρίς ψεύτικα χαμόγελα ή επιφα-
νειακά λόγια, καταστάσεις που καταλαβαίνουν πολύ καλά τα παιδιά, τους μαθαίνει να 
αγαπάνε αυτό που κάνουν, να αγαπάνε τους συνανθρώπους και να αγαπάνε τον εαυτό 
τους. Ο Boag μας βοηθάει λίγο περισσότερο στο πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε 
στο παραπάνω θέμα, γράφοντας ότι οι αποτελεσματικοί δάσκαλοι είναι αυτοί που: 

«Συνεπαίρνουν τους μαθητές τους.  

Αντιμετωπίζουν κάθε μαθητή ως ξεχωριστό άτομο. 

Αγαπούν τους μαθητές τους. 

[…]  

Προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τη ζωή. 

Έχουν καλή σχέση με τους άλλους.  

[…] 

Έχουν την αίσθηση του χιούμορ (μπορούν να αυτοσαρκάζονται).» 

(Κοκκίδου & Μπέσσας, 2004: 68) 

Παρόλη τη σύγχυση που μπορεί να προκληθεί, ειδικά για το πώς μπορούμε να κατα-
κτήσουμε, να συνδυάσουμε και κυρίως να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με συνέπεια 
μέχρι το τέλος της καριέρας μας όλα τα παραπάνω, η απάντηση που ψάχνουμε ως εκ-
παιδευτικοί φαίνεται να βρίσκεται στην ισορροπία που θα ανακαλύψει μόνος του ο 
κάθε εκπαιδευτικός ανάμεσα στον συνδυασμό της ουσιαστικής συναισθηματικής συ-
νάντησης με τον μαθητή και της σωστής μετάδοσης της γνώσης. Ο Boag μπορεί να 
λέει πως ο δάσκαλος, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να έχει και την αίσθηση 
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του χιούμορ, αλλά όλοι οι δάσκαλοι ξέρουμε πως η δόση του χιούμορ δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το όριο που θα οδηγήσει την τάξη σε αποδιοργάνωση, υπερβολική χαλαρό-
τητα και αίσθηση διακοπής του μαθήματος. Είναι αρμοδιότητα του δασκάλου να χρη-
σιμοποιήσει το χιούμορ, όπως κι όλα τ’ άλλα ως καταλυτικό εργαλείο, προκειμένου ο 
μαθητής αλλά στο τέλος και ο ίδιος να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε έναν χώρο όπου 
θέλει να βρίσκεται, για να μάθει, να συνεργαστεί, να συζητήσει, να ρωτήσει, να γελά-
σει, να ακούσει.  

Η σχέση ανάμεσα στους διδάσκοντες 

Φαίνεται ενδεχομένως πως αυτή η σχέση δεν αξιώνει ανάλυσης, αφού δεν έχει να κάνει 
άμεσα με το παιδί, ούτε εξάλλου χρειάζεται οι δάσκαλοι να έχουμε και κάποια ιδιαί-
τερη σχέση μεταξύ μας. Παρόλα αυτά, η παρατηρητικότητα των παιδιών είναι τόσο 
μεγάλη, που σπάνια ξεφεύγει από την αντίληψή τους ή από το ένστικτό τους η κακή 
σχέση ανάμεσα στους μεγάλους, η ένταση, η αγένεια και βέβαια η δυσανασχέτηση ό-
σον αφορά στη δουλειά τους. Ας φανταστούμε ένα παιδί στο σχολείο να ακούει σε 
σχεδόν καθημερινή βάση τους δασκάλους να γκρινιάζουν και να δυσανασχετούν για 
θέματα προσωπικά αλλά και σχολικά. Η επίδραση όλων αυτών πάνω τους είναι τερά-
στια αλλά επιπλέον και λόγω της μιμητικής τάσης σε αυτή την ηλικία, το παιδί απο-
κτάει ένταση, άγχος, νεύρα και γκρίνια στις δικές του διαπροσωπικές σχέσεις.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο σχολείο έχουμε δεκάδες παρατηρητές, οι οποίοι περι-
μένουν από εμάς να τους δείξουμε παραδείγματα καλής συμπεριφοράς. Δύο ακόμα α-
ποτελέσματα της έρευνας της Μαίης Κοκκίδου, που αποδεικνύουν το μέγεθος της πα-
ρατηρητικότητας των παιδιών: «Περισσότερα από τα μισά παιδιά επισημαίνουν ένα 
έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.» [...] «Φαίνεται ότι τα παι-
διά επηρεάζονται από κάθε λεπτομέρεια της συμπεριφοράς των διδασκόντων […] οι 
μαθητές δηλώνουν ότι τους αρέσει να κινούνται οι δάσκαλοι ανάμεσα στα θρανία και 
βαριούνται όταν οι δάσκαλοι τους ζητούν να αντιγράψουν πληροφορίες από τον πί-
νακα, ενώ οι ίδιοι κάθονται αδρανείς στην έδρα.» (Κοκκίδου, 2012: 8-9).  

Το Πρελούδιο της ενσυναίσθησης στο σχολείο 

Μία από τις θεμελιώδεις έννοιες της μουσικής είναι η ακρόαση, μια έννοια που όμως 
επεκτείνεται και σε όλη τη ζωή μας. Συνηθίζεται, ως ακροατές, να μην ακούμε. Δεν 
ανοίγουμε τ’ αυτιά μας και τον εγκέφαλό μας, ηρεμώντας και ξεχνώντας για μια στιγμή 
αυτό που απασχολεί εμάς, προκειμένου να προσέξουμε και να αναλύσουμε τι θέλει να 
μας πει ο άλλος. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές, ενώ ακούμε τον συνομιλητή μας, 
απλά περιμένουμε τη στιγμή που θα μας δοθεί ο λόγος, έτσι ώστε ουσιαστικά να μιλή-
σουμε για το δικό μας πρόβλημα. Επίσης, συμβαίνει πολύ συχνά να έχουμε πραγματικά 
ακούσει και καταλάβει αυτό που θέλει να μας πει ο συνάνθρωπος, αλλά οι απαντήσεις 
μας να περιστρέφονται συνέχεια γύρω από τη δική μας εμπειρία, τον δικό μας πόνο ή 
χαρά και στο τέλος καταλήγουμε να μιλάμε ο καθένας για τον εαυτό του, ξεκινώντας 
πάντα με ένα «Εγώ».  
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 Ένας από τους βασικούς στόχους κάθε δασκάλου (μουσικής ή άλλης ειδικότητας) πρέ-
πει να είναι η κατανόηση της έννοιας της ακρόασης. Με διάφορους τρόπους ας προ-
σπαθήσουμε να εισάγουμε τα παιδιά στη διαδικασία να ακούνε προσεκτικά. Είτε αυτό 
γίνεται μέσω παιχνιδιού στο οποίο πρέπει να αναγνωρίσουν ήχους, ηχοχρώματα μου-
σικών οργάνων ή λέξεις από τραγούδια, είτε αυτό γίνεται με προσεκτικές ακροάσεις 
(μουσικών έργων, ποιημάτων, αποσπασμάτων καραγκιόζη, παραμυθιών, κ.λπ.). Σκο-
πός γίνεται η βαθιά και ουσιαστική ακρόαση, η οποία ως μελλοντικό της στόχο έχει ο 
μαθητής να γίνει ένας καλός άνθρωπος και ακροατής που θα προσέχει τα λεγόμενα του 
άλλου και θα δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Καλό θα ήταν στο μέλλον να ενσωμα-
τώσουμε στα μαθήματα και στη γενικότερη διδασκαλία μας (γιατί η επαφή μας με τα 
παιδιά δεν περιορίζεται μόνο στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος) διαδι-
κασίες που βελτιώνουν την επικοινωνία, καθώς μία από τις πιο ιδιαίτερες βάσεις της 
ενσυναίσθησης είναι η σωστή επικοινωνία. Αν λοιπόν διδάξουμε στον άνθρωπο να α-
κούει βαθιά το θέμα του άλλου και να επικοινωνεί μαζί του σωστά, έχουμε κάνει μια 
σημαντικότατη αρχή. 

Άλλο ένα βήμα προς την ενσυναίσθηση, που για δεκαετίες απασχολεί τους διδάσκοντες 
και τους γονείς, είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των νέων και από ποια συναι-
σθήματα αυτή πηγάζει. Μόνο μαζί, δάσκαλος και γονέας, δουλεύοντας συνεργατικά, 
μπορούμε να οδηγηθούμε σε ερμηνείες συμπεριφορών. Η ανάλυση της συμπεριφοράς 
του παιδιού στο σπίτι από το γονέα, σε συνδυασμό με την ανατροφοδότηση από το 
δάσκαλο για τη συμπεριφορά στο σχολείο, αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί λύση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εάν ο δάσκαλος θεωρήσει τον εαυτό του ειδικό και στις ελάχιστες 
επαφές που έχει με τον γονέα μονολογεί κρίνοντας και δίνοντας συμβουλές, τότε το 
μόνο που θα καταφέρει είναι να τον φοβίσει και να τον απομακρύνει από το σχολικό 
περιβάλλον, με μοναδικό αποτέλεσμα να περιορίσει τον εαυτό του στο να μαθαίνει όλο 
και λιγότερα για τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του μαθητή του.  

Οι γονείς 

Στο σχολείο της περιοχής Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία, οι γονείς είναι συστατικό ζωτικής 
σημασίας στη φιλοσοφία του σχολείου. Θεωρούνται σύντροφοι, συνεργάτες και υπο-
στηρικτές για τα παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν την αξία των γονέων, θεωρώ-
ντας τους ως τους πρώτους δασκάλους των παιδιών και τους συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε πτυχή του προγράμματος σπουδών. Κυρίως όμως είναι άξιο αναφοράς ότι στο 
σχολείο αυτό, όπως και σε άλλα που ακολούθησαν το παράδειγμά του, δεν είναι ασυ-
νήθιστο να δεις γονείς σε αίθουσες να βοηθούν εθελοντικά (Gandini, Etheredge & Hill, 
2009).  

Όσο περισσότερο βιώνουμε τη σχολική πραγματικότητα τόσο διαπιστώνουμε πως οι 
γονείς φαίνονται αρκετά επιφυλακτικοί και φοβισμένοι απέναντι στους δασκάλους. Η 
εμπιστοσύνη τους χάνεται λόγω των προηγούμενων εμπειριών τους με συναδέλφους, 
που είτε τους απομάκρυναν με τον τρόπο τους είτε δεν τους θεώρησαν ποτέ ένα σημα-
ντικό κομμάτι του σύγχρονου σχολείου. Το σχολείο που παρέχει στους μαθητές και 
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στους γονείς τους μια πορεία με συνέπεια και συνέχεια, που απασχολεί διδακτικό προ-
σωπικό με ενσυναίσθηση και πάθος για την εκπαίδευση, είναι ένα «ενεργό» σχολείο. 
Εάν αυτό μπορέσει να συνδυαστεί και με το σωστό περιβάλλον (σχολικοί χώροι) και 
τα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα και διδακτέα ύλη, τότε πλέον συζητάμε για ένα 
πρότυπο «δεύτερο σπίτι».  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο 
από τη θεωρία, προτείνοντας τι μπορεί να γίνει στην πράξη, πάντα σε ρεαλιστικά πλαί-
σια.  

Προτάσεις 

Η λέξη “άνεργος” επιλέχθηκε να ξεκινήσει τον τίτλο του άρθρου για διάφορους λόγους. 
Πρώτον γιατί ο ίδιος ο γραφών πραγματοποίησε την έρευνα ως αναπληρωτής εκπαι-
δευτικός με σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει κάθε Ιούνιο ακολουθούμενη από 
ανεργία διάρκειας τριών ή τεσσάρων μηνών ανάλογα με την ημερομηνία επαναπρόσ-
ληψης.  Δεύτερον η λέξη “άεργος” σημαίνει εκείνον που γενικά δεν έχει εργασία ή 
ασχολία, συχνά από επιλογή, ενώ η λέξη “άνεργος” προσδιορίζει εκείνον που αναζητεί 
εργασία, αλλά δεν βρίσκει. Ο χαρακτηρισμός “άνεργος” και όχι “άεργος” έχει χρησι-
μοποιηθεί για να τονίσει την ύπαρξη ενός σχολείου που επιθυμεί να εργαστεί σε όλα 
τα επίπεδα. Που, ενώ έχει τα εφόδια, ταλαντούχους δασκάλους και μαθητές, δεν έχει 
το ιδανικό «έδαφος» (υλικοτεχνικές υποδομές, σωστή οργάνωση, κατάλληλο περιβάλ-
λον, υγιείς σχέσεις). Από την άλλη, το «άνεργο» σχολείο είναι ένα σπίτι γεμάτο ταλα-
ντούχα παιδιά, με όρεξη να καταλάβουν τον κόσμο μας, τους φίλους τους, την οικογέ-
νειά τους. Μαθητές που, με τον σωστό τρόπο και προσέγγιση μπορούν να συνεργα-
στούν, να ερευνήσουν και να μάθουν όχι μόνο γράμματα αλλά και πώς να εκφράζονται, 
να αγαπούν και να σέβονται. Παρακάτω παραθέτουμε προτάσεις που θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν στην βελτίωση της παρούσας κατάστασης: 

1. Αλλαγή της εσωτερικής και εξωτερικής αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων. Αλ-
λαγή της διαμόρφωσης των χώρων. «Η ορθογώνια αίθουσα με θρανία παραδοσιακά 
τοποθετημένα σε σειρές και στήλες και προσανατολισμένα προς τον πίνακα και την 
έδρα διαμορφώνει κυρίως το μονολειτουργικό χαρακτήρα αυτής, όπου ο εκπαιδευτικός 
ωθείται σε δασκαλοκεντρική διδασκαλία με μαθητές σωματικά καθηλωμένους στις θέ-
σεις τους και με περιορισμένη διάδραση.» (Ζεπάτου, 2009: 330-331).  
2. Δημιουργία εφημερίδας, κινηματογραφικής λέσχης, μουσείου, θεατρικής ομάδας, 
χορευτικής ομάδας κ.α., είτε το λέει το νομοσχέδιο είτε όχι, τόσο ως επέκταση της 
προηγούμενης προτεινόμενης λύσης για τη δημιουργία χώρων ανάπτυξης της σχολικής 
ζωής όσο και ως μέσο κοινωνικοποίησης, δηλαδή δημιουργία περιοχών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων με τη διευρυμένη έννοια του όρου, όπως για παράδειγμα, περιοχές 
καθιστικού και ομίλων λογοτεχνίας, ποίησης, θεάτρου κ.λπ. (Γερμανός, 2002).  
3. Μουσική προσεκτικά επιλεγμένη για τα διαλείμματα του σχολείου σε σωστή ένταση 
και ποιότητα από καλά ηχεία ειδικά τοποθετημένα στον προαύλιο χώρο. «Σε κάποιες 
χώρες, εδώ και μερικά χρόνια, έχουν διαπιστώσει ότι η αναπαραγωγή κλασικής 
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μουσικής στους δρόμους διώχνει τους διακινητές ναρκωτικών. Η μουσική του Mozart 
στα εμπορικά κέντρα διώχνει τους αργόσχολους νέους.» (Σακαλάκ, 2004: 39). 
4. Τα θετικά του σχηματισμού μιας χορωδίας στο σχολείο αναλύονται σε ένα μεγάλο 
μέρος σύγχρονων ερευνών (Παπαδάκη 2009, Μελιγκοπούλου 2009 κ.α.). Ο γράφων, 
παρά τις ανούσιες και δυστυχώς συχνές δυσκολίες που συνάντησε από διευθυντές και 
συναδέλφους επιχειρεί τον σχηματισμό χορωδίας κάθε χρονιά (δουλεύοντας σε διαφο-
ρετικό τόπο κάθε χρόνο ως αναπληρωτής) και παρόλο που ως χώρα βρισκόμαστε αρ-
κετά πίσω ως προς το να θεωρούμε φυσική την ύπαρξη πολιτιστικών ομάδων στα σχο-
λεία μας, η δημιουργία τέτοιων πυρήνων πολιτισμού είναι καλό να ξεκινήσει να θεω-
ρείται αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής.  

Όσον αφορά στον διευθυντή της χορωδίας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει 
να είναι ο δάσκαλος μουσικής, το κέρδος είναι τεράστιο. Η σχολική χορωδία καλό είναι 
να προκύψει με:  

• Επιλογή του κάθε μαθητή/χορωδού μετά από αναλυτική ακρόαση της φωνής του 
(γεγονός που μπορεί να συμβεί σε μία εβδομάδα, αν αφιερώσει ο δάσκαλος ένα 
εικοσάλεπτο σε κάθε τμήμα του σχολείου, αφήνοντας απ’ έξω ίσως τις πολύ μικρές 
τάξεις και λέγοντας τους για να μη νιώσουν άσχημα –κάτι που μου έχει συμβεί– 
πως θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη χορωδία σε επόμενες χρονιές 
όταν θα είναι πιο μεγάλα και πιο έτοιμα.) 

• Συγκατάθεση του μαθητή αφού θα έχει πληροφορηθεί πως το έργο της χορωδίας 
δεν θα είναι κάτι εύκολο, ούτε θα αποτελεί η πρόβα της χορωδίας την «ώρα του 
παιδιού».  

• Εάν συντελεστούν τα παραπάνω, τότε ο δάσκαλος θα διαπιστώσει σύντομα πως 
έχει στα χέρια του ένα γκρουπ παιδιών τα οποία είναι εκεί επειδή το θέλουν και 
επειδή αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι. Με σωστό χειρισμό –καθώς πάντα 
μιλάμε για μια ομάδα μεγάλη, που πολύ εύκολα μπορεί να παρεκκλίνει ή να χαλα-
ρώσει, αν ο δάσκαλος δεν προετοιμάσει σωστά το υλικό του– και ακόμα πιο σημα-
ντικά με τη σωστή επιλογή ρεπερτορίου –μία επιλογή που πρέπει να γίνει μετά από 
πολύωρη έρευνα του δασκάλου– σας διαβεβαιώνουμε ότι μπορούν να γίνουν μικρά 
θαύματα. 

Σχετικά με το ρεπερτόριο και την έρευνα πάνω σε αυτό, παρακάτω θα προσπαθήσουμε 
να αναλύσουμε τη διαδικασία της επιλογής των κατάλληλων έργων:  

• Τα τραγούδια να είναι ευχάριστα και ενδιαφέροντα για τον μαθητή, γεγονός που θα 
μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα χαλάρωσης, πλήξης και έλλειψης ενδιαφέρο-
ντος και προσοχής.  

• Ταυτόχρονα, τα τραγούδια να είναι συνθετικά ενδιαφέροντα με μουσική η οποία 
θα συνδυάζει στοιχεία όπως όμορφη μελωδία και κατάλληλη αρμονία. 

• Τα τραγούδια να μην είναι για άλλη μία φορά επιλεγμένα μόνο από το γνωστό ελ-
ληνικό ρεπερτόριο, το οποίο τόσες φορές έχουν τραγουδήσει τα παιδιά. Υπάρχει 
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τεράστιο υλικό ελληνικής και ξένης μουσικής που περιλαμβάνει πανέμορφες με-
λωδίες αλλά και πλούσιες αρμονίες.  

• Ο στίχος και το θέμα των τραγουδιών να είναι προσεκτικά διαλεγμένα για την εκά-
στοτε ηλικία αλλά και περίσταση. Εάν, για παράδειγμα, οι ηλικίες που έχει η χο-
ρωδία είναι Γ΄-Στ΄ Δημοτικού, καλό είναι τα τραγούδια να συνδυάζουν στη θεμα-
τολογία τους την παιδικότητα, το ρομαντισμό αλλά και τη χαρά (π.χ. για παιδιά 8-
10 χρονών: Do-Re-Mi ή Akai Hana, Shiroi Hana) αλλά και να έχουν μηνύματα για 
τους νέους, την κοινωνία και την καθημερινότητα, μαζί με άλλα μοντέρνα στοιχεία 
που θα αγγίξουν τις τάξεις Ε΄-Στ΄ Δημοτικού (π.χ. Circle of Life, Vanita di Vanita).  

• Η συνοδεία του πιάνου και η παρτιτούρα που θα έχει βρει ο δάσκαλος για να συνο-
δέψει ο ίδιος ή κάποιος πιανίστας (ιδανικά, μαθητής) να έχει και αυτή την κατάλ-
ληλη αρμονία και ρυθμό, έτσι ώστε να συνοδεύει όμορφα τις μελωδίες της χορω-
δίας, αλλά και να εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο συνθετικά το τραγούδι, ανεβά-
ζοντας το επίπεδό του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλή συνοδεία πιάνου σε 
κάποιο τραγούδι, καλό είναι ο δάσκαλος της μουσικής να αποφύγει να το συμπερι-
λάβει στο ρεπερτόριο της χορωδίας, εκτός αν θεωρεί πως ο ίδιος μπορεί να δη-
μιουργήσει κατάλληλα το μέρος του πιάνου. Ο λόγος που αναφερόμαστε στην 
πιανιστική συνοδεία είναι επειδή υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις  που, ενώ το τρα-
γούδι είναι πολύ καλό για να διδαχθεί, η συνοδεία που υπάρχει για πιάνο το μειώνει 
παρά το αναδεικνύει. 

• Τα τραγούδια να είναι πρόσφορα για εμπλουτισμό με θεατρικές ή χορευτικές κινή-
σεις. Είναι μια τάση που τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στις περισσότερες χο-
ρωδίες και θεωρούμε πως, εάν συντονιστεί και προβαριστεί σωστά και εάν οι κινή-
σεις προκύψουν μέσα από τη φαντασία των παιδιών, μπορεί το αποτέλεσμα να κά-
νει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την παρουσίαση του τραγουδιού. Επιπλέον, έχει πα-
ρατηρηθεί πως ένα τραγούδι το οποίο μπορεί αρχικά να μην κερδίσει απόλυτα τους 
χορωδούς, στη συνέχεια αυτό μπορεί να αλλάξει ριζικά μόνο με την προσθήκη των 
κινήσεων. Τέλος, άλλο ένα πλεονέκτημα αυτής της προσθήκης είναι ότι τα παιδιά 
πολλές φορές βοηθιούνται ακόμα περισσότερο στην απομνημόνευση των στίχων 
του τραγουδιού, επειδή ο στίχος συνδέεται με συγκεκριμένες κινήσεις.  

• Να επιδιώκεται η σύνθεση νέων κομματιών μαζί με τα μέλη της χορωδίας. Αν και 
μοιάζει κάτι δύσκολο, ειδικά για έναν δάσκαλο μουσικής ο οποίος δεν είναι συνθέ-
της, παρόλα αυτά αποτελεί ίσως την πιο αξιόλογη διαδικασία της σχολικής χορω-
δίας.  

 

5. «Διδασκαλία μουσικού οργάνου σε μικρές ομάδες μαθητών κατά τη διάρκεια του 
ολοήμερου. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου θεωρείται ο κατάλληλος χωροχρονικός 
προσδιορισμός εφαρμογής της.» (Σιδηροπούλου, 2007: 119). 
6. Δραστηριότητες που διδάσκουν την ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό και τον αλτρουι-
σμό κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Τα παιδιά την περισσότερη ώρα του διαλείμ-
ματος περιφέρονται στο προαύλιο αναζητώντας τρόπους να διασκεδάσουν και να ψυ-
χαγωγηθούν. Εκτός από τα γνωστά παιχνίδια, όπως το κρυφτό, κυνηγητό, σχοινάκι, 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καλό είναι να υπάρχουν και άλλες προτάσεις από τους 
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γυμναστές και τους δασκάλους για παιχνίδια με λιγότερο άγχος, τρέξιμο και ανταγω-
νισμό. Επίσης, ιδανικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε σχολικό προαύλιο χώροι 
ειδικά διαμορφωμένοι για διάβασμα (εκτός φυσικά από τον ήσυχο χώρο της βιβλιοθή-
κης, που πρέπει να είναι πάντα ανοιχτός στα διαλείμματα για τους μαθητές, με οργα-
νωμένο τρόπο και δάσκαλο να επιβλέπει), χώροι με διαδραστικά παιχνίδια, χώροι χα-
λάρωσης κ.λπ.  
7. Μείωση έως και εξαφάνιση του θορύβου από το σχολικό περιβάλλον: «Η χρόνια 
έκθεση των παιδιών στο θόρυβο ευθύνεται για τη χαμηλή ανεκτικότητά τους σε απο-
γοητεύσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη μόρφωσή τους.» (Σακαλάκ, 
2004: 59) 
8. Οι μαθητές να έχουν και αυτοί μερίδιο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τον 
τρόπο που τα σχολεία τους λειτουργούν. 
9. Αξιοποίηση της τεχνολογίας, εφόσον αυτή μας λύνει τα χέρια και μας πηγαίνει μπρο-
στά. Είναι πράγματι αναρίθμητες οι δυνατές χρήσεις των νέων τεχνολογιών στο σύγ-
χρονο σχολείο, παρόλα αυτά το σχολείο, σαν δεύτερο σπίτι, ας δίνει πάντα το καλό 
παράδειγμα της ύπαρξης μιας άλλης ποιότητας ζωής, χωρίς οθόνες, ηλεκτρονικά παι-
χνίδια, κινητά τηλέφωνα, κ.ο.κ.  
10. Ολόκληρο το προσωπικό του κάθε σχολείου, δημόσιου ή ιδιωτικού, υπάρχει εκεί 
για το καλό των παιδιών. Ανώτεροι σκοποί μας είναι να τους προσφέρουμε ασφάλεια, 
ύστερα να τα έχουμε ευτυχισμένα με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε και τέλος να τους 
μάθουμε γράμματα και τέχνες. Επιπροσθέτως, δεν αρκεί να δημιουργήσουμε γνωστικά 
καταρτισμένους ανθρώπους αλλά και κοινωνικά και επικοινωνιακά ικανούς. Να γίνουν 
τα παιδιά κοινωνικά όντα με ευαισθησία προς τον συνάνθρωπό τους, τη φύση και τα 
πλάσματά της, που θα προσεγγίζουν την επικοινωνία με καλοσύνη, τρόπους και μειλι-
χιότητα.  
11. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να σταματήσουμε οι μεγάλοι να φωνάζουμε 
ή να μιλάμε με ένταση, νομίζοντας πως έτσι επιβάλλεται η ησυχία και η τάξη; Ζητάμε 
από τα παιδιά να μην κάνουν φασαρία στο διάλειμμα, κατά την είσοδο και έξοδο από 
την τάξη τους, ενώ εμείς μιλάμε δυνατά και πολλές φορές με ένταση ο ένας στον άλλο 
ή άλλες φορές φωνάζουμε στους μαθητές για να επιβάλουμε την τάξη.  
12. Είναι τεράστιας σημασίας ο δάσκαλος να αισθάνεται και αυτός το σχολείο στο ο-
ποίο εργάζεται σαν δεύτερο σπίτι του. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι θα παραμείνει αν 
χρειαστεί και θα βοηθήσει όπως μπορεί πέραν του ωραρίου του, θα προσφέρει οικειο-
θελώς τις υπηρεσίες του για το καλό του σχολείου σε άσχετα πράγματα με το επάγ-
γελμά του ή θα είναι εθελοντής με αληθινή όρεξη, αλλά κυρίως θα αποτελεί μια φι-
γούρα θετική και καλοσυνάτη, η οποία δηλώνει στους μικρότερους παρατηρητές ότι 
«είμαι εδώ, επειδή λατρεύω αυτό που κάνω, θέλω να προσφέρω, να βοηθήσω». 

Επίλογος 

Το επάγγελμα του δασκάλου είναι ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό. Η δυνατότητα να έρ-
χεσαι σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά, τον αυθορμητισμό τους, την ευθυμία και τη 
γλυκύτητά τους, τα αθώα μάτια τους και το πηγαίο χαμόγελό τους είναι μια μοναδική 
τύχη για όλους μας. Μην ξεχνάμε, όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε, ψυχολογικά ή 
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σωματικά, ότι τα παιδιά είναι το μοναδικό μέλλον αυτής της γης. Και αφού, όπως λέει 
ένα Ινδιάνικο ρητό, «δεν κληρονομήσαμε αυτή τη γη από τους προγόνους μας, αλλά 
τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας», είναι ευκαιρία μόνο για εμάς –δυστυχώς ή ευτυ-
χώς οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από τους μεγάλους σε αυτό τον πλανήτη– να την 
προετοιμάσουμε όσο γίνεται πιο σωστά. Ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της προετοιμα-
σίας είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης.  

Για καμία κούραση ή απογοήτευση δεν αξίζει να απαρνηθούμε το να δοθούμε ολόψυχα 
σε αυτή τη μοναδική σχέση. Δεν αξίζει να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες, να ρίχνουμε 
το φταίξιμο πάντα στο σύστημα, στο κράτος, στο Υπουργείο, στους γονείς, στους συ-
ναδέλφους, στα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα. Το έργο που οφείλουμε τελικά 
να πράξουμε ας ξεκινήσει από τον καθένα μας ξεχωριστά για να περάσει έπειτα σε 
μακροσκοπικό επίπεδο μεταξύ ομάδων δασκάλων, πολλών σχολείων, ενός ολόκληρου 
κράτους. 

Δεν αξίζει να αφήσουμε τον Τίμμυ να γυρίσει πίσω.  

Στο πρωτόγονο, προϊστορικό παρελθόν.  
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Abstract 

The aim of this paper is to describe the implementation of a series of lessons on the Holo-
caust by using the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method. The lessons 
are intended for students of the 3rd grade of Junior High School. It describes a three ninety-
minute lesson planning as part of teaching History/Civics using the CLIL method. It also 
presents and analyzes the results of the students’ qualitative evaluation of the program 
through a structured interview, which demonstrate the usefulness of the method. 

Key-Words: CLIL, Holocaust, critical thinking 

 
Introduction 

In a CLIL approach, language teaching is combined with subject teaching to provide ac-
quisition of knowledge in both fields. The European Education Information Network (Eu-
rydice 2006) reports on a series of CLIL objectives, such as socio-economic objectives 
aimed at preparing students for a globalized labor market with better employment pro-
spects, socio-cultural goals that promote values and respect for diversity, language objec-
tives, with an emphasis on effective communication as well as educational goals, encour-
aging the consolidation of the subject matter through a different and innovative approach. 

The Guide to Language in the European Union (2008) sets the language learning goals 
which are to create multilingual citizens, especially if we consider the extent of linguistic 
diversity of the European Union, not to mention the wave of immigrants in the recent years. 

Bruton (2013) claims that CLIL is discriminatory. We cannot, according to Hutner & Smit 
(20014), blame CLIL for being only for privileged students when there are ‘system-inher-
ent sources of privileging some groups on socio-economic grounds’. Nowadays, main-
stream education needs to adapt to accommodate recent immigrant groups. And CLIL is 
included in mainstream education in most countries of the EU. Now we can find multilin-
gual learner groups in our classes and within this diversity it is beneficial to offer basic 
content knowledge to students who are not proficient in the national language. 

 
CLIL Implementation 

Subject matter 
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Teaching history in a CLIL classroom gives the foreign language a purpose and processing 
subject content gives meaningfulness to the language itself. Learning takes place through 
social practices by participating in the construction of meaning. The specific module has 
been taught for three years with different student groups of varying levels of L2 compe-
tency. The material was adapted and scaffolding and differentiation techniques were used 
which led to developing a culture towards the subject area. 

By focusing on the teaching of the Holocaust at secondary level, sensitive issues in history 
are presented to young learners in a meaningful and interesting way. A historical event is 
studied through a different language, with the use of foreign language material offering a 
critical reflection on the different interpretations of the specific historical event, hence pro-
moting intercultural learning. 

 
Methodology 

Following a micro-approach, the focus is on learners and teachers and according to Puffer 
and Smit (2007), CLIL can influence their cognition, knowledge, emotions, beliefs, opin-
ions and attitudes. CLIL learner outcomes are described in terms of content, language and 
learning skills. Following Cummins’ framework, in order to deal with cognitive challenge, 
there has been an attempt to move smoothly from cognitively undemanding/context em-
bedded tasks to cognitively demanding/context reduced tasks. 

Learners are guided through the relevant topic, do their research on the internet and syn-
thesize the information they find and then present this information to their peers, employing 
the discourse of social sciences. In this CLIL environment, a wider range of tasks and ac-
tivities help learners develop higher cognitive skills and richer language. This variety of 
language is part of CALP (Cummins 1979), ‘Cognitive Academic Language Proficiency’, 
which, in combination with BICS ‘Basic Interpersonal Communicative Skills’, fosters ac-
ademic learning while at the same time engages them in social interaction.  

 
Teacher Collaboration 

Subject teacher and language teacher teach together in L2. It’s a collaborative language-
led program in which the language teacher and the content teacher work together on the 
areas of concepts, language and skills. ‘Exploratory talk talk’ (Mehisto and Ting, 2017) is 
fostered by the two teachers, by increasing student talking time after a question, allowing 
a number of student answers, giving time for reflection on aspects of the topic, having 
students prepare their answers, encouraging students to ask each other questions and asking 
students/groups explain their reasoning. In this way, students are given the opportunity to 
explore and discover knowledge in the subject content and share/express their thoughts. 
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Even if learners’ L2 ability is low, they become well motivated when it comes to important 
subject knowledge (Ball, Kelly and Clegg, 2015). The teachers act as facilitators by guiding 
input and supporting output, so that learners take responsibility of their learning by inter-
acting with the material, taking initiatives and producing more language. At different 
stages, the teachers make decisions on priorities, being the concepts, the procedure or the 
language learners are to produce. 

Material - Task types 

The material is taken from various sources - the Internet, science journals, ads, and so on - 
and are either used as authentic material or adapted according to level and needs. The Web 
offers attractive authentic materials which can be adapted to the learners’ level or delivered 
in their authentic form, with considerations to the learners’ needs and interests. 

The task types vary focusing on both content - such as task-based learning, group work, 
information-gap tasks - and language - such as glossaries, reading texts, listening tasks. 
Most of the activities are carried out in pairs or groups in order to encourage communica-
tion, reduce cognitive load and cater for individual needs. The same goes for task design 
concerning language skills. ‘The relationship between a text and the task that precedes or 
follows it is an enormously significant consideration for CLIL practitioners’ (Ball, Kelly 
and Clegg, 2015). The texts are quite heavy and provide rich variety of language.  

It is observed that students produce rich interactions due to the interest of historic and cur-
rent issues and exhibit critical thinking and negotiation of meaning. They show great flu-
ency, quality of language, creativity and risk taking. They learn grammar rules by means 
of automatization while the lexicon is undoubtedly a great benefit they gain. Individual 
cognition occurs through social interaction (Vygotsky 1978), thus learning based on this 
notion is the core of a CLIL lesson. Through qualitative learning opportunities, they dis-
cover new facts and concepts, subject content is introduced by a sequence of teacher ques-
tions. First questions require minimalist answers, then more complex utterances are en-
couraged. This way, even lower level students are not so likely to make language errors 
and the teacher to make corrections, creating a safer environment to produce longer inter-
actions.  

Lesson Procedure 

The goal of the series of lessons was to develop spontaneous talk on a world topic, think, 
act and communicate effectively. Critical thinking was of primary importance, that is, tak-
ing charge of their own thinking and developing their intercultural competence, a critical 
view of the world. 
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Specific aims involved broadening the learners’ knowledge of the content as well as the 
lexis related to content; developing all four language skills – listening, reading, speaking 
and writing (esp. the academic skill of note-taking) – in relation to content; providing input 
and resources in order to develop extensive reading and research skills into the subject. 

Teaching objectives involved the 4 Cs: a) Content – historical background to the Holocaust, 
persecution of Jews and its repercussions, propaganda against the Jews, the importance of 
the Holocaust Remembrance, b) Cognition – understand key concepts and apply them in 
different contexts, identify reasons behind intolerance, make predictions using visuals, 
arouse interest and curiosity, use of creative language, c) Culture – collaborate and share 
views, respect diversity, empathize with Holocaust victims and generally with people with 
different ideas, religion, political beliefs etc, d) Communication – language of learning (key 
content vocabulary), language for learning (language needed to carry out tasks), language 
through learning (incidental language that arises while communicating). 

Learning outcomes were specified in accordance to goal, aims and objectives. By the end 
of the module, learners would be able to demonstrate understanding of the concept of the 
Holocaust, distinguish between propaganda and reality, describe causes and effects, de-
scribe how and why people are persecuted because of their beliefs, develop study skills, 
engage in meaningful discussion, interpret visual/audio information, use language crea-
tively, make a vocabulary record of new words in L2. 

In the first teaching period, a KWL chart (what I Know, what I Would like to know and 
what I have Learnt) is distributed, to identify and build on their existing knowledge, find 
appropriate material to respond to their inquiries and check on their knowledge at the end 
of the lessons. A short video featuring the life a pre-war German Jewish family introduces 
learners to what is to follow and stimulate them. A presentation with the timeline of the 
Holocaust follows, presenting the main events which led to the Jews’ extermination fol-
lowed by questions and answers given mainly be the content teacher and language guidance 
by the language teacher. The Holocaust through art is a different genre, the purpose of 
which is to evoke feelings and emotions, which they record by using a variety of adjectives 
and present them in class. This way they empathize and express their emotions in a first 
attempt to understand what really happened and the extent of the hatred. More input in the 
form of photos, death percentages, concentration camps with the first reference to the 
Greek case further develops their critical thinking and prepares them for the next simulation 
activity, which is to simulate the role of a judge and reach a verdict for a number of German 
people who played a role in the extermination of Jews. Each card provided includes infor-
mation about different people from guards at a concentration camp to officials who gave 
orders. 
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During the second teaching period, after eliciting information from the previous lesson, an 
interactive map presenting the main events in the Holocaust expands their knowledge and 
by keeping notes, learners develop their listening and note-taking skills. To explain the 
concept of propaganda and how it worked in this case, a presentation with pictures, book 
excerpts, logos and so on followed by discussion, makes learners aware of the effects of 
propaganda, the negative image it can create and how it can humiliate a whole race. In 
order to relate to the victims more, a reading part follows, in which learners read stories of 
victims from different countries which were affected (including Greece). Relaying the sto-
ries to the whole class and expressing their feelings about these people develop both con-
tent and language learning. Another genre follows, more familiar to teenagers, to finish off 
the second lesson and create an effect. The well-known song ‘Never again’ by Remedy 
connects the previously presented information and more discussion clarifies and consoli-
dates the content. 

The third teaching period starts with a discussion on the previous knowledge acquired fo-
cusing on the hatred that was prevalent during World War II. Two animated maps help 
learners distinguish between a concentration camp and a death camp. Questions on 
knowledge acquired so far are answered by both teachers, mainly the content teacher. After 
all this input on the Holocaust mainly in Europe, it is time to understand and analyse the 
Greek case. The content teacher makes an introduction about the Jewish people in Greece, 
where they lived, where they had come from, their lifestyle, their integration into the Greek 
society. Then, the students are divided into groups and are asked to read six different ex-
tracts, three from Mazower and three from Boutari’s speech in Salonica. The jigsaw 
method is used, that is, first they read their extracts individually, then they meet with stu-
dents with the same extract, exchange views and then back to their own groups in order to 
present information to the other members of the group. While they are discussing their 
information, they jot down comments and/or questions for the content teacher. In a whole 
class discussion, the content teacher elaborates on the information. As a closure of the 
three-teaching-period lessons, learners complete the last column in their KWL chart as a 
form of formative assessment and feedback to the teachers. 

Detailed lesson planning and the material used can be found at: 
https://drive.google.com/open?id=12eH01qQtSUgDz3W-m64TRI8EbJ7S8raF  

 
Student Evaluation 

At the end of the year, a structured interview took place concerning the overall subject area 
of History/Civics, with specific reference to the Holocaust. The responses demonstrated a 
critical evaluation by students who have been taught with the CLIL method for three years. 
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Students emphasize the effective cooperation among students and the communicative way 
of learning, as well as the interesting material that does not focus on the linguistic form but 
on the communication and the way of thinking. They argue that the CLIL method develops 
cognitive skills and critical thinking, and follows the student-centered approach and ex-
ploratory form of teaching (eg ... basically YOU make the lesson, not the teacher ... you 
decide what we're going to do ... it's way more communicative and interactive). It is im-
portant that they report one of the most important influences of the method, according to 
Mehisto and Ting (2017), which is the development of students' autonomy. They also refer 
to contemporary topics and substantive discussions that greatly interest them at this stage 
of their age. 

All pupils argue that it is the content basically that guides them in their speaking, which, 
according to Dalton-Puffer (2011), also gradually leads to grammar accuracy. Students 
claim that since they are given the opportunity, they use the foreign language more than a 
conventional lesson and thus gain more fluency. It is noteworthy that they emphasize the 
role of tasks assigned to them as they learn to work more systematically. Lessons such as 
History help to express speech naturally and develop vocabulary. Finally, the answers to 
the question whether they believe that the CLIL method should be applied to other schools 
also confirm the innovative character and usefulness of the method. They say that the CLIL 
method creates a sense of freedom and autonomy in the classroom and at the same time 
offers more knowledge both in the subject and in the foreign language, and we need meth-
odologies that lead to positive learning outcomes (Coyle, Hood and Marsh 2010). They 
report that acquiring knowledge and skills will be useful not only in their school life but 
also in the future. 

Conclusion 

Subject teacher and language teacher collaboration can prove fruitful as to motivating 
learners, developing subject and language knowledge but also enriching both content and 
language teachers. Education should meet the demands of international interaction, coop-
eration and currently integration of immigrant populations. (Puffer & Smit 2007). 

Learners by being equipped with problem-solving skills, they are prepared for their future 
as responsible citizens who act interculturally and are aware of their actions. Through class 
observation but also in their responses, it is noted that even less privileged and less com-
petent students demonstrated skill improvement (in L2 and cognitive skills), which was 
quite low in regular classes. 
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Διευρύνοντας την ιστορική γνώση: 
Η ελληνική επανάσταση μέσα από τις πηγές της 

Ζούρου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., el-zouraki@hotmail.com 
Βαλασκατζής Ηλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., iliasvalas@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά πρόταση μονόωρου ή δίωρου [ανάλογα με το επίπεδο του 
μαθητικού κοινού και την εξοικείωσή του με τη μελέτη πηγών] διδακτικού σεναρίου 
στο μάθημα Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Αντικείμενο της είναι η εξοικείωση των μα-
θητών με τη μελέτη ιστορικών πηγών κατά την προσέγγιση της θεματικής του ελληνι-
κής επανάστασης, με εστίαση στην ελληνική προπαγάνδα, το κίνημα του φιλελληνι-
σμού και τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι μαθητές εργάζονται πάνω σε έντυπο -
κειμενικό και εικονιστικό- υλικό, αξιοποιώντας παράλληλα τον διαδραστικό πίνακα 
της τάξης. Με το θεωρητικό υπόβαθρο του Κριτικού Γραμματισμού και με όρους συ-
νοικοδόμησης, διερεύνησης και ανακάλυψης, το σενάριο αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη 
προσέγγιση ενός ζητήματος κομβικού για τη μετέπειτα ιστορική πορεία του ευρωπαϊ-
κού κόσμου. Η εν λόγω διδακτική πρόταση επιδιώκει αφενός τη διευκόλυνση του μα-
θητή στην κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και αφετέρου την ενίσχυση του εκπαι-
δευτικού στην προσπάθεια να επεκτείνει το πεδίο μαθητείας των μαθητών του πέραν 
του σχολικού εγχειριδίου. Απώτερος προσανατολισμός μας είναι η ενδυνάμωση των 
μαθητών στην προσέγγιση ιστορικών πηγών και εν τέλει στον κριτικό γραμματισμό.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, ελληνική επανάσταση, διδασκαλία 
μέσω πηγών, κριτικός γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Δημιουργοί 

Ο δημιουργός [Βαλασκατζής Ηλίας [iliasvalas@gmail.com]] έχει σπουδάσει στο 
τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (γλωσσολογική κατεύθυνση) και είναι απόφοιτος του 
ΠΜΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης του ίδιου τμήματος. Η δημιουργός 
[Ζούρου Ελένη [el-zouraki@hotmail.com]] έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ (κλασική κατεύθυνση) και είναι του ΠΜΣ Θε.Π.Α.Ε.Ε., με κατεύθυνση Εκπαι-
δευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία. Το παρόν σενάριο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο 
σχετικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών του προαναφερθέντος μεταπτυχιακού προ-
γράμματος. 

Διδακτική/Θεματική ενότητα 

Το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο άπτεται η διδακτική πρόταση είναι αυτό της Νεό-
τερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και συγκεκριμένα η 10η 
ενότητα με τίτλο «Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη» (σσ. 35-37, ΟΕΔΒ, 2013). Η 
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μελετώμενη ύλη αφορά ώς και την υποενότητα «Το κίνημα του φιλελληνισμού». Επι-
δίωξή μας είναι η προσέγγιση πρωτογενών και δευτερογενών κειμενικών και εικονι-
στικών ιστορικών πηγών για τη σφαιρική προσέγγιση τριών θεματικών: α) της εικόνας 
που επιδίωκαν να διαμορφώσουν οι Έλληνες στους Ευρωπαίους για την επανάσταση, 
β) το κίνημα του φιλελληνισμού και γ) τα κίνητρα που καθόριζαν τη δράση των Μεγά-
λων Δυνάμεων απέναντι στην ελληνική επανάσταση. 

Συνθήκες υλοποίησης 

Προκειμένου να αποφευχθεί η δασκαλοκεντρική και συσσωρευτική μεταβίβαση έτοι-
μης ιστορικής γνώσης, αξιοποιείται συγκεκριμένο έντυπο υλικό σε φύλλο εργασίας το 
οποίο προσεγγίζεται από την ολομέλεια της τάξης με την κατάλληλη υποστήριξη από 
τον διδάσκοντα. Στην επιδίωξή μας για ένταξη των μαθητών στο κατάλληλο χωροχρο-
νικό πλαίσιο συνεπικουρεί ο διαδραστικός πίνακας της τάξης, όπου προβάλλονται ένας 
ιστορικός χάρτης της περιόδου και σχετικές εικόνες. 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Θεωρούμε ότι στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, η μονότονη εστίαση στην αφή-
γηση του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και ο μονόλογος του εκπαιδευτικού που αυτή 
συνεπάγεται προκαλούν πλήξη, παθητική στάση και έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευ-
ράς των μαθητών. Παράλληλα, προσεγγίζοντας τη σχετική διδακτική ενότητα, όπως 
αυτή εντοπίζεται στις σσ. 35–37 του σχολικού εγχειριδίου, διαπιστώνουμε ότι γίνεται 
αναφορά σε γεγονότα μείζονος σημασίας, καθοριστικά για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
κόσμου και τη διαμόρφωση του μετέπειτα ιστορικού γίγνεσθαι, τόσο σε εθνικό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. Η πραγμάτευση, ωστόσο, του ιστορικού υλικού περιορίζεται σε μία 
πολύ συνοπτική πληροφοριακή παράθεση, από τη στιγμή που ιστορικά ζητήματα, πρό-
σωπα και γεγονότα παρουσιάζονται ακροθιγώς. 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η εν λόγω παρουσίαση της ύλης στο σχολικό εγχειρίδιο αφενός 
δυσκολεύει τον μαθητή να την προσεγγίσει και να την αφομοιώσει, αφετέρου επιβα-
ρύνει τον εκπαιδευτικό με ένα δύσκολο διδακτικό εγχείρημα. Προκειμένου, δηλαδή, οι 
μαθητές να είναι ικανοί να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη ενότητα, απαιτείται όχι μόνο 
να έχουν κατανοήσει σε βάθος όλη την προηγούμενη ύλη, αλλά και να επεκτείνουν το 
πεδίο μαθητείας τους πέραν του σχολικού εγχειριδίου. Για τον λόγο αυτόν, επιλέγουμε 
να διαμορφώσουμε μία διδασκαλία εκτός σχολικού εγχειριδίου, με εκπαιδευτικό υλικό 
επιλεγμένο από εμάς, διατηρώντας παράλληλα ως αφετηρία «το διδακτικό υλικό που 
περιέχεται στο διδακτικό εγχειρίδιο και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού» (Λούβη & 
Ξιφαράς, 2014, σ. 15). Κατά συνέπεια, μέσω της αξιοποίησης ιστορικών πηγών, επι-
διώκεται η προσέγγιση ιστορικού υλικού που όχι μόνο θα εμπλουτίσει, αλλά και θα 
καλύψει τα χάσματα, τις ασάφειες και τα κενά της ιστορικής αφήγησης του σχολικού 
εγχειριδίου. 

Η διδασκαλία, με πορεία διερευνητική και συνθετική, επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή 
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των μαθητών σε συνθήκες συνοικοδόμησης της γνώσης και γνήσιας μαθητείας, με ό-
ρους ανακάλυψης και κριτικής μελέτης. Οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν δια-
φορετικού τύπου πηγές σε φύλλο εργασίας έντυπης μορφής. Η κριτική και αξιολογική 
προσέγγιση των ιστορικών πηγών αποσκοπεί στη γνωστική εμβάθυνση των μαθητών 
στα προς μελέτη ιστορικά θέματα. Η εν λόγω διδακτική προσέγγιση μπορεί να υλοποι-
ηθεί, ωστόσο, και με ομαδοσυνεργατική πλαισίωση. Επιδίωξή μας είναι το γνωστικό 
αντικείμενο να δομηθεί πολυφωνικά και να ενεργοποιήσει τους μαθητές γνωστικά και 
συναισθηματικά, για να εξασφαλιστεί η εμπλοκή τους στη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία, η αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές και η απόλαυση του μαθήματος. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι όλα τα κείμενα θα προσεγγιστούν σύμφωνα με τα στάδια 
επεξεργασίας κειμενικών πηγών, όπως ορίζονται από τον Μαστραπά (ό.π., σσ. 10-11), 
ενώ η επεξεργασία των οπτικών πηγών θα βασιστεί στις σχετικές κατευθύνσεις του 
Μαυροσκούφη (Μαυροσκούφης, 2008, σ. 19) και του Stradling (Stradling, 2001, σ. 
24). Όπως, άλλωστε, επισημαίνει και το βιβλίο του εκπαιδευτικού: «οι οπτικές πηγές 
θα πρέπει να βρίσκονται σταθερά στο κέντρο της προσοχής μας κατά τον σχεδιασμό 
μιας διδακτικής προσέγγισης» (Λούβη & Ξιφαράς, ό.π., σ. 15). Ως ατόφια ιστορική 
μαρτυρία της περιόδου, το οπτικό αυτό υλικό προσφέρει δυνατότητες ερμηνείας πολύ 
πιο διευρυμένες από μια απλή ιστορική αφήγηση.  

Στοχοθεσία - Σύνδεση με ΑΠΣ 

Οι γνωστικοί στόχοι αποσκοπούν στο να μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν τα συμ-
φέροντα (οικονομικά και γεωπολιτικά) που διαδραμάτισαν ρόλο στη διαμόρφωση των 
διπλωματικών ελιγμών των Μ. Δυνάμεων απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, να εντοπί-
σουν τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η ελληνική προπαγάνδα για τη διαμόρ-
φωση ανάλογων εντυπώσεων στον υπόλοιπο κόσμο αναφορικά με την επανάσταση, 
καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες άντλησης πληροφοριών, οργάνωσης και ανάλυ-
σης δεδομένων για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόζοντας διερευνητικές μεθό-
δους μάθησης.  

Αναφορικά με τους συναισθηματικούς-κοινωνικούς στόχους, επιδίωξή μας είναι οι μα-
θητές να είναι σε θέση να εργαστούν σε διαλογικό και συνεργατικό πλαίσιο, να οικο-
δομήσουν την ιστορική γνώση προάγοντας την αυτενέργεια και την κριτική τους 
σκέψη. 

Η συγκεκριμένη μεθοδική γραμμή αποσκοπεί όχι μόνο στην ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών στη δόμηση της ιστορικής γνώσης, αλλά κυρίως στην κατανόηση από πλευ-
ράς τους ότι η ιστορική αφήγηση δεν είναι παρά μία εκδοχή/οπτική του εκάστοτε ιστο-
ρικού-μελετητή. 

Η προαναφερθείσα στοχοθεσία είναι συμβατή με τα κανονιστικά κείμενα του γνωστι-
κού αντικειμένου, καθώς μέσω των διδακτικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται «η ενερ-
γητική συμμετοχή όλων των μαθητών στη διδακτική διαδικασία» (Λούβη & Ξιφαράς, 
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ό.π., σ. 15), όπως ορίζεται από τον επικοινωνιακό προσανατολισμό του ΑΠΣ και του 
Βιβλίου του Εκπαιδευτικού. Ο μαθητοκεντρικός σχεδιασμός υπηρετεί την ανακαλυ-
πτική διαδικασία μάθησης, για την κατάκτηση της ιστορικής γνώσης, με υλικό που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα δεδομένα των μαθητών.  

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Αφόρμηση (Διάρκεια: 5΄): Κατά την έναρξη του μαθήματος παρουσιάζεται στους μα-
θητές μέσω του διαδραστικού πίνακα ένας χάρτης που απεικονίζει την Ευρώπη, όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί εδαφικά το 1800 (βλ. Παράρτημα). Πληροφορούμε τους μαθη-
τές για το διδακτικό αντικείμενο που θα μελετήσουν κατά τη συγκεκριμένη διδακτική 
ώρα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και μία σύνδεση με όσα τους απασχόλησαν σε προη-
γούμενα μαθήματα. Εστιάζουμε την προσοχή των μαθητών στα όρια της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και στα εδαφικά σύνορα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να 
έχουν μία γενική εικόνα του γεωπολιτικού πλαισίου της εποχής προ της ελληνικής ε-
πανάστασης. Προκειμένου να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να εξα-
σφαλίσουμε –όσο γίνεται– την προσοχή τους τους θέτουμε το ερώτημα: «Πού πιστεύ-
ετε ότι ανήκει η Ελλάδα, στην Ανατολή ή στον δυτικό Κόσμο;» Με τον τρόπο αυτόν, 
θα ενεργοποιήσουμε το προσωπικό τους βίωμα για τα δεδομένα της σύγχρονης Ελλά-
δας εντός της οποίας ζουν. Επιδιώκουμε, επίσης, να εντυπωσιάσουμε τους μαθητές, 
αναφέροντάς τους ότι οι τότε Έλληνες είχαν αφομοιώσει τα ανατολικά πρότυπα, ενώ 
οι επιφανείς λόγιοι έδιναν ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε γλώσσα, τρόπο ζωής και ευ-
ρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις των Γραικών. Επομένως, οδηγούμε τα παιδιά στο να 
αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Έτσι μας δίνεται το κατάλληλο έναυσμα για να περά-
σουμε στη μελέτη της πρώτης πηγής. 

Επεξεργασία (Διάρκεια: 35΄): 

1η Δραστηριότητα: Θέλοντας να κινηθούμε αρχικά στο πλαίσιο του επίσημου εκπαι-
δευτικού υλικού, αξιοποιούμε την πρώτη πηγή του σχολικού εγχειριδίου (Λούβη & 
Ξιφαράς, 2013, σ. 35), η οποία τιτλοφορείται: «Οι επαναστατημένοι Έλληνες απευθύ-
νονται στην Ευρώπη». Η συγκεκριμένη πηγή θα μελετηθεί από κοινού με την πρώτη 
πηγή που προτείνεται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και φέρει τον τίτλο: «Η Α΄ Εθνο-
συνέλευση για τον χαρακτήρα της ελληνικής επανάστασης» (Λούβη & Ξιφαράς, ό.π., σ. 
47), καθώς και με την επεξεργασία μίας φωτογραφίας με τη σημαία της Φιλικής Εται-
ρείας (θα παρουσιαστούν στον διαδραστικό πίνακα). Επιδίωξή μας είναι να διαμορφώ-
σουν οι μαθητές μία ιδέα για την προπαγάνδα που ασκήθηκε από τους Έλληνες εντός 
και εκτός της κατακτημένης Ελλάδας, ώστε να δώσουν στην επανάσταση τη χροιά μιας 
δίκαιης αντίδρασης χριστιανού ραγιά απέναντι στον μουσουλμάνο κατακτητή, καθώς 
και ενός κομματιού του δυτικού κόσμου (σύνδεση Ελλάδας με την Ευρώπη μέσω του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού)1 με τον «βαρβαρικό» ανατολικό. 

1 Η μετάβαση των βυζαντινών λογίων στη Δύση, κατά κύριο λόγο μετά την Άλωση, θεωρείται ότι 
τροφοδότησε ιδεολογικά, μέσω και των αρχαιοελληνικών έργων, που ευρύτερα εκείνοι διέδωσαν, το 
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2η Δραστηριότητα: Στη συνέχεια δίνουμε στην ολομέλεια της τάξης μια κειμενική 
πηγή, και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή φιλοσοφίας Alexander 
Lips στις 25 Μαρτίου 1817 (βλ. Παράρτημα). Η πηγή αυτή αναδεικνύει ξεκάθαρα την 
ιδέα που είχαν πλάσει οι Ευρωπαίοι για το ιδεώδες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, 
και την αντίληψή τους ότι οι Έλληνες του ’21 αποτελούσαν απογόνους τους. Μας δί-
νεται, κατά συνέπεια η ευκαιρία να αναφέρουμε τα κλασικά πρότυπα που διαπότισαν 
τις αξίες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, αξιοποιώντας και τη σχετική προϋπάρχουσα 
γνώση των μαθητών για τα όσα είχαν μελετήσει στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Με καθο-
δηγούμενο διάλογο και στοχευμένα ερωτήματα αποσκοπούμε στο να οδηγήσουμε τους 
μαθητές στο να κατανοήσουν τη διαμόρφωση του φιλελληνικού κινήματος και τον 
ρόλο που διαδραμάτισε στην ελληνική επανάσταση. 

3η Δραστηριότητα: Περνάμε, συνεπώς, στη μελέτη σχετικού υλικού που παρουσιάζεται 
στην ολομέλεια της τάξης μέσω του διαδραστικού πίνακα, και αποτελείται από τις εξής 
πηγές (βλ. Παράρτημα): α) τον ζωγραφικό πίνακα Η αυτοθυσία της μάνας του Εμίλ ντε 
Λανσάκ, β) ένα ποίημα του Πούσκιν, μεταφρασμένο από τον Κ. Βάρναλη, και αφιε-
ρωμένο στους Έλληνες αγωνιστές, γ) το πολεμικό άσμα του Castil Blaze, Το ξεκίνημα 
των Ελλήνων, δ) μια φωτογραφία του Καταλόγου των Φιλελλήνων και ε) ένα απόσπα-
σμα από σχετικό αφιέρωμα των Ν. Νικολάου και Α. Αγγελή, αναφορικά με τον αριθμό 
των πεσόντων φιλελλήνων στα πεδία των μαχών. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την πα-
ράλληλη επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών κάθε είδους. Πέρα από 
κειμενικές πηγές, αξιοποιούνται και σχετικές εικόνες, καθώς με αυτόν τον τρόπο «η 
σύνδεση των προσωπικοτήτων με την ιστορική αφήγηση διευκολύνεται» (Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρος), 2011, σ. 24). Θα πραγματοποιηθεί, επομένως, διά-
λογος με την ανάλογη καθοδηγητική υποστήριξή μας, προκειμένου οι μαθητές να απο-
κομίσουν μία σφαιρική εικόνα για το κίνημα του φιλελληνισμού, τους παράγοντες που 
το γέννησαν και τον άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τον οποίο οι φιλέλληνες συνέβαλαν 
στον αγώνα των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία.  

4η Δραστηριότητα: Τέλος, περνάμε στη μελέτη του ζητήματος της – αρχικά αρνητικής 
και έπειτα θετικής – στάσης των Μ. Δυνάμεων απέναντι στην ελληνική επανάσταση. 
Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον καθοριστικό ρόλο που αυτές διαδρα-
μάτισαν για την έκβαση της ελληνικής επανάστασης, καθώς και τα κίνητρα που υπήρ-
χαν πίσω από κάθε κίνησή τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα δύσκολα προσεγγίσιμο από 
τους μαθητές, καθώς απαιτείται πολύς χρόνος και υλικό, προκειμένου εκείνοι να το 
κατανοήσουν σε όλο του το φάσμα. Επειδή, δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή η χρονική 
επάρκεια, επιλέγουμε να πραγματευτούμε το θέμα μέσα από δύο πηγές, τις οποίες θε-
ωρούμε κατάλληλες ως ενδεικτικά παραδείγματα που μπορούν να φωτίσουν την πα-
ρουσία συμφερόντων πίσω από τις πολιτικές επιλογές τους. Ως επακόλουθο, για να 
γίνει κατανοητή η αρνητική στάση που κράτησαν αρχικά οι Δυνάμεις, θα γίνει επεξερ-

κίνημα της Αναγέννησης και, μετέπειτα, αυτό του Διαφωτισμού (βλ. σχετικά και Κόκκινος, 1956, σ. 70 
κ.εξ.). 
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γασία των πηγών (βλ. Παράρτημα): Κόκκινος, 1ος τόμος, σσ. 111-112 και Βακαλόπου-
λος, Διάταγμα Μονρόε. Έπειτα, για να αντιληφθούν οι μαθητές τη μεταστροφή των 
συμφερόντων και, επομένως, και των κινήσεων τους θα δοθούν προς επεξεργασία οι 
πηγές (βλ. Παράρτημα): Η Ελλάδα του 1821. Δεκαεπτά κείμενα για την αφύπνιση ενός 
λαού. σσ. 46-47 και 48-49. 

Κλείσιμο (Διάρκεια: 5΄): Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να ωθήσουμε τη σκέψη των παι-
διών ένα βήμα πιο πέρα από τη στείρα ιστορική γνώση, προς τη βαθιά κατανόηση και 
την επακόλουθη ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Για τον λόγο αυτόν κάνουμε μια ανακε-
φαλαίωση όλων των βασικών σημείων της ύλης που επεξεργαστήκαμε, επιστρέφοντας 
και πάλι στο ερώτημα με το οποίο ανοίξαμε το μάθημα: «Πού πιστεύετε λοιπόν ότι 
ανήκει η Ελλάδα, στην ανατολή ή στη δύση;» Ως επακόλουθο, πυροδοτείται νέος σύ-
ντομος διάλογος και δίνεται τροφή για σκέψη στους μαθητές, επιτυγχάνοντας τη σύν-
δεση του δικού τους παρόντος με το τότε παρελθόν. 

Συμπεράσματα και αναστοχασμός 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια μελέτης και επεξερ-
γασίας των διαφόρων ιστορικών πηγών ποικίλου είδους, εμείς καταγράφουμε κωδικο-
ποιημένα στον πίνακα τα πιο σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία, στα οποία θέλουμε 
να εστιάσουν οι μαθητές. Επιδίωξή μας είναι να διαμορφωθεί σταδιακά στον πίνακα 
ένα βασικό διάγραμμα με τα θέματα που προσεγγίστηκαν κατά τη συγκεκριμένη διδα-
κτική ώρα. Οι μαθητές, μάλιστα, θα κληθούν να αντιγράψουν αυτές τις σημειώσεις στο 
τετράδιό τους, ώστε να διαθέτουν όλο το σχετικό υλικό συγκεντρωμένο προς μελέτη. 

Συν τοις άλλοις, κάθε είδους πηγή που παρατίθεται προς μελέτη στην ολομέλεια της 
τάξης, πέραν από την προβολή της στον διαδραστικό πίνακα, δίνεται και σε κάθε μα-
θητή στο φύλλο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, αφενός κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα 
να κρατήσει τις δικές του σημειώσεις για το προς μελέτη υλικό, αφετέρου εμείς έχουμε 
το περιθώριο να τονίζουμε στον διαδραστικό πίνακα τα σημεία στα οποία επιθυμούμε 
να εστιαστεί η προσοχή όλης της τάξης. 

Κάθε κειμενική πηγή διαβάζεται από εμάς προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις 
που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη ανάγνωση, ενώ παράλληλα δίνεται στους 
μαθητές μία σαφής αναγνωστική οδηγία για να εξασφαλιστεί η εστίαση της προσοχής 
τους στο κείμενο. Τέλος, επισημαίνεται ότι η αφήγηση από πλευράς του εκπαιδευτικού 
θα αξιοποιηθεί με στόχο την «ενεργοποίηση του προβληματισμού των μαθητών» 
(Λούβη & Ξιφαράς, 2014, ό.π., σ. 15). και σε συνδυασμό με τον καθοδηγούμενο διά-
λογο, θα προωθήσουν τη σφαιρικότερη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων από τους 
μαθητές. Ως υποστηρικτικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν κατεξοχήν πηγές (Λούβη & 
Ξιφαράς, 2014, ό.π., σ. 15), με τη στοχοθεσία που ορίζει το βιβλίο του εκπαιδευτικού, 
από κοινού με τον χάρτη και τα λοιπά εποπτικά μέσα(Λούβη & Ξιφαράς, 2014, ό.π., σ. 
16). 
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Βάσει αυτού του προσανατολισμού, επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ορί-
ζεται συντονιστικός και ανατροφοδοτικός. Ο διδάσκων ορίζει τις επικοινωνιακές συν-
θήκες με ευελιξία, για να διαμορφώσει ένα υγιές και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης 
(κοινότητα μάθησης). Οι διδακτικές επιλογές είναι καθορισμένες από τα ενδιαφέροντα 
και τις δυνατότητες της μαθητικής ομάδας, εφόσον απώτερος σκοπός μας είναι η ανά-
πτυξη -από πλευράς των μαθητών- εν τέλει κριτικού γραμματισμού. 
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Παράρτημα 

[Το φύλλο εργασίας απουσιάζει]. 
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Περίληψη 

Τα μαθηματικά βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας. Κι όμως οι μαθητές τα 
αντιμετωπίζουν ως ένα γνωστικό αντικείμενο δύσκολο και μη εφαρμόσιμο στην 
πραγματική ζωή, γεγονός που τους προκαλεί άγχος. Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να 
συνδέσει τις μαθηματικές ιδέες και έννοιες με τον πραγματικό κόσμο. Για την 
εκπλήρωση του στόχου αυτού, η ομιλία κινείται σε δύο άξονες: σε θεωρητικό επίπεδο, 
δίνεται ο ορισμός της «δυσαριθμησίας» και αναφέρονται τα βασικά συμπτώματά της, 
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές δυσκολεύονται στα μαθηματικά και 
αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθηματικά στην Ελλάδα. Στο 
εμπειρικό επίπεδο προτείνεται ένα καινοτόμο δομημένο μοντέλο παρέμβασης για την 
αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: μαθηματικά, δυσαριθμησία, πρόγραμμα παρέμβασης μαθηματικών 

Ορισμός Δυσαριθμησίας 

Το παγκόσμιο εγχειρίδιο κατάταξης ψυχιατρικών διαταραχών (ICD-10), στην 
αναθεωρημένη του έκδοση, (Π.Ο.Υ., 2008), αναφέρει ότι η ειδική διαταραχή των 
αριθμητικών δεξιοτήτων ορίζεται ως η ύπαρξη μειωμένων αριθμητικών ικανοτήτων, οι 
οποίες δεν σχετίζονται με νοητική υστέρηση ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Το έλλειμμα 
περιλαμβάνει κυρίως τις υπολογιστικές ικανότητες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης του 
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης και όχι τις πιο αφηρημένες μαθηματικές 
ικανότητες. 

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) 
της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας εντάσσει τη δυσαριθμησία στις 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι πρόκειται για: 

...μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που εκφράζεται με δυσχέρεια στα μαθηματικά και 
εκδηλώνεται με: δυσκολία στην διαισθητική αντίληψη των αριθμών, στην 
απομνημόνευση και ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων (π.χ γινόμενα), στις 
υπολογιστικές δεξιότητες και στην ακρίβεια της μαθηματικής σκέψης και λογικής. Είναι 
σημαντικό να εντοπίζουμε συνοδές δυσκολίες που ενδέχεται να συνυπάρχουν όπως για 
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παράδειγμα δυσκολίες στη μαθηματική λογική και αδυναμίες προσληπτικού και 
εκφραστικού λόγου (APA, 2013, σελ. 67). 

Αιτίες δυσκολιών στα μαθηματικά 

Μπορούμε να αναφέρουμε τρεις αιτίες για τις οποίες οι Έλληνες μαθητές 
υποαποδίδουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο: 

1. Η κοινωνία μας δίνει έμφαση και ανταμείβει δραστηριότητες του αριστερού 
ημισφαιρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα μετάφρασης των ιδεών 
σε λέξεις, στην ακριβή διατύπωσή τους και στη λειτουργία σύμφωνα με κανόνες 
(Wheatley, 1977). 

2. Στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, η γνώση μεταβαίνει γρήγορα από το δεξί 
στο αριστερό ημισφαίριο, πριν προλάβει να μετατραπεί σε ρουτίνα γνώσης 
(Αγαλιώτης, 2000). 

3. Στις μέρες μας η διδασκαλία των μαθηματικών γίνεται με τρόπο αποσπασματικό, 
χωρίς να συνδέεται η μαθηματική γνώση με τον πραγματικό κόσμο και την 
καθημερινότητα των παιδιών. Τα παιδιά καλούνται να χειριστούν μαθηματικά 
σύμβολα, έννοιες, αριθμούς χωρίς να έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνουν και 
τι αντιπροσωπεύουν (Αγαλιώτης, 2000). 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εμπόδια στην απόκτηση μαθηματικών γνώσεων, γιατί 
η μαθηματική δραστηριότητα εξυπηρετείται και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια 
(Butterworth, 2007· Αγαλιώτης, 2000). 

Συμπτώματα Δυσαριθμησίας 

Τα παιδιά με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μαθηματικά και 
οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά. Δυσκολεύονται στο μέτρημα, στους υπολογισμούς, στην 
κατανόηση συμβόλων, στην κατάκτηση προμαθηματικών αλλά και μαθηματικών 
εννοιών, στην κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να 
προβληματιστούμε όταν ένα παιδί παρουσιάζει όλα ή κάποια από τα παρακάτω 
συμπτώματα (Butterworth, 2007· Henderson, 2002· Clayton, 2006): 

• Δεν μπορεί να διαβάσει ή/και να γράψει αριθμούς. 
• Δεν μπορεί να εκτελέσει τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. 
• Δεν μπορεί να θυμηθεί τύπους, κανόνες και μαθηματικές έννοιες. 
• Δεν έχει καλή αίσθηση του χρόνου και του χώρου.  
• Δυσκολεύεται να διαβάσει τους δείκτες του ρολογιού και να κατανοήσει εύκολα 

μουσικές έννοιες. 
• Δεν διαχειρίζεται καλά τα χρήματα. 
• Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες που χρειάζονται τη συνεργασία ματιού-

χεριού. 
• Πιο σπάνια, η δυσαριθμησία επηρεάζει τις ανώτερες μαθηματικές λειτουργίες. 
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Ένας πιο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας 

To Εθνικό Συμβούλιο διδασκόντων των Μαθηματικών (National Council of Teachers 
of Mathematics), εξέδωσε αναθεωρημενο το 2005, ένα καινοτόμο εγχειρίδιο περί 
διδασκαλίας των μαθηματικών. Σύμφωνα με αυτό, τέσσερις είναι οι βασικοί πυλώνες 
της σωστής διδασκαλίας των μαθηματικών: η ενσωμάτωση της φιλοσοφίας του 
επικοδομητισμού στη διδασκαλία, η συνεχής αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων 
των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η επίλυση προβλημάτων ως το όχημα 
με το οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν τις μαθηματικές ιδέες και τη μαθηματική γνώση 
και η ανάγκη συνεχούς επεξήγησης του τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά». Τα παιδιά 
λοιπόν θα μπορούν να «κάνουν» μαθηματικά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μόνο εάν 
αυτά έχουν νόημα και αν πιστεύουν στην ικανότητά τους να τα καταλάβουν (Trafton, 
1994).  

Δυναμική φιλοσοφία και όχι στατική  

Κάποτε, ο δάσκαλος δίδασκε στους μαθητές πως να γίνουν οι εργασίες, καθοδηγούσε, 
έδινε ασύνδετες πληροφορίες, έδινε έμφαση σε ορισμούς, έννοιες και δεξιότητες με 
κεντρικό άξονα την απομνημόνευση και την αποκομμένη γνώση. Τα παιδιά ήταν οι 
παθητικοί δέκτες και η στατικότητα κεντρική έννοια στη διδασκαλία του. Τώρα πια οι 
δάσκαλοι καλούνται να καλλιεργήσουν ένα πνεύμα αναζήτησης, μέσα από 
παιδοκεντρικές δραστηριότητες. Κεντρικός άξονας διδασκαλίας γίνεται ο 
εποικοδομητισμός, βαθιά ριζωμένος στις ιδέες του Piaget (1981) και του Vygotsky 
(1978), που θεωρεί ότι τα παιδιά δημιουργούν τα ίδια τη γνώση τους, οικοδομούν ιδέες, 
προσδίδουν νόημα σε αυτά που βλέπουν ή σκέφτονται. Όσον αφορά στα μαθηματικά, 
ο επικοδομητισμός καλλιεργεί την εις βάθος κατανόηση: η θετική προδιάθεση, η 
πνευματική εγρήγορση, η συλλογιστική μαθηματική, οι συσχετισμοί, οι 
αναπαραστάσεις, είναι τα οχήματα που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν 
καλύτερα μία ιδέα. Η επίλυση προβλημάτων είναι η αφετηρία, ενώ η επικοινωνία είναι 
ο βασικός πυλώνας της νέας μαθηματικής διδακτικής.  

Τα μαθηματικά είναι μέσα μας 

Δεν περνά μέρα που να μην σκεφτόμαστε με τρόπο μαθηματικό. Εξοικειωνόμαστε με 
τους αριθμούς από πολύ μικρή ηλικία. Ακούμε τους γονείς μας να λένε: «Έχω ένα 
μικρό παιδάκι που έχει δυο γλυκά ματάκια και ένα όμορφο στοματάκι» ή να μας 
διαβάζουν «μια φορά κι έναν καιρό». Ακούμε τους φίλους μας να ρωτάνε: «σε ποιο 
νούμερο μένεις;», «πόσα αδελφάκια έχεις», «πόσο ύψος έχεις;». Αλλά και οι συνταγές 
μαγειρικής, τα ρέστα, όλα αυτά δείχνουν το πόσο οικείοι αισθανόμαστε με τους 
αριθμούς. Αφού λοιπόν η γνώση υπάρχει, απομένει ο δάσκαλος να δομήσει σωστά τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις και να τις εξελίξει (Κωνσταντινίδου, 2003· Montessori, 1980). 
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Πρόγραμμα παρέμβασης 

Το ταξίδι στον κόσμο των αριθμών ξεκινάει με αφετηρία το γεγονός ότι κάθε 
μαθηματική έννοια πρέπει πάντα να περνά από 5 στάδια: την εικόνα, τον γραπτό 
συμβολισμό, τον προφορικό λόγο, το απτό-χειροπιαστό υλικό και φυσικά τις 
πραγματικές καταστάσεις. Οι πέντε αυτές διαφορετικές αναπαραστάσεις, έτσι όπως 
αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους βοηθούν την κατανόηση των παλαιότερων αλλά και 
την ανάπτυξη νέων μαθηματικών ιδεών (Van de Walle, 2005). 

1ο βήμα: Αισθητοποίηση αριθμών  

Η διδασκαλία του κάθε αριθμού βασίζεται στο πολυαισθητηριακό μοντέλο και 
συνδέεται πάντα με πραγματικές καταστάσεις. Ο μαθητής μαθαίνει να γράφει τους 
αριθμούς χρησιμοποιώντας τα κοινά αντιληπτικά τους στοιχεία. Για παράδειγμα οι 
αριθμοί 1,4,7 αποτελούνται από ευθείες γραμμές, το 2 και το 5 από καμπύλες, ενώ το 
6 και το 9 από κύκλους και καμπύλες (Αγαλιώτης, 2000). Η αναπαράσταση των 
αριθμών, δεν γίνεται μόνο μέσω των αραβικών συμβόλων. Κάθε αριθμός μπορεί να 
αναπαρασταθεί και λεκτικά και ποσοτικά (Καραγιαννάκης, 2012). Η ταυτόχρονη 
επεξεργασία των αριθμών στα τρία αυτά επίπεδα (λεκτικά, ποσοτικά και με αραβικά 
σύμβολα) θέτει τις βάσεις για την κατανόηση της απαριθμητικής δεξιότητας, τη 
σύγκριση αριθμών και την περαιτέρω επεξεργασία προμαθηματικών εννοιών, ιδιαίτερα 
χρήσιμων για την κατανόηση πιο πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών. Ταυτόχρονα, 
διδάσκεται η χρήση των δαχτύλων και αυτό αυξάνει την κατανόηση των αριθμών ως 
ποσοτήτων ενώ δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας, αφού χρησιμοποιείται ένα μέρος 
του σώματος, που είναι πάντα και παντού μαζί μας. Επίσης, χρησιμοποιούνται και οι 
κάρτες με τις κουκίδες, καθώς ενθαρρύνουν τη συλλογιστική σκέψη, προκειμένου να 
οικοδομηθούν σχέσεις μεταξύ των αριθμών και να κατανοηθεί εις βάθος η έννοια της 
ποσότητας (Van de Walle, 2005). 

2ο βήμα: Αισθητοποίηση αριθμών ως ιστός ιδεών  

Ίσως η κυριότερη εννοιολογική επίτευξη των πρώτων σχολικών χρόνων είναι η 
ερμηνεία των αριθμών με βάση σχέσεις μέρους – όλου. Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι 
κάθε αριθμός είναι σύνθεση άλλων αριθμών. Ήδη τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία 
(νηπιαγωγείο) είναι σε θέση να αντιληφθούν την ποικιλία με την οποία μπορούν να 
φτιαχτούν οι αριθμοί. Ο εμπλουτισμός της κατανόησης των αριθμών ανοίγει το δρόμο 
σε τρόπους επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και ερμηνείας (Ginsburg, 1977).  

3ο βήμα: Ενίσχυση απαριθμητικής δεξιότητας 

Η ενίσχυση των προμαθηματικών εννοιών και η απαριθμητική δεξιότητα είναι βασικοί 
πυλώνες της κατανόησης του αριθμητικού μας συστήματος. Μέσω αυτών ο μαθητής 
ομαδοποιεί, κατανοεί σύνολα, κατανοεί τις σχέσεις μέρους – όλου, εκτελεί πράξεις, 
πραγματοποιεί νοερούς υπολογισμούς και φυσικά επιλύει προβλήματα. Ιδιαίτερη 
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βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην έναρξη της αρίθμησης καθώς και στην αντίστροφη 
μέτρηση από τυχαίο αριθμό. Η ενίσχυση της απαριθμητικής δεξιότητας μπορεί να 
πραγματοποιοιηθεί με απλές δραστηριότητες, με μεγάλα και μικρά αντικείμενα με 
αριθμογραμμές και αριθμομηχανές. Στόχος μας πάντα να συντονίζουμε οπτικές, 
ακουστικές, κιναισθητικές, λεκτικές - ακουστικές διαδικασίες (πολυαισθητηριακή 
διδασκαλία) (Αγαλιώτης, 2000).  

4ο βήμα: Διδασκαλία θεσιακής αξίας αριθμών - η έννοια της ανταλλαγής. 

Είναι σημαντικό οι μαθητές να διδάσκονται οποιοδήποτε μοντέλο Δεκαδικής βάσης 
βασιζόμενοι στην έννοια της ανταλλαγής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 10 Μονάδες 
αντιστοιχούν σε μία Δεκάδα και αντίστροφα ότι μία Δεκάδα αποτελείται από δέκα 
Μονάδες. Με την ίδια λογική 10 Δεκάδες μπορούν να ανταλλαχθούν με μία 
Εκατοντάδα αλλά και αντίστροφα ότι μία Εκατοντάδα αποτελείται από 10 Δεκάδες. 
Όταν οι μαθητές κατανοήσουν την αξία του κάθε αριθμού, μπορούν ευκολότερα να 
κάνουν συγκρίσεις και τοποθετούνται σωστά στον χώρο (κατακόρυφα) και 
εκτελούνται εύκολα οι κάθετες πράξεις. Έτσι, μειώνονται τα αλγοριθμικά λάθη 
(Αγαλιώτης, 2000).  

5ο βήμα: Οι έννοιες του μισού και του διπλάσιου 

Η εκμάθηση της έννοιας του διπλάσιου και του μισού είναι κεντρική στα μαθηματικά 
γιατί μέσα από αυτό χτίζουν τις σχέσεις όλου – μέρους. Συσχετίζοντας την έννοια του 
διπλάσιου με την έννοια του μισού σαν έννοιες αντίστροφες, και συνδυάζοντάς τες με 
εικόνες και κατάλληλα οπτικά ερεθίσματα οι μαθητές κατανοούν περισσότερο τους 
αλγορίθμους τους πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Ο Thornton (1982) προτείνει 
τις εξής οπτικές ιδέες: τον κοριό για το διπλάσιο του 3, την αράχνη για το διπλάσιο του 
4, τα δύο χέρια για το διπλάσιο του 5, τις δύο σειρές αβγοθήκης για το διπλάσιο του 6, 
τις δύο εβδομάδες για το διπλάσιο του 7, τις δύο σειρές κηρομπογιάς για το διπλάσιο 
του 8, ένα φορτηγό με 18 ρόδες για το διπλάσιο του 9.  

6ο βήμα: Εκμάθηση μαθηματικού λεξιλογίου  

Αρκετά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα μαθηματικά σύμβολα αλλά και να 
συνδέσουν το κάθε σύμβολο με τη σωστή λέξη. Αναμφισβήτητα, τα μαθηματικά 
σύμβολα είναι ο πυρήνας της μαθηματικής έκφρασης των μαθηματικών (Αγαλιώτης, 
2000). Σύμφωνα με τον Orton (1992), είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν λέξεις με 
μαθηματικό νόημα στη καθημερινή ζωή του κάθε παιδιού, ειδικά λέξεις που 
χρησιμοποιούνται πιο σπάνια από κάποιες άλλες (π.χ. πηλίκο) και να συνδεθούν έτσι 
με τις ιδέες που εκφράζουν. Λεξιλόγιο και σύμβολα διδάσκονται ταυτόχρονα ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες μαθηματικές συνδέσεις. 
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7ο βήμα: Διδασκαλία παραδοσιακών αλγόριθμων 

Φυσικά και πρέπει οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να διδαχθούν τους 
παραδοσιακούς αλγόριθμους, αφού όμως πρώτα κατανοήσουν τη σημασία της κάθε 
πράξης και τις βασικές τους δεξιότητες.  

• Μαθαίνω και εκτιμώ το αποτέλεσμα κάθε πράξης στο περίπου. 
• Συνδέω την κάθε πράξη με συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες. 
• Συνδέω την κάθε πράξη με συγκεκριμένο λεξιλόγιο. 
• Μαθαίνω από πού ξεκινάω την κάθε πράξη (από δεξιά προς τα αριστερά). 
• Αν δεν θυμάμαι τις διαδικασίες εφαρμόζω εναλλακτικές τεχνικές.  
• Εξηγώ τις ιδιότητες της κάθε πράξης (π.χ αντιμεταθετική για την πρόσθεση και τον 

πολλαπλασιασμό). 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ποσοτική απομνημόνευση και δεν επιβαρύνεται η 
μνήμη εργασίας. Όσον αφορά στην απομνημόνευση, ο Ashlok (1990) υποστηρίζει, ότι 
μόνο σε συνθήκες χαλαρότητας και παιχνιδιού τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα 
τολμήσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική της απομνημόνευσης, γιατί η «αποτυχία» 
σε συνθήκες χαλαρότητας, δεν τους στιγματίζει και δεν τους φοβίζει.  

8ο βήμα: Η έννοια του κλάσματος 

Η έννοια του κλάσματος είναι από τις πιο δύσκολες μαθηματικές έννοιες που ακόμη 
και μαθητές Γυμνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να 
κατακτήσουν. Το κλάσμα εκφράζει μια σχέση ανάμεσα σε ένα μέρος και σε ένα όλο. 
Επιμέρους έννοιες που οφείλουν να δουλευτούν είναι: 

• Κλασματικά μέρη 
• Κλασματική μονάδα 
• Λεξιλόγιο (αριθμητής – παρανομαστής) 
• Ισοδύναμα κλάσματα 
• Πράξεις κλασμάτων 
• Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π) 
• Συγκρίσεις κλασμάτων 

Προκειμένου να κατανοηθεί η έννοια του κλάσματος χρησιμοποιούνται παραδείγματα 
από την καθημερινή ζωή των παιδιών, συνδέοντας την παλιά-κατακτηθείσα γνώση με 
την νέα.  

9ο βήμα: Σύνδεση πραγματικών ιδεών με τον πραγματικό κόσμο!  

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να κάνουμε τα παιδιά να σκεφτούν τον πραγματικό 
κόσμο είναι να συσχετίσουμε τους αριθμούς με μονάδες μέτρησης αντικειμένων: το 
μήκος, το βάρος, το χρόνο, τα χρήματα. Τα παιδιά μπορούν να κινητοποιηθούν με δύο 
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τρόπους. Ο πρώτος σχετίζεται με την έννοια της εκτίμησης ή του «περίπου». Πόσο 
κοστίζει περίπου μία γόμα; Ποιο ζυγίζει περισσότερο τα αβγά ή η ζάχαρη; Πόσα ρέστα 
θα πάρω περίπου; Ο δεύτερος τρόπος είναι τα παιδιά από μόνα τους να μπορούν να 
ελέγχουν τις απαντήσεις τους κάνοντας πράξεις τις εκτιμήσεις τους. Παρέα με τα 
παιδιά επισκεπτόμαστε καταστήματα, συζητάμε για το κόστος αντικειμένων, τα ευρώ, 
τα ρέστα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε επίσης να διδάξουμε τη στρογγυλοποίηση, 
τους νοερούς υπολογισμούς τη χρήση της αριθμομηχανής τσέπης.  

10ο βήμα επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

Η σωστή κατανόηση και επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει ότι όλοι οι μαθητές θα 
μπορούν να εκφράσουν με ασφάλεια τις μαθηματικές τους ιδέες. Αυτό πρέπει κατά τον 
Smith (1996) να είναι το αρχικό καθήκον του κάθε διδάσκοντα. Άλλωστε σύμφωνα με 
τον Van de Walle (2005) «Αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες σημαντικές 
έννοιες και διαδικασίες των μαθηματικών διδάσκονται καλύτερα μέσω της επίλυσης 
προβλημάτων...τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά κάνοντας μαθηματικά» (σελ. 55-56). 
Οι Montague και Βos (1986) πραγματοποίησαν μία μελέτη στην οποία εφάρμοσαν ένα 
μοντέλο που περιελάμβανε τις τεχνικές παράφρασης, της οπτικοποίησης, του 
προσδιορισμού σχετικών πληροφοριών, προσδιορισμού του ερωτήματος, υπόθεσης, 
εκτίμησης κατά προσέγγιση, υπολογισμού και ελέγχου και βρήκαν ότι τα παιδιά με 
Μαθησιακές δυσκολίες επωφελούνται από τη διδασκαλία ανάλογων στρατηγικών για 
την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Για την επίλυση προβλημάτων ακολουθούμε 
τρία στάδια:  

1. Προετοιμασία με τη βοήθεια οπτικών ερεθισμάτων  
2. Επεξεργασία και κατανόηση των δεδομένων. 
3. Συζήτηση (Van de Walle, 2005) 

Συμπεράσματα 

Μόνο μέσω ενός πλήρως εξατομικευμένου και δομημένου προγράμματος παρέμβασης 
για κάθε παιδί, συνδέοντας τις έννοιες και τις γνώσεις με την πραγματική ζωή, 
μπορούμε να επιτύχουμε τη συσχετική κατανόηση, η οποία ενισχύει την εσωτερική 
επιβράβευση (αγάπη για τα μαθηματικά), τη μνήμη (οι συνδεδεμένες πληροφορίες 
ανακτώνται ευκολότερα από τις από τις αποσυνδεδεμένες) και οδηγεί σε ευκολότερη 
και γρηγορότερη εκμάθηση νέων εννοιών. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές κατανοούν 
ότι οι αριθμοί δεν είναι ένας μυστηριώδης κόσμος όπου μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι 
τολμούν να ζουν (Van de Walle, 2005), αλλά ότι είναι μέρος της καθημερινότητάς μας 
και εργαλείο για την αυτόνομη διαβίωσή μας. 
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Σχέδιο προβληματισμού και δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό 

Φουσέκα Μαρία (Μ.Sc.), mariafouseka@yahoo.com 

Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο με ιδιαίτερη έξαρση  λόγω 
των κοινωνικών συνθηκών της εποχής μας. Στο 3ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών, 
όπου υπηρέτησα με απόσπαση, αντιμετωπίσαμε παρόμοια φαινόμενα. Σε συνεργασία 
με συναδέλφους και μαθητές προχωρήσαμε σε μια σειρά δράσεων για την ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών και τον περιορισμό του προβλήματος. Συγκεκριμένα: διαβάσαμε 
λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με το θέμα, κάναμε προσομοιώσεις, παρακολουθήσαμε η-
λεκτρονικό υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, χρησιμοποιήσαμε τη διαμεσολάβηση 
συνομηλίκων για την επίλυση διαφορών, δημιουργήσαμε αφίσες και μικρά βίντεο και 
συμμετείχαμε σε διαγωνισμό του «Χαμόγελου του Παιδιού». Μέσα από αυτή τη δια-
δικασία οι μαθητές της 2ας τάξης Γυμνασίου ήρθαν πιο κοντά και συνειδητοποίησαν 
την αξία της επικοινωνίας, της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, πρόληψη, δράση 

Εισαγωγή 

Ο απαγχονισμός 15χρονου μαθητή που σημειώθηκε τον προηγούμενο Ιούλιο, εξαιτίας 
του  εκφοβισμού  που δεχόταν από συμμαθητές του και πολλά άλλα περιστατικά που 
ήρθαν πρόσφατα στο φως  αποτέλεσαν την αφορμή για την προβολή του συγκεκριμέ-
νου σχεδίου προβληματισμού και δράσης σχετικά με το  φαινόμενο του σχολικού εκ-
φοβισμού, που απασχολεί έντονα τη σύγχρονη σχολική κοινότητα. 

Περιγραφή φαινομένου 

Η βιώσιμη λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μονάδων απειλείται σε αρκετές περι-
πτώσεις από κρούσματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, με σημαντικότερο το πρό-
βλημα του σχολικού εκφοβισμού. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία παρουσιάζεται στις σύγχρονες 
σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις στην εποχή μας. Το φαινό-
μενο του σχολικού εκφοβισμού άρχει να αναπτύσσεται κατά τη δεκαετία του 1970, 
προκαλώντας έντονο επιστημονικό διάλογο και ανησυχία (Sweeting & West,2001).  

Ο  σχολικός εκφοβισμός παρουσιάζεται στην εποχή μας με ποικίλους τρόπους και α-
φορά την εκδήλωση επιθετικών ή βίαιων πράξεων από ομάδες μαθητών εναντίον των 
συμμαθητών τους, επιδιώκοντας την πρόκληση ψυχικού και σωματικού πόνου και α-
ναστάτωσης. Οι κυριότερες μορφές εκδήλωσης του είναι οι εξής : 

• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (χρησιμοποίηση του κινητού τηλεφώνου, του ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου και διαδικτύου για τη διατύπωση απειλών) 
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• Περιθωριοποίηση και κοινωνικός αποκλεισμός 
• Ρατσιστικός εκφοβισμός 
• Λεκτικός εκφοβισμός (διατύπωση υβριστικών ή σεξουαλικών σχολίων, διάδοση φη-

μών, διακρίσεις, προσβολές) (Bowers et al, 1994) 

Σε σχετική έρευνα, που πραγματοποίησαν η  Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παι-
διού και του Εφήβου και η Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι τις περισσότερες φορές τα αγόρια είναι θύματα και 
θύτες του σχολικού εκφοβισμού, χρησιμοποιώντας τον άμεσο εκφοβισμό. Αντίθετα, ο 
έμμεσος εκφοβισμός εκδηλώνεται περισσότερο από τα κορίτσια, μέσω της άσκησης 
κοινωνικής κριτικής και της διάδοσης  φημών. Σε γενικές γραμμές πρέπει να διευκρι-
νιστεί ότι οι επιθετικές συμπεριφορές λειτουργούν ως μορφή σχολικού εκφοβισμού, 
όταν εμφανή είναι τα παρακάτω στοιχεία : 

• Άνισος χαρακτήρας δύναμης  μεταξύ θυτών και θυμάτων 
• Διαρκής και επαναληπτικός χαρακτήρας εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς 
• Σκόπιμη προσπάθεια θυτών να προκαλέσουν βλάβες στα θύματα (Olweus, 1993) 

Με τον τρόπο αυτό είναι σαφές ότι ο σχολικός εκφοβισμός αφορά «τη σκόπιμη και 
συνειδητή επιθυμία που έχει κάποιος να βλάψει κάποιον άλλο  και να τον υποβάλει σε 
κατάσταση πίεσης» (Στέφου, 2015) 

Αιτιολογικοί παράγοντες 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και η διερεύνηση των αιτιολογικών παραγό-
ντων του σχολικού εκφοβισμού, ενώ παράλληλα σημαντική θεωρείται και η κατανό-
ηση και η αξιολόγησή τους. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι: 

• Εκδήλωση επιβλητικής συμπεριφοράς για την ενίσχυση της δημοφιλούς εικόνας 
• Πρόκληση επιθετικής διάθεσης και οργής, εξαιτίας της βαθύτατης κοινωνικής κρίσης 
• Προβολή λανθασμένων προτύπων από τα ΜΜΕ 
• Ύπαρξη διαταραγμένων οικογενειακών σχέσεων 
• Επίδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα 
• Επικράτηση αρνητισμού και καταπίεσης στις σύγχρονες σχολικές μονάδες (Sweeting 

&  West,2001) 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.  Θωρείται, επομένως,  σημαντική η διαμόρ-
φωση  ενός ενδεδειγμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με  
στελέχη της εκπαίδευσης, αρμόδιους φορείς, ειδικούς επιστήμονες, γονείς και μαθητές 
σε μια συντονισμένη  προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης των κρουσμάτων σχολικού 
εκφοβισμού (Mishna et al, 2005).  
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Σχέδιο δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό στο 3ο ΕυρωπαΙκό Σχολείο Βρυξελλών 

Με τους μαθητές του 3ου Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών, όπου υπηρέτησα ως απο-
σπασμένη φιλόλογος, προχωρήσαμε σε μια σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών και τον περιορισμό του προβλήματος. 

 Συγκεκριμένα:  

• Διαβάσαμε λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με το θέμα (π.χ. «Ο Νταής του σχολείου» της 
Ρουσάκη Μαρίας, «Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα» του Αυτζή 
Μερκούριου, «Ιστορίες για δειλούς και θαρραλέους» της Κελεπούρη Χρυσάνθης 
κ.λ.π.) 

• κάναμε θεατρικές προσομοιώσεις  
• Παρακολουθήσαμε σχετικό ηλεκτρονικό υλικό του Συμβουλιόυ της Ευρώπης 
• χρησιμοποιήσαμε τη μεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση διαφορών 
• δημιουργήσαμε αφίσες και μικρά βίντεο και 
• συμμετείχαμε σε διαγωνισμό του «Χαμόγελου του Παιδιού».  

(Το υλικό που δημιουργήθηκε θα προβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην παρουσί-
αση της εισήγησης) 

Οι εργασίες των μαθητών αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και οι προβληματισμοί και τα 
συμπεράσματά μας γνωστοποιήθηκαν σε ολόκληρο το σχολείο και στους γονείς. 

Μέσα από αυτή τη βιωματική  διαδικασία οι μαθητές της 2ας τάξης Γυμνασίου ήρθαν 
πιο κοντά και συνειδητοποίησαν την αξία της επικοινωνίας, της συνεργασίας και του 
αμοιβαίου σεβασμού. Μπήκαν στη θέση του «άλλου», προβληματίστηκαν, αντάλλα-
ξαν προσωπικές εμπειρίες, συγκινήθηκαν,  αναθεώρησαν απόψεις και συνδιαμόρφω-
σαν ένα  «συμβόλαιο ειρηνικής συμβίωσης και αποδοχής» που δεσμεύτηκαν να τηρή-
σουν στη σχολική τους ζωή! 

Γενικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

Στο πλαίσιο  σχεδιασμού και υλοποίησης παρόμοιων δράσεων, το ενδιαφέρον εστιάζε-
ται στην προβολή του κοινωνικού ρόλου των σύγχρονων σχολικών μονάδων και πα-
ράλληλα στην ενίσχυση των συλλογικών μορφών παρέμβασης, με απώτερο στόχο τον 
εκδημοκρατισμό του σχολείου και τη βιώσιμη λειτουργία του. Σε αρκετές περιπτώσεις 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση για 
την αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκφοβιστικής συμπεριφοράς  (Smith,1999). 

Κατά συνέπεια, οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν την επιτυχή διαχείριση των 
κρουσμάτων σχολικού εκφοβισμού θα μπορούσε είναι οι εξής : 
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• Υλοποίηση  επιμορφωτικών  σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με προτεινόμενες ιδέες 
για την πρόληψη και τη θεραπεία του φαινομένου, προκειμένου να επιτύχουν την έ-
γκαιρη διάγνωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των θυτών και την επιτυχή δια-
χείριση του σχολικού εκφοβισμού, μέσα από την ενίσχυση της ενασχόλησης με τους 
θύτες και τα θύματα 

• Ανάπτυξη διαλόγου με τοπικούς φορείς, συλλόγους και κεντρικές υπηρεσίες 
• Υλοποίηση σεμιναρίων για συλλόγους γονέων 
• Συνεργασία με εξειδικευμένους  επαγγελματίες υγείας για την αναγνώριση και τον 

περιορισμό του σχολικού εκφοβισμού (Sharp & Smith,2002) 

Συμπεράσματα 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα, που διαταράσσουν τη βιώσιμη λειτουργία των σύγχρονων σχολικών μο-
νάδων. Για τον λόγο αυτό θεωρείται σημαντική η  αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του και, τέλος, ο σχεδιασμός της ενδεδειγμένης παρέμβασης από τα στε-
λέχη εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην απαιτούμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών, τη συνεργασία με τους γονείς και την επιοινωνία μετους μαθητές 
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Dada. Σύμβολο εξέγερσης και άρνησης 

Παπαδημητρίου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.81, M.Sc., ma_papadimitriou@hotmail.com 

Πεκτσαλή Νικολέτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.89.01, M.Sc., nikipek@gmail.com 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά την ενότητα «Ντανταϊσμός», του μαθήμα-
τος επιλογής «Ιστορία της Τέχνης» της Γ’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Στηρίζεται στην 
θεωρία της κατασκευαστικής μάθησης και ακολουθείται ένας συνδυασμός διερευνητι-
κής και ομαδοσυναργατικής μεθόδου. Μέσω των διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνι-
κών που προτείνονται οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση και ανακαλύπτουν 
μόνοι τους το κίνημα του Ντανταϊσμού. Συγκεκριμένα μέσα από τη βιωματική δρα-
στηριότητα της «κατασκευής» ενός έργου τέχνης υιοθετώντας τη καλλιτεχνική χειρο-
νομία του Ντανταϊστή καλλιτέχνη αφομοιώνουν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του 
κινήματος ενώ παράλληλα καλλιεργούν την δεξιότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
της φαντασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: αντί-τέχνη, «ποίηση στο καπέλο», τυχαίο, αυθόρμητο, «σκάνδαλο» 

Εισαγωγή 

Σκοπός του μαθήματος, είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι σημασία στην τέχνη δεν 
έχει τόσο το αισθητικό αποτέλεσμα όσο η πρόθεση του καλλιτέχνη και μάλιστα στο 
συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργεί ο καλλιτέχνης τα 
έργα του. Οι μαθητές ασκούνται στην ικανότητα κριτικής ανάλυσης ενός έργου τέχνης 
και ερμηνείας εικαστικών έργων. Συγκεκριμένα στην ενότητα του Ντανταϊσμού, μέσω 
της “κατασκευής” ενός έργου τέχνης αναπτύσσουν την δεξιότητα της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, ενισχύεται η πρωτοβουλία και η αυτοπεποίθηση των μαθητών ενώ μέσω της 
ομαδικής φύσης του project οι μαθητές αποκτούν την δεξιότητα της συνεργασίας και 
την δεξιότητα της γόνιμης αλληλεπίδρασης. Μέσω της κατασκευαστικής μάθησης που 
ακολουθείται οι μαθητές δομούν την δεξιότητα της διερευνητικής διαχείρισης της γνώ-
σης, του στοχασμού, της κριτικής σκέψης και της διασύνδεσης πολλαπλά γνωστικά 
αντικείμενα 

Διδακτικοί Στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει να είναι 
σε θέση: 

1. Να ορίζουν τις βασικές αρχές του ντανταϊσμού.   
2. Να «κατασκευάζουν» ένα dada έργο τέχνης.  
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3. Να συγκρίνουν τα ζωγραφικά έργα του ντανταϊσμού ανά ζωγράφο, να διατυπώνουν 
ομοιότητες και διαφορές και να τις αιτιολογούν. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Οι μαθητές έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για τα τρία κινήματα του μοντέρνου Εξπρεσιο-
νισμός - Κυβισμός - Φουτουρισμός που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες. 

Διδακτικές Προσεγγίσεις / Διδακτικές Τεχνικές 

Με την συμμετοχική προσέγγιση, γίνεται η ένταξη της ενεργής συμμετοχής του μαθητή 
στη μαθησιακή διδασκαλία η οποία συντελείται μέσα στη τάξη. Ο μαθητής γίνεται 
συμμέτοχος στην εκπαιδευτική τάξη, την επηρεάζει και την διαμορφώνει. Κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, έγινε συνδυασμός ανακαλυπτικής τεχνικής, ερωτοαπαντή-
σεων δομημένου και ημιδομημένου διαλόγου, καταιγισμού ιδεών, μελέτης περιπτώ-
σεων, συζήτησης και χαρτών εννοιών.  

Διδακτικά μέσα / Υλικοτεχνική υποδομή 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή του σεναρίου είναι: 

• Σχολικό εγχειρίδιο 
• Βίντεο-προβολέας 
• Πίνακας και μαρκαδόροι 
• Αίθουσα υπολογιστών 
• Το μανιφέστο του κινήματος του Τριστάν Τζαρά σε έντυπη μορφή 
• Φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή 
• Φύλλα παρατήρησης και αξιολόγησης σε έντυπη μορφή 
• Φύλλο εργασίας για το σπίτι σε έντυπη μορφή 

Δομή μαθήματος-Εφαρμογή 

Πρώτη διδακτική ώρα (45’) 

1η ΦΑΣΗ: Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 

Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας, με την τεχνική του καθοδηγούμενου διαλόγου 
συνθέτει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές στον πίνακα εννοιολογικούς 
χάρτες (Εικόνα 1-3) για τα τρία κινήματα του μοντέρνου, Εξπρεσιονισμός - Κυβισμός 
– Φουτουρισμός, που αναλύθηκαν σε προηγούμενες ενότητες προκειμένου να γίνει μια 
ομαδική διαγνωστική αξιολόγηση και ταυτόχρονα ανακεφαλαίωση. Οι μαθητές συνθέ-
τουν τα χαρακτηριστικά που πλαισιώνουν κάθε κίνημα, οπτικοποιούν το θεωρητικό 
πλαίσιο κάθε κινήματος και ταυτοποιούν τις κύριες διαφορές. Ο εκπαιδευτικός παρου-
σιάζει το κίνημα του Ντανταϊσμού και αποσαφηνίζει τους τρεις βασικούς στόχους του 
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μαθήματος. Πρόκειται για ένα κίνημα του 20ου αιώνα που παρουσιάστηκε την περίοδο 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (συγκεκριμένα το 1916 στη Ζυρίχη) και έχει χαρακτηρι-
στεί ως κίνημα άρνησης και αμφισβήτησης της κοινωνίας και των προϊόντων της, συ-
μπεριλαμβανομένου και της τέχνης. Συναντάται στο χώρο της ποίησης και της τέχνης. 
Ιδρυτής του κινήματος είναι ο ποιητής Tristan Tzara, ο οποίος θα εκδώσει το 1918 και 
το μανιφέστο του κινήματος, απόσπασμα του οποίου, παραδίδεται στους μαθητές. Το 
κίνημα έχει χαρακτηριστεί ως «ποίηση στο καπέλο», ακριβώς για να δηλώσει αυτήν 
την τυχαιότητα, τον αυθορμητισμό και την «απόλυτη άρνηση του ορθού λόγου, της 
ηθικής, των κανόνων, τον νόμων» (Micheli, 1998; Gombrich, 1998; Freeland, 2005). 
Ο εκπαιδευτικός προβάλει (ως ερέθισμα) στον πίνακα με χρήση projector ένα πίνακα 
του Hans Arp του 1917 με τίτλο “Untitled (Squares arranged according to The Laws of 
Chance)”. Ζητά από τους μαθητές να εκφράσουν (με την τεχνική brainstorming) τις 
σκέψεις τους και σημειώνει στον πίνακα λέξεις-κλειδιά. 

 

Εικόνα 1: Εννοιολογικός Χάρτης, Εξπρεσιονισμός 
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Εικόνα 2: Εννοιολογικός Χάρτης, Κυβισμός 

 

Εικόνα 3: Εννοιολογικός Χάρτης, Φουτουρισμός 

2η ΦΑΣΗ: 1η Δραστηριότητα, Επεξεργασία υλικού 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4-5 μαθητών. Κάθε ομάδα αποτελεί-
ται από μαθητές που έχουν αναπτύξει έντονη φαντασία, μαθητές με μέτρια δημιουργι-
κότητα και μαθητές με αδυναμία καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει 
το φύλλο εργασίας - άσκηση με το απόσπασμα από το μανιφέστο του κινήματος του 
Τριστάν Τζαρά (1918), σε έντυπη μορφή. Ζητά από τους μαθητές να μελετήσουν το 
μανιφέστο και εν συνεχεία να προχωρήσουν στην άσκηση και να «χειρονομήσουν» 
όπως οι ντανταϊστές. Οι μαθητές εμπνεόμενοι από το μανιφέστο και με την παρώθηση 
του εκπαιδευτικού, «ενεργούν» πάνω στο κείμενο του Ρίτσου “Ο τόπος μας”. Ζητού-
μενο είναι οι μαθητές να ενεργήσουν βίαια, τυχαία, αυθόρμητα, χωρίς νόημα, σκανδα-
λωδώς. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την διαδικασία και παρεμβαίνει διορθωτικά προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η άσκηση επιτυχώς. Πραγματοποιείται διαμορφωτική αξιο-
λόγηση με συνδυασμό της τεχνικής της παρατήρησης - άτυπης & συστηματικής (φύλλο 
παρατήρησης). 

3η ΦΑΣΗ: Οργάνωση δεδομένων- Διατύπωση Συμπερασμάτων 

Ζητείται από τις ομάδες να υπογράψουν το έργο τους και να δώσουν ένα τίτλο ή όχι. 
(Έχει και το άτιτλο την σημασία του στο κίνημα, ως κάτι ατελές.) Ο εκπρόσωπος κάθε 
ομάδας (ορίζεται από την ομάδα) παρουσιάζει στην ολομέλεια το έργο της ομάδας, το 
οποίο «κρεμάται» στον πίνακα, όπως και ένα έργο τέχνης. Μέσα από την ανάλυση του 
έργου τους εξάγονται συμπεράσματα για τη φύση του κινήματος και τα χαρακτηρι-
στικά του.  

4η ΦΑΣΗ: Αναστοχασμός 
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Με την τεχνική του ημιδομημένου διαλόγου (Σημειώσεις ημιδομημένου διαλόγου), οι 
μαθητές αξιολογούν την ανακαλυπτική διαδικασία που υιοθετήθηκε για να προσεγγί-
σουν το κίνημα και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή εάν 
είναι πλέον σαφείς οι αρχές του κινήματος και η φύση των έργων των ντανταϊστών. 

5η ΦΑΣΗ: Ανακεφαλαίωση 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο εκπαιδευτικός συνθέτει στον πίνακα με την τεχνική του 
brainstorming τον εννοιολογικό χάρτη του κινήματος με τα χαρακτηριστικά του. Οι 
μαθητές αποκτούν οργανωμένη συνολική θεώρηση-εποπτεία του κινήματος του Ντα-
νταϊσμού. 

6η ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση μαθητών  

Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ατομικό έ-
ντυπο φυλλάδιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις αντιστοίχισης, προκειμένου να εντοπίσει 
εάν ο μαθητής μπορεί διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των κινημάτων του μοντέρνου που 
μελετήθηκαν (φύλλο αξιολόγησης). 

Δεύτερη διδακτική ώρα (45’) 

7η ΦΑΣΗ: 2η Δραστηριότητα, Συγκέντρωση δεδομένων-Επεξεργασία υλικού 

Την 2η διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός χωρίζει την ολομέλεια σε μικτές ομάδες (βάσει 
ερευνητικής και συνθετικής ικανότητας) των 5-7 μαθητών και τους αναθέτει έρευνα 
για έναν από τους τρεις εκπροσώπους του Ντανταϊσμού και τις αντίστοιχες μορφές 
έργων τέχνης 1. M. Duchamp-readymades αντικείμενα, 2.Man Ray-rayographies, 3.R. 
Hausmann-photomontage (φύλλο ερευνητικής εργασίας). Ζητά από τους μαθητές να 
διερευνήσουν περαιτέρω το κίνημα και να βρουν πως αποτυπώνεται το dada στους πί-
νακες ή τα γλυπτά των καλλιτεχνών. Η έρευνα λαμβάνει χώρα σε κατάλληλα διαμορ-
φωμένες αίθουσες με Η/Υ και περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: το πρώτο είναι η συλ-
λογή των πληροφοριών, το δεύτερο η συζήτηση και η οργάνωση του υλικού μεταξύ 
των μελών της ομάδας και το τρίτο η παρουσίαση των συμπερασμάτων τους με χρήση 
projector στην τάξη και η συλλογική συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι οι 
μαθητές θα πρέπει να διερευνήσουν και να επιλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, προκει-
μένου να απαντήσουν στην ερώτηση, που τους έχει ανατεθεί. Ο εκπαιδευτικός παρεμ-
βαίνει επικουρικά και διορθωτικά σε τυχόν ζητήματα και συντονίζει την όλη προσπά-
θεια ώστε να προκύψουν αξιόλογες ομαδικές εργασίες. 

Τρίτη διδακτική ώρα (45’) 

8η ΦΑΣΗ: Οργάνωση- Διατύπωση Συμπερασμάτων 

Την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές παρουσιάζουν το θέμα τους στην ολομέλεια και στη 
συνέχεια ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία διατυπώνονται ερωτήματα, εκφράζονται 
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κρίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εργασιών και δίνονται διευκρινίσεις.  

9η ΦΑΣΗ: Ανακεφαλαίωση 

Ο εκπαιδευτικός με την τεχνική της εισήγησης και των ερωταπαντήσεων κάνει μια συ-
νοπτική ανακεφαλαίωση. Επισημαίνει τα κύρια χαρακτηριστικά του κινήματος και των 
εκπροσώπων του. Καταλήγει ότι οι ντανταϊστές καλλιτέχνες κατασκευάζουν αντικεί-
μενα, δεν δημιουργούν έργα καθώς αρνούνται την ιδέα της σύνθεσης και του αισθητι-
κού αποτελέσματος. Χρησιμοποιούν ως εκφραστικό μέσο το σκάνδαλο και ως μεθο-
δολογία έναν μηδενισμό δίχως προηγούμενο. Το Dada ήταν ένα «κίνημα έκτακτης α-
νάγκης,… όχι κάτι θα μπορούσε να αποκτήσει νόμιμη ταυτότητα». Οι καλλιτέχνες του 
κινήματος θα αναζητήσουν στη συνέχεια μια νόρμα, μια «αισθητική» αξία στα αντι-
κείμενα που κατασκευάζουν. Η επανάληψη θα «σκοτώσει» το Dada. O Tzara θα μιλή-
σει χρόνια αργότερα για «ηθελημένο τέλος». Άλλωστε ήταν «μέσα στην ντανταϊστικη 
«λογική» ότι το Dada θα σκότωνε το Dada.» (Micheli, 1998).  

Τελική Αξιολόγηση μαθητών 

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, για την τελική αξιολόγηση του μαθητή, δίδεται 
ατομικό φυλλάδιο εργασίας που περιλαμβάνει ερωτήσεις αντιστοίχισης και ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης προκειμένου να γίνει αξιολόγηση επίτευξης αρχικών στόχων 
(φύλλο τελικής αξιολόγησης). 

Κατ' οίκον εργασία 

Κλείνοντας της ενότητα, ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές σε έντυπο φυλλάδιο 
(φύλλο εργασίας για το σπίτι) απόσπασμα του ποιήματος του Γ. Ρίτσου από τη συλλογή 
“Μικρή Σουίτα σε Μείζον Κόκκινο” προκειμένου να αναρωτηθούν εάν υφίστανται συ-
σχετίσεις ή διαφορές με το κίνημα του Ντανταϊσμού και να το αναπτύξουν σε ελεύθερο 
κείμενο 500 λέξεων.  

Επέκταση και εμπλουτισμός σεναρίου 

Προτείνεται η συνεργασία με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας. Είναι ση-
μαντικό να ενισχύονται οι μαθητές στο να διερευνούν και να αναζητούν συσχετίσεις 
και διαφορές με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Θα μπορούσε να μελετηθεί το κείμενο 
του Ρίτσου “Μικρή Σουίτα σε Μείζον Κόκκινο” σε συνεργασία με τον διδάσκοντα της 
Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και να διδαχτούν παράλληλα κείμενα και ιδιωματισμοί 
που παρατηρούνται στην ποίηση την εποχή του Ντανταϊσμού ή και αργότερα (δεδομέ-
νου ότι συναντώνται στην Ελλάδα αργότερα τα καλλιτεχνικά κινήματα). Οι μαθητές 
με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται ότι όλες οι πρακτικές της επιστήμης, των τεχνών 
και των πολιτισμών έχουν κοινό παρανομαστή και αναπτύσσουν την μεταγνωστική δε-
ξιότητα αντιμετώπισης ενός προβλήματος και σύνθεσης της λύσης από πολλαπλές ο-
πτικές.  
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Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο μάθημα των γερμανικών 

Τσαπάρα Ξανθή 
Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας, M.Ed., xanthitsapara@hotmail.com 

 Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας (project) το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο μάθημα των γερμανικών στο Γυμνάσιο Ραχών Φθιώτιδας 
το σχ. έτος 2016-17. Το διδακτικό αυτό σενάριο υλοποιήθηκε από μαθητές της Γ’ Γυ-
μνασίου και απέσπασε το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 
2017». Η θεματολογία του αφορά στην Τρίτη Ηλικία, πιο συγκεκριμένα στους ανθρώ-
πους με Άλτσχάιμερ. Στόχος και τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας ήταν η δημιουρ-
γία μιας ταινίας μικρού μήκους σε μορφή διαφημιστικού σποτ. Οι μαθητές εργάστηκαν 
κυρίως ομαδοσυνεργατικά ακολουθώντας τη διερευνητική μέθοδο. Είχαν δε την ευκαι-
ρία κατά τη συγγραφή του κινηματογραφικού σεναρίου να εξοικειωθούν με νέες τεχνι-
κές όπως η δημιουργική γραφή ενώ παράλληλα γνώρισαν   τα στάδια παραγωγής μιας 
ταινίας μικρού μήκους και ήρθαν σε επαφή με την κινηματογραφική αφήγηση. Η ταινία 
προβλήθηκε στην τάξη αλλά και σε εκδήλωση του σχολείου παρουσία όλων των μα-
θητών ενώ αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο με απώτερο στόχο την κοινωνική ευαισθη-
τοποίηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ταινία, συνεργατική μάθηση, Τ.Π.Ε., γερμανικά 

Εισαγωγή 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση μιας τεχνολογικής, κοινωνικής, πο-
λιτισμικής και οικονομικής πραγματικότητας υπό το πρίσμα των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Λαφατζή, 2005). Αυτό έχει επιφέρει δρα-
ματικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας γενικότερα αλλά και στην καθημερινότητα των 
νέων, οι οποίοι πλέον εντοπίζουν, κατακτούν, ερμηνεύουν και χρησιμοποιούν την πλη-
ροφορία πολύ διαφορετικά απ’ ότι στο παρελθόν. Τα τεχνολογικά μέσα έχουν επηρεά-
σει σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευσης (Ράπτης & Ράπτη, 2002)  εφόσον υπο-
στηρίζεται ότι εισάγουν την εκπαιδευτική καινοτομία και έτσι, διεθνώς προωθείται η 
ένταξή τους στην καθημερινή σχολική ζωή (Κοτοπούλης, 2013). Μιλάμε πλέον για μία 
ψηφιακή γενιά η οποία θέτει τις βάσεις για μια ανανέωση των εκπαιδευτικών πρακτι-
κών, προκειμένου οι τελευταίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής 
κουλτούρας (Οδηγός Εκπαιδευτικού Ξένων Γλωσσών, 2013). Στο πλαίσιο αυτό κρίνε-
ται ωφέλιμη η εισαγωγή και χρήση των ταινιών στο ξενόγλωσσο μάθημα καθώς πολλοί 
παράγοντες συνηγορούν στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού μέσου: προώθηση 
μιας χειραφετημένης και δημιουργικής ενασχόλησης με τις Τ.Π.Ε., μετάβαση από τη 
γνώση του κόσμου στην ερμηνεία του αλλά και από τους συγκεκριμένους ρόλους και 
νόρμες στην ενασχόληση με διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς, ενίσχυση της κρι-
τικής σκέψης και της επικοινωνιακής  δραστηριοποίησης στην κοινωνία κ.α. (Wagner, 
2004).  
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Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους ό-
πως αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας στην Γ’ τάξη Γυμνασίου 
στο Γυμνάσιο Ραχών Φθιώτιδας. Στο σχέδιο εργασίας συμμετείχαν εννέα μαθητές.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο ψηφιακός γραμματισμός που αποτελεί και ζητούμενο του Νέου Προγράμματος 
Σπουδών για τις ξένες γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες 
γλώσσες, 2016) προωθείται μέσω της κατανόησης του περιεχομένου των ταινιών στο 
μάθημα αλλά και μέσω της χρήσης τους σαν αφηγηματικό μέσο και όχι μόνο (Wacker, 
2017). Κατά τον Gehring (2018) τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν στη γλωσσική εξέλιξη, 
αποτελούν βοηθητικό εργαλείο για  την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας και προωθούν 
τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών παρότι κάποιες φορές αντιμετωπίζονται με 
σκεπτικισμό από ορισμένους καθηγητές. Παράλληλα, η Schulz-Zander (2005) υποστη-
ρίζει ότι η χρήση Τ.Π.Ε. είναι εποικοδομητική για την αυτορρύθμιση του μαθητή. Το 
γερμανικό Συμβούλιο για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (Länderkonferenz Medienbil-
dung) έχει τονίσει επανειλημμένα την αναγκαιότητα της κινηματογραφικής παιδείας, 
η οποία είναι μαθητοκεντρική, ενισχύει την αυτονομία των μαθητών και βασίζεται 
στην επικοινωνιακή και δημιουργική έκφρασή τους (LKM, 2015). Στο παρόν σχέδιο 
εργασίας η συμμετοχή των μαθητών δεν περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση και 
επεξεργασία μιας ταινίας αλλά αντίθετα, επιδιώχθηκε η ενεργή συμμετοχή τους στην 
παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους. Με αυτόν τρόπο ενισχύθηκαν όχι μόνο οι προσ-
ληπτικές αλλά και οι παραγωγικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς έτσι δύναται να 
διαφοροποιηθεί η εκπαιδευτική εργασία από την παθητική παρακολούθηση τηλεοπτι-
κών μέσων στον ελεύθερο χρόνο (Leitzke-Ungerer, 2009). Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η ταινία και οι Τ.Π.Ε. στο μάθημα είναι ένας ενδιαφέρων τομέας ε-
πειδή εκεί αναδεικνύεται το μεγάλο φάσμα αυθεντικής και καθημερινής επικοινωνίας 
και επιπλέον, επειδή οι Τ.Π.Ε. σαν καθημερινά μέσα αποτελούν ένα σημαντικό σύνδε-
σμο για τον καθηγητή με τους μαθητές του. Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία της μετά-
φρασης και ο υποτιτλισμός έρχονται στο προσκήνιο και δύνανται να εμπλουτίσουν με 
σημαντικά ευρήματα το ξενόγλωσσο μάθημα (Jeraj, 2007). Στο συγκεκριμένο σχέδιο 
εργασίας πραγματοποιήθηκε υποτιτλισμός της ταινίας από τη γερμανική στην ελληνική 
γλώσσα προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατανόηση από το ελληνόγλωσσο κοινό. 
Η εργασία σε ομάδες συνδυάστηκε κατά την  υλοποίηση του σχεδίου εργασίας με τη 
βιωματική μάθηση, τη συζήτηση στην τάξη και την αυτόνομη μάθηση. Η εναλλαγή 
αυτή στις μεθόδους κρίθηκε επιτακτική καθώς καθιστά αποτελεσματικότερη τη διδα-
σκαλία και εξασφαλίζει την πρόθυμη συμμετοχή των μαθητών (Meyer, 2011; Gehring, 
2018). 

Άξονες περιγραφής του σχεδίου εργασίας (Project)  

Θεματολογία 

Στο επίκεντρο του σχεδίου εργασίας βρίσκεται ένα ιδιαίτερο κοινωνικό ζήτημα, αυτό 
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των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας που νοσούν από  Άλτσχάιμερ.    

Χρονική διάρκεια υλοποίησης 

Το σχέδιο εργασίας πραγματοποιήθηκε σε διάστημα πέντε διδακτικών ωρών. Επι-
πλέον, αφιερώθηκαν με τη συναίνεση των μαθητών και των γονέων τους δύο ώρες 
εκτός μαθήματος και ωρολογίου προγράμματος του σχολείου προκειμένου να γίνουν 
ορισμένες μαγνητοσκοπήσεις για τις ανάγκες της ταινίας. 

Σκοπός και στόχοι 

Απώτερος σκοπός του σχεδίου εργασίας αποτέλεσε αφενός η δημιουργία μιας ταινίας 
μικρού μήκους (σε μορφή διαφημιστικού σποτ) με θέμα την Τρίτη Ηλικία/ Ανθρώπους 
με Άλτσχάιμερ αφετέρου η ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση των α-
ποδεκτών του τελικού προϊόντος δηλ. της ταινίας. Για να επιτευχθεί αυτό, αποφασί-
στηκε πρωταγωνιστές της ταινίας να είναι οι ίδιοι οι μαθητές και η συγγραφή του σε-
ναρίου να γίνει επίσης από τους ίδιους (δημιουργική γραφή) προκειμένου η μάθηση να 
λάβει βιωματικό χαρακτήρα. Σε αυτή τη φάση του σχεδίου στόχος ήταν να αξιοποιή-
σουν οι μαθητές όχι μόνο τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο ξενόγλωσσο μάθημα 
(εμπέδωση και επανάληψη γραμματικής και λεξιλογίου) αλλά και τις εμπειρίες του 
προσωπικού τους κόσμου και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Στη στοχοθεσία 
του σχεδίου εργασίας ανήκουν ακόμη η ανάπτυξη της συνεργασίας εντός της τάξης 
καθώς στο μεγαλύτερο μέρος εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Επιπρό-
σθετα, οι μαθητές υποδυόμενοι ρόλους στα γυρίσματα της ταινίας καλλιέργησαν την 
υποκριτική τους ικανότητα, ήρθαν σε επαφή με τη δραματοποίηση και την ψηφιακή 
αφήγηση - τεχνικές που σχετίζονται άμεσα με την καλλιτεχνική έκφραση - προσδίδο-
ντας έτσι έναν χαρακτήρα διαθεματικότητας των γνωστικών αντικειμένων στο σχέδιο 
εργασίας. Ακόμη, η ενασχόληση των μαθητών με την Τρίτη Ηλικία που νοσεί από Αλ-
τσχάιμερ υπήρξε το έναυσμα για την ευαισθητοποίησή τους  σχετικά με το κοινωνικό 
αυτό ζήτημα για το οποίο πιθανόν να γνώριζαν ελάχιστα. Παράλληλα, το έργο αποτέ-
λεσε αφετηρία για την ανάπτυξη του  κριτικού πνεύματος των μαθητών καθώς η συγ-
γραφή του σεναρίου προϋπέθετε προηγουμένως αξιολόγηση των διαφόρων παραμέ-
τρων της κατάστασης των ασθενών με Αλτσχάιμερ. Τέλος, η προβολή της ταινίας σε 
εκδήλωση του σχολείου παρουσία όλων των μαθητών αλλά και η ανάρτηση αυτής στο 
διαδίκτυο είχε ως στόχο την μετατροπή των μαθητών σε φορείς κοινωνικής ευαισθη-
τοποίησης αλλά και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία που αποτελεί και ζητού-
μενο της εποχής μας.      

Στάδια του σχεδίου εργασίας 

Αρχικά προβλήθηκε σαν αφόρμηση η βραβευμένη ελληνική ταινία μικρού μήκους «Τι 
είναι αυτό;» (“What is that?”) η οποία διατίθεται στον εξής σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o. Η ταινία πραγματεύεται την ιστο-
ρία ενός ηλικιωμένου άνδρα ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ και κάθεται σε ένα 
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παγκάκι μαζί με τον γιο του. Ο ηλικιωμένος άνδρας βλέπει κάθε τόσο ένα σπουργίτι 
και επιμένει να ρωτά συνεχώς «Τι είναι αυτό;». Ο γιος μετά από τις πολλαπλές ερωτή-
σεις του πατέρα του χάνει πλέον την υπομονή του και εξαγριωμένος υψώνει τη φωνή 
του ζητώντας το λόγο των τόσων ερωτήσεων. Ο πατέρας φεύγει αποκαρδιωμένος, επι-
στρέφει κρατώντας ένα ημερολόγιο στο οποίο έγραφε όταν ήταν νέος και προτρέπει το 
γιο του να διαβάσει δυνατά. Στο ημερολόγιο περιγράφεται μία σκηνή πολλά χρόνια 
πρίν, με τους δυο τους, πατέρα και γιο, πάλι σε ένα πάρκο. Διηγείται ο πατέρας πόσες 
φορές ο μικρός γιος του έκανε την ίδια ερώτηση σχετικά με ένα σπουργίτι που έβλεπε 
και αναφέρει πόσες φορές ο ίδιος υπομονετικά και με χαμόγελο του έδινε την ίδια κάθε 
φορά απάντηση. Η ταινία τελειώνει με τους δυο να αγκαλιάζονται και τον γιο να έχει 
μετανιώσει για τη συμπεριφορά του.  

Μετά την προβολή της ταινίας «Τι είναι αυτό;» ακολούθησε προβληματισμός και  συ-
ζήτηση στην τάξη σχετικά με το θέμα των ατόμων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Με 
τη βοήθεια ενός καταιγισμού ιδεών (brainstorming) έγινε μία πρώτη προσέγγιση του 
θέματος βασιζόμενη στις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών. Συζητήθηκαν τα προ-
βλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες αλλά και οι οικείοι τους, 
οι δυσχέρειες που δημιουργούνται στον καθημερινό τους βίο, η αλλοίωση και επιβά-
ρυνση του συναισθηματικού τους κόσμου καθώς και η σωματική και πνευματική κα-
ταπόνησή τους που έχει διάφορες εκφάνσεις και τρόπους εκδήλωσης. Προκειμένου να 
γίνει πλήρως κατανοητό το θέμα της νόσου του Αλτσχάιμερ από τους μαθητές προβλή-
θηκε στη συνέχεια από το διαδίκτυο το βίντεο ενημέρωσης «Τι είναι η νόσος του Αλ-
τσχάιμερ; (Alzheimer)» που είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση:  
https://www.youtube.com/watch?v=k-wT2syCu50. Το εν λόγω βίντεο άπτεται του 
γνωστικού πεδίου της Βιολογίας καθώς συνδυάζει σύντομη περιγραφή των σταδίων 
της νόσου και ταυτόχρονη απεικόνιση του ανθρώπινου εγκεφάλου, επομένως παρου-
σιάζεται σε αυτό το σημείο η έννοια της διαθεματικότητας (ΑΠΣ, 2003).  

Στο επόμενο στάδιο ανακοινώθηκε στους μαθητές η θεματολογία του σχεδίου εργασίας 
και εξασφαλίστηκε η συναίνεση των ίδιων αλλά και των κηδεμόνων  τους για τη συμ-
μετοχή τους. Ακολούθησε συζήτηση στην τάξη, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων 
και ορίστηκαν η κεντρική ιδέα και οι επιμέρους σκηνές. Επρόκειτο για παιδιά των ο-
ποίων η γιαγιά πάσχει από Αλτσχάιμερ και δεν τα αναγνωρίζει πια ως  εγγόνια της. 
Συμφωνήθηκε η ιστορία να ξεκινά με αναφορά στο παρόν και μάλιστα με ευχάριστο 
τρόπο καθώς τα παιδιά θα περιγράφουν γιατί αγαπούν τη γιαγιά τους (σκηνή 1η). Σαν 
επόμενο βήμα σχετικά με το κινηματογραφικό σενάριο συμφωνήθηκε να μετατοπιστεί 
ο χρόνος της αφήγησης στο παρελθόν και οι μαθητές να εξιστορήσουν τις αναμνήσεις 
τους, διηγούμενοι τις δραστηριότητες που έκαναν κάποτε μαζί με τη γιαγιά τους (σκηνή 
2η). Τέλος, αποφασίστηκε από κοινού η αφήγηση στο τέλος της ιστορίας να μεταφερ-
θεί πάλι στο παρόν, όπου θα περιγράφεται από τους μαθητές η τωρινή κατάσταση της 
γιαγιάς τους που πάσχει από Αλτσχάιμερ και δε μπορεί πια να συμμετέχει σε κάποιες 
δραστηριότητες όπως άλλοτε (σκηνή 3η). Είναι εκείνη που τώρα πλέον έχει ανάγκη να 
τη φροντίζουν τα εγγόνια της, οι ρόλοι έχουν αλλάξει..  
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Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ασχολήθηκαν με τη συγγραφή των 
σεναρίων για την κάθε σκηνή. Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές, έχοντας σκοπό να συγ-
γράψουν ένα αξιόλογο σενάριο, έπρεπε να αναλογιστούν τι θα ήταν ενδιαφέρον για τον 
θεατή/ αποδέκτη της ταινίας μπαίνοντας στη θέση του και επιβεβαιώνοντας έτσι τoν 
επικοινωνιακό χαρακτήρα του μαθήματος. Η όλη παραγωγή της ταινίας άλλωστε από 
ίδιους τους μαθητές παραπέμπει σε μαθητοκεντρική διδασκαλία, δημιουργεί αυθεντι-
κές μαθησιακές καταστάσεις και συνεισφέρει στην ανάπτυξη και των τεσσάρων βασι-
κών δεξιοτήτων στη ξένη γλώσσα: κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού 
λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου (Heyd, 1991). Από 
πλευράς γνώσεων απαραίτητη προϋπόθεση  για τη συγγραφή της πρώτης σκηνή ήταν 
η γνώση των αιτιολογικών προτάσεων, οι οποίες είχαν διδαχθεί ένα χρόνο πρίν, στη Β’ 
Γυμνασίου (Deutsch ein Hit, κεφάλαιο 7). Έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μεταξύ 
άλλων να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν το συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο 
κατά τη συγγραφή των προτάσεων εντός των ομάδων. Η εκπαιδευτικός έδωσε μία κα-
τεύθυνση στις ομάδες προτρέποντάς τους να αποτελειώσουν τη φράση «Αγαπώ τη για-
γιά μου, επειδή…» (“Ich liebe meine Oma, weil…“).  Στη 2η σκηνή, που αφορά το 
παρελθόν, για να διατυπωθούν οι προτάσεις έπρεπε να έχει διδαχθεί στην τάξη το γραμ-
ματικό φαινόμενο του Perfekt, κάτι που είχε γίνει στο πλαίσιο διδασκαλίας με το σχο-
λικό εγχειρίδιο της Γ’ Γυμνασίου Deutsch ein Hit 2, κεφάλαια 1 και 2. Οι ομάδες ερ-
γασίας σε αυτή τη φάση λοιπόν ανέλαβαν να γράψουν προτάσεις σε χρόνο Perfekt μι-
λώντας για το παρελθόν. Η εκπαιδευτικός έδωσε την οδηγία να ξεκινούν οι προτάσεις 
ως εξής: «Όταν ήμουν μικρός/ή, …» (“Als ich klein war, …”). Στην 3η σκηνή οι ομάδες 
εργασίας συνέγραψαν προτάσεις σχετικά με το πώς λειτουργούν τα παιδιά σήμερα, ξε-
κινώντας με τη λέξη «τώρα» («Jetzt») για να τονιστεί το παρόν και χρησιμοποιώντας 
τον γραμματικό κανόνα της τοποθέτησης του ρήματος στη δεύτερη θέση μέσα στην 
πρόταση (π.χ. “Jetzt singe ich ihr”, «Τώρα τραγουδώ εγώ σ’ αυτή»). Πρόκειται για 
επανάληψη ενός γραμματικού φαινομένου που έχει διδαχθεί στην Α’ Γυμνασίου. Πα-
ράλληλα, προτάθηκε από τη μία ομάδα να αναζητηθεί κάποια ηλικιωμένη κυρία που 
εθελοντικά θα λάμβανε μέρος στα γυρίσματα της ταινίας υποδυόμενη μία γιαγιά πά-
σχουσα από Αλτσχάιμερ που δεν αναγνωρίζει πια την εγγονή της. Αυτή η σκηνή που 
θα παρεμβαλλόταν στο σενάριο θα συνέβαλλε στο να αποκτήσει η ταινία περισσότερο 
αυθεντικό και αληθοφανή χαρακτήρα. Η πρόταση έγινε με χαρά αποδεκτή από όλους 
και μετά από αναζήτηση βρέθηκε και το κατάλληλο άτομο για να ενσαρκώσει το ρόλο. 
Σε αυτή τη φάση αποκρυσταλλώθηκε και ο τίτλος της ταινίας στον οποίο οδηγήθηκαν 
οι μαθητές με βάση το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο θα 
επανέρχεται κάθε τόσο μέσα στο σενάριο με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Αυτό το 
μοτίβο αποφασίστηκε ότι θα είναι μια κόκκινη χτένα, εξ’ ου και ο ομώνυμος τίτλος της 
ταινίας «Η κόκκινη χτένα» ( “Der rote Kamm”).  

Χρονικά ήταν η στιγμή για τη διανομή των ρόλων οι οποίοι ανατέθηκαν στους μαθητές 
μετά από επιθυμία και τη σύμφωνη γνώμη τους χωρίς αυστηρά δεσμευτικό χαρακτήρα 
με την έννοια ότι συμφωνήθηκε να αφεθεί χώρος ελεύθερος για παρεμβάσεις από συμ-
μαθητές όταν παραστεί ανάγκη. Οι ρόλοι ήταν: σκηνοθέτης, κάμεραμαν, ηθοποιοί, α-
φηγητής και ηχολήπτης (χειριστής μαγνητοφώνου για την αφήγηση και επιλογή 
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τραγουδιών για τη μουσική επένδυση). 

Το κείμενο του σεναρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εκπαιδευτικός  
στο διαδίκτυο και στους ηθοποιούς ανατέθηκε να αποστηθίσουν ο καθένας τα λόγια 
που του αντιστοιχούσαν. Η αποστήθιση είναι γνωστό ότι χρησιμεύει ώστε οι μαθητές 
να αποθηκεύσουν λεκτικά σχήματα και να τα ανακαλέσουν στη μνήμη τους εν ευθέτω 
χρόνω. Η συχνή δε επανάληψη ενός σχήματος βοηθά ώστε αυτό να αποθηκευτεί στη 
μακρόχρονη μνήμη και να κατακτηθεί (Heinrici/ Riemer, 2001).  Έπειτα, ακολούθησε 
μία σειρά από πρόβες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου οι μαθητές να ε-
ξοικειωθούν με τους ρόλους τους και να αποκτήσουν άνεση στην ερμηνεία και στην 
άρθρωση. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατό να συνδυαστεί η ατομική γνωστική 
οικοδόμηση σε αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον με τη χρήση της γλώσσας στο πλαί-
σιο κοινωνικοπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και συνεργατικών δραστηριοτήτων (Κό-
μης, 2004). Αναφορικά με τις σκηνές, κάποιες μαγνητοσκοπήθηκαν στο χώρο του σχο-
λείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενώ κάποιες άλλες εκτός ωρολογίου προγράμ-
ματος (πάντα με γονική συναίνεση και σε συγκεκριμένες ώρες) στην παραλία της πό-
λης που εδρεύει το σχολείο. Αυτό αποφασίστηκε προκειμένου να εναλλάσσεται το 
σκηνικό για μην υπάρχει μονοτονία και ακόμη, επειδή θεωρήθηκε ότι η θάλασσα θα 
παρέπεμπε σε κάτι νοσταλγικό όπως θα ταίριαζε σε μία ταινία που αναφέρεται στο 
παρελθόν. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο μία σκηνή που διαδραματίστηκε στο χώρο του 
σπιτιού όπου ζει η ηλικιωμένη κυρία η οποία υποδύθηκε τη γιαγιά στην ταινία. Η μα-
γνητοσκόπηση έγινε με κάμερα που παρείχε η εκπαιδευτικός για τις ανάγκες του σχε-
δίου εργασίας. Ας σημειωθεί ότι  έγιναν και κάποιες μαγνητοφωνήσεις, οι οποίες εν-
σωματώθηκαν στην ταινία και συνδυάστηκαν με εικόνα επομένως μιλάμε για ταυτό-
χρονο συνδυασμό πολυμέσων (Κορωναίου, 2002).  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω πίεσης χρόνου η επεξεργασία των 
πλάνων για να πάρει η ταινία την τελική της μορφή έγινε από την εκπαιδευτικό καθώς 
η εκμάθηση χειρισμού του λογισμικού επεξεργασίας από τους μαθητές θα απαιτούσε 
πολλές διδακτικές ώρες. Το λογισμικό «Windows Movie Maker» χρησιμοποιήθηκε για 
το σκοπό αυτό. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία της ταινίας προστέθηκαν ελληνικοί 
υπότιτλοι (τους οποίους είχαν ετοιμάσει οι μαθητές) ώστε η ταινία να μπορεί να γίνει 
κατανοητή από οποιονδήποτε ελληνόγλωσσο θεατή. Η ταινία που δημιουργήθηκε βρί-
σκεται διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην εξής διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSb3jyslL0U.  

Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας ακολούθησε αξιολόγησή του από τους 
μαθητές. Η αποτίμηση ήταν εν γένει θετική καθώς οι μαθητές δήλωσαν ικανοποιημένοι 
από τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους και ενθουσιασμένοι με το τελικό αποτέ-
λεσμα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας προσήλκυσε πολύ το ενδιαφέρον 
τους παρέχοντας κίνητρα για μάθηση. Στο μέλλον δήλωσαν ότι θα λάμβαναν ξανά μέ-
ρος σε παρόμοιο σχέδιο εργασίας.  
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Συμπεράσματα 

Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός και η παραγωγή μιας ταινίας από τους μαθητές α-
ποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικά παιδαγωγικά εργαλεία στη σύγχρονη εποχή. Στο 
παρόν διδακτικό σενάριο η διδασκαλία έγινε αποτελεσματικότερη, καθώς οι ιδέες των 
μαθητών αξιοποιήθηκαν ενώ η εμπλοκή τους στη διδασκαλία ήταν άμεση (Καψάλης, 
Α. & Νημά, Ε., 2015). Έτσι, ενισχύθηκε η δημιουργικότητα, η αυτονομία και η ελεύ-
θερη καλλιτεχνική τους έκφραση. 
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Τριγωνομετρία: Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή 
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«Ίσως τίποτα άλλο δεν κατέχει τόσο κεντρική θέση στα μαθηματικά όσο η Τριγωνομε-
τρία» 

Herbart J.F(1890) 

Περίληψη 

Πολλοί μαθητές αναρωτιούνται σχετικά με τη χρησιμότητα και την εφαρμογή των Μα-
θηματικών στη ζωή μας. Στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα δε συνηθίζονται αναφο-
ρές στα σχολικά βιβλία σε αυτό το θέμα κυρίως στις τάξεις του Λυκείου όπου όλες οι 
έννοιες παρουσιάζονται θεωρητικά, χωρίς τη δέουσα πρακτική εφαρμογή. Η Τριγωνο-
μετρία αποτελεί ένα κεφάλαιο των Μαθηματικών που διδάσκεται και στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο και προσφέρεται για να δώσει χειροπιαστές απαντήσεις τους μαθητές. 
Με αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη μεγάλη αξία της Τριγω-
νομετρίας στην εξέλιξη της επιστήμης των Μαθηματικών αλλά και τη διδακτική της 
αξία για κάθε μαθητή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδασκαλία, Τριγωνομετρία, Ιστορία, Κλίση, Πρακτική εφαρμογή. 

Λίγα λόγια για την Τριγωνομετρία 

Μέσα από τη διδακτική εμπειρία ο μαθητής ακούγοντας τη λέξη τριγωνομετρία σχη-
ματίζει τη λανθασμένη εντύπωση πως έχει να κάνει με έναν κλάδο της Γεωμετρίας και 
ειδικότερα κάποια προέκτασή της. Ίσως το πρώτο συνθετικό της λέξης Τριγωνομετρία 
να τους παραπέμπει εκεί. Στο κοντινό παρελθόν, περί τα μέσα της δεκαετίας 1970-1980 
είχε αποδοθεί στην Τριγωνομετρία το επίθετο «ευτελής», κυρίως λόγω της επιρροής 
των Bourbaki που με επικεφαλής τον J.Dieudonne, την τοποθετούσε στους δουλικούς-
δευτερεύοντες κλάδους των Μαθηματικών(Maor). Ωστόσο, θα διαπιστώσουμε παρα-
κάτω πως μπορούμε να τη βγάλουμε από αυτήν την κατηγορία και να γίνουμε εμείς 
θεράποντές της, κυρίως λόγω της εφαρμογής της στη ζωή και στις ανάγκες του ανθρώ-
που, στις λύσεις που δίνει και στην ομορφιά που αναδεικνύεται όταν αυτή ξεδιπλώνε-
ται. Μπορεί κάποιοι να βλέπουν μόνο μια αλγεβροποιημένη Γεωμετρία με «βαρείς» 
τύπους άνευ νοήματος. Σίγουρα μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την άποψη, κυρίως 
στο μυαλό των μαθητών. 

Μετρώντας τ’ αστέρια και τη Γη 

Οι ανάγκες των ανθρώπων λοιπόν να υπολογίσουν τα ηλιοστάσια, τις αποστάσεις των 
αστεριών και άλλα παρόμοια προβλήματα μέτρησης, οδήγησαν στην ανάπτυξη της 
Τριγωνομετρίας. Οι Βαβυλώνιοι (1500 π.Χ.), σύμφωνα με ιστορικούς, φαίνεται να εί-
ναι οι πρώτοι που γνώριζαν τεχνικές για τους αστρονομικούς υπολογισμούς τους και 
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στο πρόβλημα 56 του πάπυρου του Rhind(1650 π.Χ.) συναντάται η πρώτη γνωστή 
σχέση Τριγωνομετρίας, δηλαδή ο λόγος του ύψους της πυραμίδας προς το μισό της 
βάσης της. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι τα αστέρια είναι τοποθετημένα σε μια 
γιγάντια, ουράνια σφαίρα κι έτσι για να μετρήσουν την απόσταση, προσπάθησαν να 
μετρήσουν τη γωνία που σχηματίζουν.  

Στην Ελληνιστική και Αλεξανδρινή περίοδο, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος(310-230 π.Χ.) 
συγγράφει την πραγματεία «Στις αποστάσεις του Ήλιου και της Σελήνης» που περιέχει 
σχέσεις μεταξύ γωνιών και πλευρών τριγώνου, τους γνωστούς τριγωνομετρικούς λό-
γους.  

Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος(180-125 π.Χ.), είχε να αντιμετωπίσει ένα βασικό πρόβλημα της 
Αστρονομίας : Δοθέντος τόξου κύκλου, να υπολογιστεί η χορδή του τόξου (απόσταση 
αστεριών). 

 

Το πρώτο όμως πρόβλημα Τριγωνομετρίας διατυπώνεται ως εξής: Οι εποχές του χρό-
νου έχουν άνιση διάρκεια. Ο Χειμώνας έχει τη μικρότερη (89 ημέρες) και το καλοκαίρι 
( 93 κ 5/8 ημέρες) τη μεγαλύτερη. Ο Ίππαρχος χρησιμοποίησε αυτή τη διάρκεια για να 
προσδιορίσει το μήκος του τόξου που διέγραψε η τροχιά του Ηλίου κάθε εποχή. Έτσι 
κατάφερε να υπολογίσει τα μήκη των χορδών που συνδέονται με τη θέση του Ήλιου 
στο τέλος της κάθε εποχής, τα οποία τον βοήθησαν να προσδιορίσει την απόσταση της 
Γης από το κέντρο της τροχιάς του. 

Θέλησε λοιπόν να μετρήσει τη γωνία που σχηματίζουν δύο ευθύγραμμα τμήματα, η 
οποία υπολογίζεται από το μήκος του τόξου του κύκλου που σχηματίζεται από τα δύο 
ευθύγραμμα τμήματα. Το μήκος του τόξου αυτού μπορεί να παρασταθεί σαν το κλάσμα 
45ο = 45/360 της περιφέρειας του κύκλου. Δοθείσας της ακτίνας του κύκλου, το μήκος 
υπολογίζεται με τη μονάδα μέτρησης αυτής. Η απόσταση της Γης από το κέντρο της 
τροχιάς του Ηλίου, υπολογίζεται θεωρώντας το μισό της χορδής και εφαρμόζοντας το 
Πυθαγόρειο Θεώρημα. Ο Ίππαρχος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αστρονόμους 
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της αρχαιότητας και ο πρώτος Έλληνας που ανέπτυξε ακριβή μοντέλα για την κίνηση 
του Ηλίου και της Σελήνης και τόσο με τις θεωρίες του, όσο και με την υπολογιστική 
τριγωνομετρία του, πιθανολογείται ότι ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε μια αξιόπιστη μέ-
θοδο πρόβλεψης των Ηλιακών Εκλείψεων. O Ίππαρχος είναι και ο εφευρέτης του πε-
ρίφημου Αστρολάβου, ο οποίος ήταν από τα πρώτα όργανα μέτρησης συντεταγμένων 
των αστεριών. 

Ο Μενέλαος(100 μ.Χ.) θεωρείται ένας ακόμη από τους θεμελιωτές της αρχαίας ελλη-
νικής τριγωνομετρίας, καθώς συνέγραψε ένα έργο περί Τριγωνομετρίας, αποτελούμενο 
από βιβλία, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την ανάπτυξη της Σφαιρικής Τριγωνομετρίας. 

Επιπλέον ένας ακόμη σημαντικός μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος υπήρξε ο 
Πτολεμαίος ο Αλεξανδρεύς( 100-178 μ.Χ.). Ένα από τα σημαντικότερα συγγράμματά 
του είναι η «Μαθηματική Σύνταξις»,η οποία έθεσε τις βάσεις για την Αστρονομία. Ο 
Πτολεμαίος δημιούργησε ένα ενιαίο δόμημα συγκεντρώνοντας όλες τις παλαιότερες 
παρατηρήσεις και θεωρίες, το οποίο αποτέλεσε πρότυπο για τους μετέπειτα Αστρονό-
μους. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Ιστορίας, με μεταφράσεις και αλλαγές στον 
τίτλο μετονομάστηκε σε «Αλμαγέστη», από την αραβική γλώσσα (al-mjsty = σκελετός 
συμφώνων). Στο δέκατο και ενδέκατο μάλιστα κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αλ-
μαγέστης, γίνεται ένας συστηματικός υπολογισμός των μηκών των χορδών κεντρικών 
γωνιών εγγεγραμμένων πολυγώνων σε κύκλο, συνδέοντάς τις με τις κεντρικές γωνίες 
των πολυγώνων. 

Ωστόσο, το μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη της τριγωνομετρίας πραγματοποιήθηκε με 
την συμβολή των Αράβων, στα έργα των οποίων εισάγονται οι τριγωνομετρικοί αριθ-
μοί, εμφανίζονται τα θεωρήματα του ημιτόνου και του συνημιτόνου και γίνεται μια 
ανεξάρτητη μελέτη του τριγώνου. 

Μια ματιά μέσω της Επιστημολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών 

Για το Δάσκαλο των Μαθηματικών είναι συχνή η εμφάνιση επιστημολογικών ερωτη-
μάτων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της διδασκαλίας του αντικειμένου και της 
καθημερινής πρακτικής εντός της τάξης. Αυτό ακριβώς είναι που την κρατά ζωντανή 
και την ανατροφοδοτεί με αναστοχαστική και μεταγνωστική διάθεση. Έτσι η καθημε-
ρινή ενασχόληση με τη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών γίνεται ωριμότερη και απο-
δοτικότερη. Η επιστημολογία των Μαθηματικών σύμφωνα με τον Piaget έχει να αντι-
μετωπίσει τρία προβλήματα.[Σπύρου] 

i. Γιατί τα Μαθηματικά είναι τόσο αποδοτικά ενώ στηρίζονται σε σχετικά φτωχές 
και ελάχιστες στο πλήθος έννοιες, αξιώματα, θεωρήματα; 

ii. Γιατί έχουν αναγκαίο και καθολικό χαρακτήρα και παραμένουν αυστηρά και 
σταθερά σε αντίθεση με τον κατασκευαστικό τους χαρακτήρα που (πολλές φο-
ρές) προκαλεί πηγή ανωμαλιών; 

iii. Γιατί συμφωνούν τόσο πολύ με την πείρα μας ή την φυσική πραγματικότητα σε 
αντίθεση με τον απόλυτο παραγωγικό τους χαρακτήρα; 
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Η εκπαίδευση των Μαθηματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων επικοι-
νωνιακών περιβαλλόντων, καθένα από τα οποία προϋποθέτει διαφορετική επιστημο-
λογία. Ένα είδος επιστημολογίας που στάθηκε με καίριο τρόπο στην ανάπτυξη της δι-
δασκαλίας των Μαθηματικών είναι η «εργαλειακή», δηλαδή σε εκείνη που κυριαρχούν 
η μέτρηση και η εφαρμογή. Αυτή είναι μια συνιστώσα σημαντική, η οποία πρέπει να 
ληφθεί υπόψη τόσο από το διδάσκοντα όσο και από τους θεμελιωτές των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών. 

Η άποψη της Διδακτικής των Μαθηματικών 

Για τη Διδακτική των Μαθηματικών αποτελεί βασική επιδίωξη η μελέτη των διαφορε-
τικών αντιλήψεων που δημιουργούνται για μια Μαθηματική έννοια (Λιναρδάκης). 

Η σπουδαιότητα της επιστημολογικής θεμελίωσης μιας έννοιας από τη μεριά της Δι-
δακτικής των Μαθηματικών αναδεικνύεται μέσα από τις παρακάτω τρείς κατευθύνσεις 
(Artigue): 

i. Τη μελέτη τόσο της ιστορικής προέλευσης των Μαθηματικών εννοιών καθώς 
και των ιστορικών-κοινωνικών συνθηκών. 

ii. Την εργασία που συσχετίζει τη διαδικασία που αυτές δομήθηκαν καθώς και τον 
τρόπο που αυτές μαθαίνονται. 

iii. Τη μελέτη της λειτουργίας αυτών των εννοιών και στο μαθηματικό πλαίσιο και 
στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις διαφορετικές αντιλήψεις που 
διαμορφώνονται για την εκάστοτε έννοια. 

Η διδασκαλία αυτών των εννοιών στα παιδιά ενδέχεται να μην έχει ως βασικό της ά-
ξονα την ιστορική εξέλιξη της έννοιας καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζεται στην 
πραγματική ζωή ή στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα και στο ύ-
φος διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού και στους στόχους που θέτει το Αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Τα παιδιά αναρωτιούνται διαρκώς για τη χρησιμότητα των εν-
νοιών που διδάσκονται. Είναι σημαντικό να λαμβάνουν απαντήσεις που έχουν ως άξο-
νες την ιστορία της έννοιας αλλά και την πρακτική της εφαρμογή. 

Η έννοια της κλίσης στα σχολικά Μαθηματικά της Ελλάδας 

Η έννοια της εφαπτομένης μια οξείας γωνίας, δηλαδή της κλίσης, είναι η πρώτη τριγω-
νομετρική έννοια που εμφανίστηκε στην αρχαιότητα (Gillings, Robins). Οι Αιγύπτιοι 
ήθελαν να κατασκευάσουν πυραμίδες που να έχουν την ίδια κλίση σε κάθε μια από τις 
έδρες τους. Εισήγαγαν μια έννοια αντίστοιχη με αυτήν της εφαπτομένης, τη συνεφα-
πτομένη, και αναφέρονταν σε αυτήν με τη λέξη «σέκτ» αναφερόμενοι στην οριζόντια 
απόσταση μιας πλάγιας ευθείας από την κατακόρυφο. 

Στο Γυμνάσιο έτσι εισάγεται η έννοια της εφαπτομένης, μέσα από ορθογώνια τρίγωνα 
και τον λόγο των πλευρών τους και απουσιάζει ο συσχετισμός των χορδών και των 
τόξων ενός κύκλου. 
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Στο Λύκειο και συγκεκριμένα στη Β’ Λυκείου η τριγωνομετρία αποτελεί βασικό κε-
φάλαιο της Άλγεβρας όμως είναι μακριά από πρακτικές εφαρμογές της. 

Την έννοια της κλίσης αποφασίσαμε να επεξεργαστούμε και να κάνουμε μια πρακτική 
εφαρμογή, παρόμοια με αυτήν των Αιγυπτίων. Βέβαια το πράξαμε στα πλαίσια της Β’ 
Τάξης του Λυκείου και στοχευμένα, μετά από την ενασχόληση με τη θεωρία, όπου οι 
μαθητές ναι μεν εργάζονται, προσπαθώντας να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης όλων 
αυτών των εννοιών και να τις συνδέσουν μεταξύ τους. Έγινε έτσι κυρίως για να μετρη-
θεί η «ένταση» του ενδιαφέροντος που θα επιδείξουν, ώστε να αποδώσουν στη δρα-
στηριότητα που επιλέξαμε. 

Σχέδιο Μαθήματος-Εξέλιξη 

Το μάθημά μας πραγματοποιήθηκε σε δύο σχολεία σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελ-
λάδας, στο 2ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας και στο 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών σε τμήματα της Β’ 
Λυκείου. Ασχοληθήκαμε με βασικές τριγωνομετρικές έννοιες, τους ορισμούς των τρι-
γωνομετρικών εννοιών και τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή και για τη διδα-
σκαλίας ετοιμάσαμε ένα φύλλο εργασίας. 

Στόχοι του μαθήματος ήταν οι μαθητές να είναι σε θέση:  

• να κατανοήσουν την έννοια του τριγωνομετρικού αριθμού 

• να μπορούν να διακρίνουν τον κατάλληλο τριγωνομετρικό αριθμό που θα χρη-
σιμοποιήσουν σε κάθε περίπτωση 

• να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενες τάξεις, κυρίως γνώσεις που αφο-
ρούν τη σχέση των γωνιών που σχηματίζονται μεταξύ παραλλήλων ευθειών και 
επίλυσης εξισώσεων 

• να αποκτήσουν ευχέρεια στις πράξεις και στους υπολογισμούς που αφορούν 
τριγωνομετρικούς αριθμούς 

• να πειστούν για την σπουδαιότητα της Τριγωνομετρίας και της χρησιμότητάς 
της στην καθημερινή ζωή 

• Να ανακαλύψουν την ιστορική σημασία της έννοιας της κλίσης γωνίας, πως 
δημιουργήθηκε και τι ανάγκες εξυπηρετούσε. 
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Το φύλλο εργασίας 
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Μαζί με το φύλλο εργασίας χορηγήθηκε και πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών έτσι 
ώστε διευκολυνθούν οι υπολογισμοί, 

Το μάθημα στα σχολεία 

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε τμήματα της Β’ Λυκείου, τόσο στο ένα σχολείο, όσο 
και στο άλλο και είχε διάρκεια δύο(2) διδακτικές ώρες.  

Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε στην συμπλήρωση του θεωρητικού μέρους του φύλλου ερ-
γασίας και με διαδραστικό τρόπο (καθοδήγηση – συζήτηση ) οι μαθητές οδηγήθηκαν 
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στις σωστές απαντήσεις. Ο καθηγητής εξήγησε στα παιδιά την κατασκευή του κλινό-
μετρου με απλά μέσα, που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα και οι μαθητές έδειξαν 
πρωτόγνωρο ενδιαφέρον. Έγινε σύντομη ιστορική αναφορά στις ανάγκες επινόησης 
της κλίσης μιας οξείας γωνίας έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τη γενεσιουργό 
αιτία της έννοιας αυτής και να τονιστεί το γεγονός πως πίσω από κάθε Μαθηματική 
έννοια κρύβεται συνήθως η ανάγκη για απαντήσεις σε προβλήματα. 

Η δεύτερη ώρα υπήρξε πολύ πιο ευχάριστη καθώς το μάθημα πραγματοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο του σχολείου. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

• το αυτοσχέδιο κλινόμετρο 

• μια μετροταινία 

• τα φύλλα εργασίας 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4-5 ομάδες και η κάθε μία κλήθηκε να υπολογίσει αρχικά 
το ύψος ενός δέντρου και στη συνέχεια το ύψος του σχολείου. Όλες οι ομάδες δούλε-
ψαν με μεγάλο ζήλο και τα αποτελέσματά τους ήταν παρόμοια.  

Οι μαθητές αντιμετώπισαν με ωριμότητα και πρωτόγνωρο ενδιαφέρον το μάθημα και 
δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στους υπολογισμούς ή στην εύρεση των τριγωνομετρι-
κών αριθμών και οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ότι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι 
από τη διαδικασία αλλά και ότι τους βοήθησε στην κατανόηση της γνωστικής ενότη-
τας. Η κυριότερη δυσκολία που συναντήσαμε ήταν στον συντονισμό των ομάδων και 
στην παράλληλη παρακολούθηση αυτών. 

Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

Υποθέτουμε ότι στεκόμαστε στο έδαφος και ατενίζουμε ένα βουνό που βρίσκεται απέ-
ναντι. Μπορούμε με τη βοήθεια του κλινόμετρου να υπολογίζουμε το ύψος του; 

Θεωρούμε την ύπαρξη μιας ορθής γωνία, θαμμένης κάπου στη μέση του βουνού. 

Θεωρούμε h το ύψος του βουνού και x την απόσταση μας από την ορθή γωνία του 
βουνού. Μετρούμε την γωνία που σχηματίζεται στο κλινόμετρο, κοιτώντας τη βουνο-
κορφή και ας υποθέσουμε ότι είναι 350. Πάμε πίσω 300 m και τότε η γωνία γίνεται 340. 
Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω εξισώσεις : 

εφ350= h
x

 και εφ340= h
x+300

 . Έτσι λοιπόν υπολογίζεται το ύψος. 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία των Μαθηματικών απαιτεί έμφαση τόσο και στην ιστορία της επιστήμης 
όσο και στην πρακτική εφαρμογή των μαθητών επάνω σε Μαθηματικές έννοιες. Στην 
Ελληνική πραγματικότητα αυτό όχι σπανία φαντάζει δύσκολο κυρίως λόγω του φορ-
τωμένου Αναλυτικού προγράμματος το οποίο όμως δεν αποκλείει ενέργειες τέτοιου 
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είδους. Μια τέτοια εμπλουτισμένη διδασκαλία πιστεύουμε πως βοηθά καλύτερα στην 
κατανόηση αλλά και τη διάθεση για ενασχόληση των μαθητών με το μάθημα των Μα-
θηματικών. Είναι στο χέρι του εκάστοτε διδάσκοντα να αποφασίσει την ένταξη στα 
πλαίσια του μαθήματος της ιστορικής αναδρομής καθώς και της πρακτικής εφαρμογής.  
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Διδασκαλία της Ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού 
στο Δημοτικό Σχολείο 

Μουρατίδης Γιώργος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. M.Ed. giorgos.mourat@gmail.com  

Επιβλέπων Καθηγητής: Αντώνης Σμυρναίος  
Dr. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής της Ιστορίας smirnaios@uth.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε παρακάτω εντάσ-
σεται στον ευρύτερο γνωστικό τομέα της Διδακτικής της Ιστορίας και πιο συγκεκρι-
μένα στη Διδακτική της Ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έχει ως κεντρικό άξο-
να το διδακτικό εγχειρίδιο Ιστορίας που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της έρευνάς 
μας, το οποίο αποτελείται από 8 κεφάλαια με ιστορικό κείμενο και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Βασικός σκοπός μας, λοιπόν, ήταν η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού 
προϊόντος, βασισμένο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και μεθόδους της δι-
δακτικής της Ιστορίας, που κάθε εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να το εφαρμόσει 
στην τάξη του. Το διδακτικό εγχειρίδιο που σχεδιάσαμε, λοιπόν, μπορεί να αποτελέ-
σει ένα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που επιθυμούν 
να εμπλουτίσουν τις διδασκαλίες τους, αλλά και να παρουσιάσουν στους μαθητές 
τους σημαντικές ιστορικές πληροφορίες που απουσιάζουν από την επίσημη διδακτέα 
ύλη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ποντιακός Ελληνισμός, Γενοκτονία, Εύξεινος Πόντος Διδακτικό 
Εγχειρίδιο, Μνήμη. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Όπως προείπαμε, η εργασία στηρίχθηκε στις σύγχρονες θεωρητικές μελέτες και προ-
σεγγίσεις για τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας και τη διαθεμα-
τικότητα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστο-
ρίας, 2003). Συγκεκριμένα, μέσα από τον διδακτικό σχεδιασμό περιορίζεται σημαντι-
κά ο ρόλος του διδάσκοντα και προωθείται ο ενεργητικός ρόλος των μαθητών μέσα 
από ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών, 
αλλά και από τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. Επιπλέον, μελετήθηκαν εκτε-
νώς προϋπάρχουσες εργασίες με θέματα που αφορούσαν στη διδακτική μεταφορά 
παρεμφερών ιστορικών θεμάτων στη σχολική αίθουσα, όπως η Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του Πόντου (Αγτζίδης, 2012) ή το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα (Κόκκινος, Βλάχου, 
Σακκά, Κουνέλη, Κώστογλου & Παπαδόπουλος, 2007) .  

Γενικοί διδακτικοί στόχοι προγράμματος 

Στοχεύουμε ώστε οι μαθητές/τριες μετά το τέλος του προγράμματος: 
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• Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του ποντιακού ελλη-
νισμού από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως το 1923 μ.Χ.. 

• Να έρθουν σε επαφή με τον ποντιακό πολιτισμό και να συνειδητοποιήσουν τη 
στενή του σχέση με το ελληνικό πνεύμα. 

• Να μπορούν να ερμηνεύσουν τα ιστορικά γεγονότα και να είναι ικανοί/ες να 
χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματά τους στο παρόν. 

Διάρκεια εφαρμογής προγράμματος 

Η ιδανική χρονική διάρκεια για την περάτωση του προγράμματος υπολογίζεται σε 10 
με 12 διδακτικές ώρες (45 λεπτά) και καλό θα είναι, η διάρκειά του να μην ξεπεράσει 
τον 1 μήνα. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και η εφαρμογή του 
προτείνεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο που διδάσκονται οι μαθητές/τριες τη 
Μικρασιατική Καταστροφή βάσει του προγραμματισμού του ΑΠ. 

Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Οι μαθητές/τριες ήταν χωρισμένοι/ες σε 5 ομάδες των 4 παιδιών και ανάλογα με την 
περίσταση εργάζονταν είτε ομαδικά είτε ατομικά. Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησι-
μοποιείται είναι η άμεση διδασκαλία με τη χρήση διαλόγου και ερωταποκρίσεων.  

Περιεχόμενο εγχειριδίου 

Να σημειώσουμε ότι τα κεφάλαια είναι στο σύνολο 8 και περιλαμβάνουν θέματα σχε-
τικά με τη μυθολογία στον Πόντο, το αρχαίο βασίλειο του Πόντου, την ανάπτυξη του 
πολιτισμού και της παιδείας, τον Βυζαντινό Πόντο και την αυτοκρατορία της Τραπε-
ζούντας, την τουρκοκρατία στην περιοχή και τέλος τη Γενοκτονία και την ανταλλαγή 
των πληθυσμών. Παρακάτω θα παραθέσουμε ενδεικτικά το πρώτο κεφάλαιο από το 
εγχειρίδιο και αμέσως μετά τον διδακτικό σχεδιασμό. 

Απόσπασμα εγχειριδίου 

Κεφάλαιο 1.Ο Πόντος στη μυθολογία και ο πρώτος αποικισμός 

Από τα χρόνια του Ομήρου, η λέξη Πόντος είχε χρησιμοποιηθεί με τη σημασία θά-
λασσα. Αρκετούς αιώνες αργότερα, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η λέξη 
Πόντος ταυτίστηκε γεωγραφικά με το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Ο 
Πόντος, λοιπόν, είναι μια στενή λωρίδα γης, στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασ-
σας (που λέγεται και Εύξεινος Πόντος), στο βορειοανατολικό άκρο της σημερινής 
Τουρκίας.  

1295/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



 
 

Η αρχή της ιστορίας της περιοχής του Πόντου κρύβεται στα βάθη της ελληνικής μυ-
θολογίας και συγκεκριμένα στους μύθους του Φρίξου και της Έλλης, της Αργοναυ-
τικής εκστρατείας, αλλά και των άθλων του Ηρακλή.  

Λίγο πριν ο Φρίξος θυσιαστεί και ενώ η αδελφή του Έλλη στεκόταν δίπλα και έκλαι-
γε για τον επικείμενο χαμό του, ένα χρυσόμαλλο κριάρι κατέβηκε από τον ουρανό. 
Τα δύο παιδιά τότε πηδήξανε στη ράχη του, το κριάρι ανέβηκε πάλι στον ουρανό και 
πέταξε προς την Ανατολή. Στη διαδρομή, όμως, η Έλλη ζαλίστηκε και έπεσε από το 
κριάρι σε μια στενή θάλασσα που από τότε ονομάζεται Ελλήσποντος. Έτσι ο Φρίξος, 
συνέχισε μόνος το ταξίδι και έφτασε σε μια παραλιακή πόλη του Πόντου, την Κολ-
χίδα, όπου και χάρισε το δέρμα του ζώου στον τοπικό άρχοντα, τον βασιλιά Αιήτη.  

Εικόνα 1. Γεωγραφικός προσδιορισμός του Πόντου-Βορειοανατολικό άκρο της Μι-
κράς Ασίας. 
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Αρκετά χρόνια αργότερα, τα απομεινάρια αυτού του χρυσού δέρματος από το κριάρι 
του Φρίξου θα αναζητήσει ο Ιάσονας, με το πλήρωμά του, τους Αργοναύτες. Σύμφω-
να με τον περίφημο μύθο, ο βασιλιάς της αρχαίας Ιωλκού, Πελίας ανέθεσε στον ανι-
ψιό του Ιάσονα, να μεταβεί στην Κολχίδα του Πόντου και να φέρει στη Θεσσαλία το 
θρυλικό χρυσόμαλλο δέρας, με αντάλλαγμα τον θρόνο.  

Τέλος, τον Πόντο επισκέφτηκε και ο Ηρακλής, όταν στον ένατο άθλο ο βασιλιάς Ευ-
ρυσθέας ζήτησε από τον ήρωα να του φέρει τη ζώνη της Ιππολύτης, βασίλισσας των 
Αμαζόνων. Οι Αμαζόνες ήταν ένας λαός γυναικοκρατούμενος και κατοικούσαν στην 
περιοχή του Πόντου. 

 

 

 

Οι παραπάνω μύθοι δείχνουν τη στενή σχέση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες με την 
περιοχή του Πόντου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστορία και τις αρχαίες ελληνικές πη-

Εικόνα 2. Οι Αργοναύτες. 

Εικόνα 3. Νόμισμα του 5ου αιώνα π.Χ. με τον Αετό της Σινώπης, που 
μαρτυρά την εμπορική δραστηριότητα των κατοίκων του Πόντου. 
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γές, ο Πόντος κατοικήθηκε πρώτη φορά από Έλληνες περίπου τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι 
Μεγαρείς και οι Μιλήσιοι ήταν αυτοί που πρώτοι αποίκισαν στην περιοχή αναζητώ-
ντας προϊόντα αλιείας και μεταλλεύματα. Οι Έλληνες που έφτασαν στα παράλια του 
Εύξεινου Πόντου ίδρυσαν μεγάλες πόλεις, όπως η Σινώπη, η Αμισός και η Τραπεζού-
ντα, ανέπτυξαν το εμπόριο, την αλιεία και τη γεωργία, έχτισαν ναούς και έφτιαξαν 
έργα τέχνης, ενώ παράλληλα μετέφεραν στην περιοχή το πνεύμα του ελληνικού πολι-
τισμού. Κάπως έτσι λοιπόν, από αυτούς τους πρώτους Ίωνες άποικους γεννήθηκε ο 
Ποντιακός Ελληνισμός. 

Ιστορική πηγή 

Απόσπασμα από το έργο του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Ξενοφώντα Κύρου Ανάβα-
σις, στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται στη συμμετοχή των Ελλήνων μισθοφόρων 
στρατιωτών στην εκστρατεία του Κύρου κατά του αδερφού του Αρταξέρξη. Ήταν 
περίπου το 400 π.Χ., όταν οι Έλληνες στρατιώτες με επικεφαλής τον ίδιο τον Ξενο-
φώντα, κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα φτάνουν στον Πόντο, όπου τους συνα-
ντά ο πρέσβης των Σινωπέων, ο Εκατώνυμος. 

Εκατώνυμος: «Άντρες στρατιώτες, μας έστειλε η πόλη των Σινωπέων για να σας επαι-
νέσουμε, από τη μια γιατί σαν Έλληνες νικάτε τους βαρβάρους και απ’ την άλλη να σας 
συγχαρούμε, γιατί αφού υπομείνατε πολλές και φοβερές ταλαιπωρίες φτάσατε σώοι έως 
εδώ. Έχουμε όμως την απαίτηση, επειδή είμαστε και εμείς Έλληνες, να απολαύσουμε 
μερικές ευεργεσίες από εσάς […].»  

Ξενοφώντας: «Εμείς, ω άνδρες Σινωπείς, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί φτάσαμε 
μέχρι εδώ και διασώσαμε τους εαυτούς μας και την τιμή των όπλων μας. Τώρα, όμως, 
ενώ πλέον ήλθαμε σε πόλεις ελληνικές, όπως με την Τραπεζούντα, επειδή μας δώσατε 
τροφές για αγορά, τις προμηθευόμαστε αγοράζοντάς τες. […] 

(Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, 5.5.7-5.5.13) 

Δραστηριότητες εμπέδωσης και διερεύνησης 

1. Σε ποιους αρχαίους ελληνικούς μύθους γίνεται αναφορά στην περιοχή του Πό-
ντου και με ποιο τρόπο; 

2. Αφού μελετήσεις την ιστορική πηγή, προσπάθησε να περιγράψεις πώς αυτή απο-
τελεί απόδειξη για την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή από τα 
αρχαία χρόνια. 

3. Αναζητήστε όλοι μαζί με τη βοήθεια του προβολέα στον παγκόσμιο χάρτη της 
«Google» τις παρακάτω περιοχές του Πόντου: Αμισός, Σινώπη, Τραπεζούντα, 
Αργυρούπολη. Μελετήστε προσεκτικά τις εικόνες του δορυφόρου και επικεντρω-
θείτε στη μορφολογία του εδάφους και τη βλάστηση. Μπορείς να υποθέσεις πως 
ήταν η καθημερινότητα των Ελλήνων του Πόντου (με τι ασχολούνταν, σε ποιες πε-
ριοχές έχτιζαν κυρίως τις πόλεις τους, με τι τρέφονταν κ.ά.); 
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Δραστηριότητες με προεκτάσεις 

1. Σήμερα μάθαμε τι σημαίνει η λέξη πόντος. Χρησιμοποίησε αυτή τη νέα πληροφο-
ρία και ίσως μπορέσεις να μαντέψεις τη σημασία των παρακάτω λέξεων: ποντίζω, 
ποντοπόρος, υπερπόντιος. Αν δυσκολευτείς, άνοιξε το λεξικό! 

2. Με τη βοήθεια όσων έμαθες στο μάθημα της Γεωγραφίας, μελέτησε στον παγκό-
σμιο χάρτη την απόσταση του Πόντου από τον Ισημερινό και προσπάθησε να πε-
ριγράψεις το κλίμα και τη βλάστηση της περιοχής (κλιματική ζώνη και ζώνη βλά-
στησης). 

Διδακτικοί Στόχοι Κεφαλαίου 

Οι μαθητές/τριες να: 

• Εντοπίσουν την περιοχή του Πόντου στο χάρτη. 
• Γνωρίσουν τους αρχαίους ελληνικούς μύθους που αναφέρονται στον Πόντο. 
• Συνειδητοποιήσουν πως οι Έλληνες άποικοι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους 

που έχτισαν πόλεις στα παράλια του Εύξεινου Πόντου. 

Διεπιστημονικοί Στόχοι: 

• Κατανοήσουν τη σημασία της λέξης πόντος. 
• Θυμηθούν τον τρόπο εντοπισμού της ζώνης βλάστησης και της κλιματικής ζώνης 

μιας συγκεκριμένης περιοχής στον παγκόσμιο χάρτη. 

Διδακτικές ενέργειες και μέσα διδασκαλίας 

1. Ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των μαθητών (3 λεπτά)  

Σχολιασμός της εικόνας 2 του εγχειριδίου, όπου απεικονίζονται οι Αργοναύτες. Ακο-
λουθεί συζήτηση βασισμένη σε καθοδηγητικά ερωτήματα που απευθύνει ο εκπαιδευ-
τικός στους μαθητές σχετικά με το μύθο της αργοναυτικής εκστρατείας. 

2. Επαφή με νέα δεδομένα (12 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει δυνατά τον τίτλο του κειμένου και ζητά από τους μαθη-
τές/τριες να υποθέσουν ποιο θα είναι το περιεχόμενο του μαθήματος. Αμέσως μετά, 
ζητάει από τους μαθητές/τριες να κλείσουν τα βιβλία και ξεκινά την ιστορική αφήγη-
ση χρησιμοποιώντας όπου χρειαστεί τον χάρτη της περιοχής.  

3. Επεξεργασία των νέων δεδομένων (25 λεπτά)  

Συμπληρώνεται η ιστορική γραμμή που βρίσκεται στη 2η σελίδα του εγχειριδίου. Η 
τάξη ασχολείται κυρίως με την πηγή του εγχειριδίου και τις δραστηριότητες εμπέδω-
σης. Πρώτα από όλα ο δάσκαλος κατευθύνει με ερωτήσεις το διάλογο σχετικά με το 
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περιεχόμενο, το νόημα και τα συναισθήματα που γεννήθηκαν μέσα από την αφήγηση. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται στην ολομέλεια και με τη βοήθεια του 
χάρτη τις δραστηριότητες 2 και 3, ενώ η 1η δραστηριότητα δίνεται για εργασία στο 
σπίτι. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων επεξεργάζονται τις δρα-
στηριότητες με διεπιστημονικές προεκτάσεις και σημειώνουν σε χαρτί τα αποτελέ-
σματά τους. Για την 1η δραστηριότητα που αφορά τη σημασία της λέξης πόντος 
χρειάστηκε λεξικό της νέας ελληνικής, ενώ για τη 2η , παγκόσμιος χάρτης και το σχο-
λικό βιβλίο Γεωγραφίας της Στ’.  

4. Ανακεφαλαίωση (5 λεπτά) 

Κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη του μαθήματος από τους μαθητές στα τετράδιά 
τους με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές καταλήγουν στο γενικό συ-
μπέρασμα του μαθήματος. 

5. Αξιολόγηση 

Είναι διαμορφωτική και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. 
Βασίζεται κυρίως στη συμμετοχή και στην ορθή γνωστική παρέμβαση των μαθητών 
στη διδασκαλία και στις δραστηριότητες που έχουμε αναθέσει.  

Βιβλιογραφία 

Αγτζίδης, Β., (2012). Διδάσκοντας τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού σε μα-
θητές. Ανακτήθηκε 15/11/2018 από: 
https://kars1918.wordpress.com/2012/04/09/teaching2. 

Κόκκινος, Γ., Βλαχού, Μ., Σακκά, Β., Κουνέλη, Ε., Κώστογλου, Α. & Παπαδόπου-
λος, Σ. (2007). Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Ταξι-
δευτής.  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας. (2003). Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδα. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμά-
των Σπουδών Ιστορίας. 

1300/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



«Διερευνώντας» στο μάθημα της Ιστορίας: 
Μια εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 

Ελευθερίου Εύη 
Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Eleftheriou.Paraskevi@ppp.uoa.gr 

Περίληψη 

Το Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα 
νέα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας, τα οποία επιχειρούσαν μια μεταβολή στη δι-
δασκαλία του γνωστικού αντικειμένου, με αναδιάταξη της ύλης και μεταβολή στην 
αντιμετώπιση του μαθήματος, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις αιτιότητας, στην ιστορική 
νοηματοδότηση και σημαντικότητα, στη διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών πη-
γών, στην ανάδειξη της σημασίας του ιστορικού χρόνου καθώς και στην ανάδειξη της 
πολυπρισματικότητας στη διδασκαλία της Ιστορίας. Οι αλλαγές αυτές, παρόλο που πε-
ριλαμβάνουν έννοιες οικείες για τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστο-
ρίας, συχνά προκαλούν σύγχυση στους εκπαιδευτικούς, ιδίως σχετικά με το πώς θα 
προσαρμόσουν στη διδακτική ώρα το νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Στην ανάγκη αυτή 
των εκπαιδευτικών καλείται να απαντήσει το παρόν διδακτικό σενάριο το οποίο περι-
λαμβάνει τη διδασκαλία μιας διδακτικής υπό-ενότητας στο μάθημα της Ιστορίας Β΄ 
Γυμνασίου, εφαρμόζοντας το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Ιστορία στο μικροεπί-
πεδο της σχολική τάξης σε μια διδακτική ώρα. 

Λέξεις-Κλειδιά: νέο πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας, πολυπρισματικότητα, σώμα πη-
γών, διερευνητική μάθηση 

Εισαγωγή 

Το Νοέμβριο του 2018 το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρότεινε στη θέση του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών, το οποίο αντλεί τις βασικές αρχές του από τον κοινωνικό εποικοδομισμό 
(Βόγλης, και συν., 2018, σ. 3). Το γεγονός ότι το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θέτει ως 
βασικό στόχο την καλλιέργεια «ιστορικής συνείδησης» και «ιστορικής σκέψης» 
(Βόγλης, και συν., 2018, σσ. 4-8) δεν αποτελεί καινούργιο στοιχείο για τα 
προγράμματα σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας για την ελληνική εκπαίδευση. Ήδη 
από τα προγράμματα σπουδών του 2001-2003 η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης 
αποτελούσε πρωτεύοντα στόχο της διδασκαλίας της Ιστορίας (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003; Mamoura, 2010, σσ. 29-31). Αυτό που αποτελεί καινούργιο στοιχείο 
στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι η 
συστηματική καταγραφή της έννοιας της «ιστορικής συνείδησης» και της «ιστορικής 
σκέψης» και η καταγραφή των παραγόντων μέσα από τους οποίους επιτυγχάνονται στη 
διδακτική πράξη (Βόγλης, και συν., 2018, σσ. 4-8; Mamoura, 2010, σ. 31). Με τη 
συστηματική αυτή καταγραφή, κατά τη γνώμη μας, διευκρινίζονται, με επιστημονικούς 
όρους, έννοιες που αποτελούσαν «θολό τοπίο» για τη διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου της Ιστορίας και παρότι αποτελούσαν μόνιμη επωδό στη στοχοθεσία της 
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διδασκαλίας του μαθήματος, λίγες ήταν φορές που ήταν σαφές πως υλοποιούνταν 
αυτές οι στοχεύσεις.  

Με σαφέστερο, λοιπόν, πλαίσιο στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστο-
ρίας επιδιώκεται η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης μέσα από τη χρήση πρωτογενών και 
δευτερογενών πηγών, την κατανόηση της «ιστορικής συνέχειας και αλλαγής», την κα-
τανόηση της αιτιότητας στα ιστορικά γεγονότα, την «υιοθέτηση ιστορικής οπτικής» 
και την «κατανόηση των ηθικών διαστάσεων της ιστορίας» (Βόγλης, και συν., 2018, 
σσ. 5-6). Ταυτόχρονα οριοθετούνται οι διδακτικές αρχές που οδηγούν μέσα από τη δι-
δασκαλία του αντικειμένου στην καλλιέργεια της ιστορική σκέψης, οι οποίες συνο-
πτικά θα λέγαμε άπτονται της πολυπρισματικότητας στη διδασκαλία της ιστορίας και 
της διερευνητικής μάθησης.  

Η πολυπρισματικότητα, αφενός, βασίζεται στην αναγνώριση και αξιοποίηση 
περισσότερων από μια οπτικών των ιστορικών γεγονότων (Fritzsche, 2001; Low-Beer, 
1994; Standling, 2003; Κάββουρα Θ. , 2013). Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να 
διευκρινισθεί πως με την έννοια της πολυπρισματικότητας δεν εννοείται μόνο η χρήση 
πληθώρας ιστορικών πηγών, χρειάζεται αυτό το σώμα πηγών να χαρακτηρίζεται 
ταυτόχρονα και από ποικιλία οπτικών (Κάββουρα Θ. , 2013, σ. 148), και ταυτόχρονα 
να αναλυθεί από τους μαθητές ο βαθμός που οι οπτικές αυτές σχετίζονται μεταξύ τους 
και να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι κάθε οπτική γωνία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 
συνολου (Standling, 2003, σ. 22). Η διερευνητική μάθηση, αφετέρου, αποτελεί μια δι-
δακτική μέθοδο κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν τις πρακτικές που ακολουθού-
νται στον επιστημονικό χώρο προκειμένου να οικοδομήσουν τη γνώση (Pedaste, και 
συν., 2015, σ. 48). Ουσιαστικά η διερευνητική μάθηση μπορεί να οριστεί ως διαδικασία 
ανακάλυψης αιτιωδών σχέσεων, με τον μαθητή να διαμορφώνει ερευνητικές υποθέσεις 
και να τις ελέγχει πραγματοποιώντας παρατηρήσεις (Pedaste, και συν., 2015, σ. 48). Η 
μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στην έρευνα και δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή 
και την ευθύνη του μαθητή για την ανακάλυψη γνώσεων που είναι νέες για τον εκπαι-
δευόμενο (Pedaste, και συν., 2015, σ. 48).  

Το σχέδιο διδασκαλίας που προτείνεται αποτελεί ουσιαστικά μια εφαρμογή των αρχών 
του νέου Προγράμματος Σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας. Επιχειρείται ουσιαστικά 
μέσα από την παρούσα εργασία να δοθεί μια εφαρμογή στο μικροεπίπεδο της τάξης 
των στοχεύσεων του Προγράμματος Σπουδών. Αναδεικνύεται έτσι μέσα από την διδα-
κτική πράξη η διδασκαλία ενός μαθήματος ιστορίας «που εξηγεί», σε αντίθεση με την 
μέχρι τώρα διδακτική ρουτίνα της εκπαιδευτικού που είχε εξοικειώσει τους μαθητές σε 
μια ιστορία «που αφηγείται» (Κάββουρα Δ. , 2011, σ. 75). Χρειάζεται στο σημείο αυτό 
να γίνει κατανοητό ότι η στάση του εκπαιδευτικού είναι αυτή που δημιουργεί διερευ-
νητική στάση απέναντι στο μάθημα, καθώς ένα σώμα πηγών δεν αρκεί για να καλλιερ-
γηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών, χρειάζεται η δημιουργία και άλλων προϋποθέ-
σεων για να μπορέσει ο μαθητής να εμβαθύνει, να θέσει ερωτήματα στις πηγές και να 
μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν οι πηγές. Συγκεκριμένα, στο διδα-
κτικό σχεδιασμό που προτείνεται η κριτική και αιτιολογική σκέψη και το κλίμα 
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διερεύνησης δομείται βήμα-βήμα κατά την επεξεργασία της ενότητας. Έτσι επιχειρεί-
ται αρχικά την προσέγγιση της ενότητας μέσω της διερευνητικής στάσης για την από-
δοση ορισμού της κεντρικής έννοιας (φεουδαρχία). Κατόπιν δομείται το μάθημα με 
άξονες κεντρικά ερωτήματα τα οποία αφού απευθύνονται στους μαθητές καλούνται να 
τα απαντήσουν μέσα από την επεξεργασία σώματος πηγών. Το σώμα πηγών μάλιστα 
έχει επιλεγεί προσεκτικά και δίνονται σαφής πληροφορίες για την ταυτότητα των πο-
μπών κάθε πηγής, αλλά και τους στόχους για τους οποίους έγραψαν την πηγή, στο 
φύλλο εργασίας. Έτσι οι μαθητές διαθέτουν ένα σώμα πηγών που έχει ουσιαστική πο-
λυπρισματικότητα, παρουσιάζει κάποιες αντιφάσεις από πηγή σε πηγή και επιτρέπει 
ως εκ τούτου την κριτική στάση απέναντι στις πηγές. 

Στόχοι διδασκαλίας 

Γενικός Σκοπός της διδασκαλίας είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν τις κοινωνικές δο-
μές και τα χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας και να εντοπίσουν τις αιτίες που δημιούρ-
γησαν και διατήρησαν της φεουδαρχία τόσους αιώνες στην Δυτική Ευρώπη.  

Επιμέρους Στόχοι της διδακτικής ενότητας είναι οι μαθητές: α) να είναι σε θέση ορί-
ζουν την έννοια «φεουδαρχία», β) να εντοπίζουν τις αιτίες που οδήγησαν στην εμφά-
νιση της φεουδαρχίας στην Δυτική Ευρώπη και να διακρίνουν τους λόγους που δεν 
αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό στην Ανατολή, γ) να αντιπαραβάλλουν οι μαθητές τους 
κοινωνικούς ρόλους στην φεουδαρχία με αυτούς που εκπροσωπούν τα πιόνια στο 
σκάκι, δ) να αξιολογούν το περιεχόμενο των ιστορικών πηγών με βάση τον σκοπό και 
την ταυτότητα του συντάκτη της πηγής. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Η διδακτική μέθοδος που εδώ υιοθετείται αποτελεί κράμα επιμέρους τεχνικών. Οι μέ-
θοδοι διδασκαλίας και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στο σενάριο επιλέγονται γιατί 
δημιουργούν κλίμα διερεύνησης κατάλληλο για την προσέγγιση του διδακτικού αντι-
κειμένου της ιστορίας. Εφαρμόζεται λοιπόν κατά την διδασκαλία η εμπλουτισμένη δι-
δασκαλία, η αξιοποίηση κατάλληλων και στοχευμένων ερωτήσεων, η ανακαλυπτική 
μάθηση, και η εργασία των μαθητών σε δυάδες (περιορισμένη ομαδική εργασία). Η 
επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων γίνεται μέσα από κεντρικά ερωτήματα – άξο-
νες, οι οποίοι ενισχύουν την διερευνητική στάση του μαθητή. Επιπλέον αξιοποιείται η 
ικανότητα επίλυσης προβλήματος, αφού οι πηγές παρουσιάζονται ως μέσο έκφρασης 
των επιλογών του συγγραφέα, τις οποίες οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν και να 
ερμηνεύσουν. Ακόμη αξιοποιούνται τα διαγράμματα, δηλαδή η εξωτερική αναπαρά-
σταση της γνώσης, με τη βοήθεια των οποίων η γνώση σχηματοποιείται. Τέλος οι μα-
θητές ασκούνται σε ιδιαίτερου χαρακτήρα δεξιότητες, όπως η τοποθέτηση σε οργανω-
μένη συζήτηση που αφορά την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. 
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Εξέλιξη (πορεία) της διδασκαλίας – φάσεις 

Α’ στάδιο: Αφόρμηση 

Κατά την αφόρμηση επιδιώκεται οι μαθητές να προσανατολιστούν στην έννοια της 
φεουδαρχίας με τρόπο βιωματικό μέσα από τις οικείες παραστάσεις τους. Ο εκπαιδευ-
τικός αναφέρει δύο γνωστούς μεσαιωνικούς μύθους τον Ρομπέν των Δασών και τον 
Βασιλιά Αρθούρο και ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν ποια κοινωνική πραγματικό-
τητα κρύβεται πίσω από αυτούς τους μύθους (Παπαδόπουλος, 2010). Στόχος είναι οι 
μαθητές να τοποθετηθούν με άξονα κοινές εμπειρίες στη θεματική της διδασκαλίας. 

Β’ στάδιο: Προσέγγιση της έννοιας «φεουδαρχία» μέσα από ιστορικές πηγές και ερω-
τήματα 

Κατά την επεξεργασία του πρώτου ερωτήματος -άξονα, μοιράζεται το φύλλο εργασίας 
στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός απευθύνει το πρώτο ερώτημα στους μαθητές: «Τι ο-
νομάζουμε φεουδαρχία;». Παράλληλα αναφέρει και την ετυμολογία του όρου: φέουδο: 
μεγάλο μέρος γης (< feudum: ακίνητη περιουσία) + ἂρχω: εξουσιάζω. Ενισχυτικά μπο-
ρεί να ρωτήσει τους μαθητές: Ποια κοινωνική ομάδα θα κυριαρχεί σε ένα τέτοιο σύ-
στημα οργάνωσης; Στόχος είναι οι μαθητές επαγωγικά να καταλήξουν στον ορισμό της 
φεουδαρχίας. Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει τον ορισμό δίνοντας τον χρονικό άξονα 
(5ος – 13ος αιώνας) και τον χώρο που εδραιώνεται (Δυτική Ευρώπη), στο στάδιο αυτό 
αξιοποιούνται ο χάρτης και ο χρονολογικός άξονας. 

Κατά την επεξεργασία του δεύτερου ερωτήματος -άξονα ακολουθεί και το δεύτερο ε-
ρώτημα: «Η φεουδαρχία στην Ευρώπη εμφανίστηκε αυτόματα;». Ο εκπαιδευτικός το 
απευθύνει στους μαθητές και τους αναθέτει, προκειμένου να το απαντήσουν, να μελε-
τήσουν τις ιστορικές πηγές που δίνονται στο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές εργάζονται 
σε δυάδες για να επεξεργαστούν το υλικό. Ακολουθεί η παρουσίαση των «ευρημάτων» 
των μαθητών η οποία κατευθύνεται σε δύο άξονες: α. συνθήκες που γεννήθηκε το φε-
ουδαρχικό σύστημα στην Δυτική Ευρώπη, β. γιατί δεν υπάρχει ανάλογη εξάπλωση του 
στην Ανατολή. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μα-
θητές να ερμηνεύσουν το λόγο που οι ιστορικές πηγές που τους δίνονται παρόλο που 
αναφέρονται στα ίδια γεγονότα δεν έχουν κοινό περιεχόμενο. Προκειμένου να απαντή-
σουν σε αυτό το ερώτημα (ποιος λέει τι) συμβουλεύονται να ελέγξουν το τελευταίο 
μέρος του φύλλου εργασίας όπου δίνονται στοιχεία για τους συγγραφείς των ιστορικών 
πηγών.  

Κατά την επεξεργασία του τρίτου ερωτήματος -άξονα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους 
μαθητές να επεξεργαστούν το τρίτο ερώτημα: «Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της φε-
ουδαρχίας». Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες και αναλαμβάνουν την 1η δραστηριό-
τητα όπου μέσα από την πηγή εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας. 
Ο εκπαιδευτικός καταγράφει σχεδιαγραμματικά στον πίνακα τα βασικά στοιχεία των 
αποτελεσμάτων και προβάλλει την εικόνα των φεουδαρχικών κάστρων στον μεσαίωνα. 
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Επίσης συμπληρώνει όπου χρειάζεται δίνοντας ιστορικά στοιχεία και προτρέπει τους 
μαθητές να ανατρέξουν στην δεύτερη δραστηριότητα όπου μέσα από πηγές παρουσιά-
ζεται η «τελετή περιβολής». Ένας μαθητής αναλαμβάνει να περιγράψει την διαδικασία 
της τελετής, μετά από την επεξεργασία των πηγών, η οποία γίνεται πάλι σε δυάδες. 
Τέλος οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν μέσα από μια τρίτη δραστηριότητα πως 
εξελίχθηκε το φεουδαρχικό σύστημα, εντοπίζοντας την πολυπλοκότητα του αλλά και 
την εξέλιξη του με αστικά χαρακτηριστικά (ανάπτυξη εμπορίου, οικονομική ανάπτυξη 
και επανεμφάνιση ισχυρών πόλεων – κέντρων κυρίως στην Ιταλική χερσόνησο). 

Τέλος κατά την επεξεργασία του τέταρτου ερωτήματος -άξονα, ο εκπαιδευτικός ζητά 
από τους μαθητές να προσεγγίσουν το τελικό ερώτημα: «Ποια ήταν η κοινωνική δια-
στρωμάτωση στην φεουδαρχία;». Οι μαθητές αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από την 
προσέγγιση των ερωτημάτων που προηγήθηκαν, αλλά και με την συμβουλή των ιστο-
ρικών πηγών που δίνονται καταλήγουν επαγωγικά στην οργάνωση της κοινωνικής πυ-
ραμίδας του φεουδαρχικού συστήματος. Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή από τους 
μαθητές, προβάλλεται ένα συνοπτικό σχέδιο στον διαδραστικό πίνακα. Τέλος οι μαθη-
τές αναλαμβάνουν να αντιπαραβάλουν τους κοινωνικούς ρόλους στην φεουδαρχία με 
τους ρόλους των πιονιών στο σκάκι, στους οποίους υπάρχει εμφανής αναλογία (Παπα-
δόπουλος, 2010). Να σημειωθεί πως σε κάθε φάση – ερώτημα της διδασκαλίας δίνεται 
πριν την επεξεργασία των πηγών αναγνωστική οδηγία και η σαφής κατεύθυνση στους 
μαθητές να υπογραμμίζουν τις πληροφορίες που θα αξιοποιήσουν από το σώμα των 
κειμένων. 

Γ’ στάδιο: Συνολικός σχολιασμός - Επέκταση 

Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές να σχολιά-
σουν την φράση των S. Bergstein και P. Milza «Ο εκφεουδαρχισμός του 11ου αιώνα 
αντιμετωπίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία του σύγχρονου κράτους». 
Εναλλακτικά η εργασία ανατίθεται για κατ’ οίκον ολοκλήρωση. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου είναι διαρκής και διαμορ-
φωτική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. 
Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί εκείνο το κατάλληλο κλίμα ενεργοποίησης του μαθητή 
και του ζητά διαρκώς να ερμηνεύει τις επιλογές του, να τις κρίνει και να τις τροποποιεί 
με βάση τα δεδομένα που του δίνονται. Επιπλέον ενισχύεται η αντίληψη ότι καμία επι-
λογή δεν είναι δεδομένη, αλλά όλες οφείλουν να τεθούν υπό κρίση και αμφισβήτηση. 
Έτσι αναδεικνύονται οι γνώσεις του μαθητή και ταυτόχρονα υποβοηθείται ώστε να 
καλύψει τις αδυναμίες του. 
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Η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων 

Ευαγγελία Ντούπα 
M.Εd στις Επιστήμες της Αγωγής, evouladoup@gmail.com  

Περίληψη 

Είναι γεγονός πως οι πολλαπλές προσπάθειες προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου 
που έχουν προταθεί την τελευταία εικοσαετία δεν έχουν τελεσφορήσει, καθιστώντας 
την πρόσληψη του λογοτεχνικού αναγνώσματος δυσχερή. Παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες για την ανανέωση της λογοτεχνικής ματιάς των εφήβων μαθητών, το μάθημα της 
λογοτεχνίας δεν καταφέρνει να προκαλέσει την αισθητική απόλαυση στις ψυχές τους, 
ενώ τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται με αδιαφορία ή ακόμα και απαξιώνεται 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα στις 
λυκειακές τάξεις. Είναι επομένως αναγκαίο να αναδειχθούν εκείνοι οι μηχανισμοί με 
τους οποίους οι μαθητές μπορούν να απεγκλωβιστούν από το στείρο και μηχανιστικό, 
εκπαιδευτικό μοντέλο που κυριαρχώντας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής μας 
καταπνίγει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να προ-
σφέρει. 

Λέξεις κλειδιά: ανάγνωση, ερμηνευτικός διάλογος, ενσυναίσθηση  

Εισαγωγή 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εισήγηση ευελπιστεί να προτείνει τρόπους για τη 
βιωματική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου από τους μαθητές της Β΄ λυκείου με 
διδακτικό παράδειγμα το μυθιστόρημα «Μολυβένιος στρατιώτης» του Χρήστου Οικο-
νόμου, το οποίο εμπεριέχεται στη συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Κάτι θα γίνει, θα 
δεις». Μέσα από τη σύμμετρη ανάπτυξη νοητικών και ψυχικών δεξιοτήτων, οι μαθητές 
καλούνται να απολαύσουν ένα διανοητικό παιχνίδι. Εξάλλου το κείμενο, σύμφωνα με 
τον Barthes (1987), προσεγγίζεται και δοκιμάζεται εις το άπειρο, είναι επιβραδυντικό, 
αποκεντρωμένο και χωρίς περίφραξη. Είναι επίσης «πληθυντικό» με την έννοια ότι δεν 
υπόκειται σε μια ερμηνεία μόνο, αλλά σε πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες με πρω-
ταγωνιστικό ρόλο του αποδέκτη. Πράγματι, κατά τη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού έρ-
γου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν ο αναγνώστης και ο αποδέκτης, ενώ ο συγγραφέας 
καθαιρείται από τον «θρόνο» του. Άρα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, της οποίας 
εγγενή χαρακτηριστικά αποτελούν η πληθωρικότητα και η πολυσημία, κυρίαρχο ρόλο 
καταλαμβάνει ο τρόπος με τον οποίο ο αναγνώστης προσλαμβάνει το νόημα του κει-
μένου. Ούτως ή άλλως η θεωρία της πρόσληψης, είτε ως αισθητική είτε ως ιστορία, 
νοηματοδοτεί τον αναγνώστη ως δρων υποκείμενο της ερμηνείας οδηγώντας τον σε 
μια πορεία αυτοσυνειδησίας (Jauss, 1995). 

Στοχοθεσία (για τους μαθητές) 

1307/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Να έρθουν σε επαφή με ένα δείγμα σύγχρονης γραφής που γεννήθηκε στην καρδιά της 
οικονομικοκοινωνικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα. 

Να γνωρίσουν μία ανεπιτήδευτη, ποιητική, μουσική γραφή που συνέχεται από έναν 
πρωτόγνωρο εσωτερικό ρυθμό. 

Να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος του ρεαλισμού. 

Να αντιληφθούν τη λογοτεχνία ως «λόγο για τον κόσμο» μέσα από τη διαπραγμάτευση 
του κειμενικού νοήματος. 

Να οδηγηθούν στη συνεργατική παραγωγή νοημάτων μαθαίνοντας να αποδέχονται την 
πολλαπλότητα των εκδοχών τους κι επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τον σταδιακό 
αυτοπροσδιορισμό τους. 

Να ασκηθούν στον ειλικρινή και δια ζώσης διάλογο σε ζητήματα ηθικής κι αισθητικής, 
ανθρωπιάς και συναισθηματικής βαρύτητας στο πλαίσιο μίας απαιτητικής εποχής που 
δομείται σε προκλητικά ψηφιακά περιβάλλοντα.  

Από το λέγειν στο πράττειν 

Η βιωματική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, όταν μεταφερθεί στη διδακτική 
πράξη, μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην πρόσληψη της λογοτεχνίας ως διαδικα-
σίας με πολυσήμαντη λειτουργία, ώστε να καλλιεργήσουν μια συνεχή, δημιουργική και 
εποικοδομητική σχέση με αυτήν, αντιμετωπίζοντας το κάθε κείμενο ως μια ρευστή και 
δυναμική πραγματικότητα και όχι ως κατασκεύασμα του οποίου η ερμηνεία υπόκειται 
σε προκατασκευασμένα και προδιαμορφωμένα ερμηνευτικά μοντέλα. Η ελεύθερη 
πρόσληψη του κειμένου, η αξιοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας του 
μαθητή, η σύνδεση με το σήμερα αλλά και η διαθεματικότητα προσδίδουν μια γοητευ-
τική διάσταση στη διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, 
αναζητούμε να αναδειχθούν τα στοιχεία της πρωτοτυπίας και της φαντασίας, για να 
απεγκλωβιστεί ο μαθητής από τις συνιστώσες της δομής και της οργάνωσης (Γρόσδος, 
2014). Μια τέτοια προσπάθεια είναι απαλλαγμένη βέβαια από αυστηρά μαθησιακά και 
αξιολογικά πλαίσια (Σουλιώτης, 1995), αλλά αναπτύσσει τη δυνατότητα των μαθητών 
να εκφράσουν τη συναισθηματική τους ανταπόκριση στα πρόσωπα και τα γεγονότα 
του κειμένου. 

Η περιγραφή της διδακτικής πρότασης 

Α΄ Φάση: Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μέσω της ανάγνωσης 

Αναπόφευκτα, κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής διαδικασίας το περιβάλλον στο οποίο 
συντελείται η λογοτεχνική μέθεξη αναδεικνύεται ως παράγοντας μείζονος σημασίας 
όσον αφορά στην κινητοποίηση της φαντασίας των μαθητών και στη δημιουργία προσ-
δοκιών σε σχέση με το περιεχόμενο. Έτσι, στην προ-αναγνωστική φάση παρατίθενται 
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γενικές πληροφορίες που οριοθετούν το κείμενο στον χώρο και στον χρόνο. To εν λόγω 
διήγημα εμπεριέχεται σε μία συλλογή διηγημάτων που εκδόθηκε το 2010. Δεκαέξι αυ-
τοτελείς ιστορίες για ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ανθρώπους που χτυπήθηκαν από 
τη μοίρα πολλαπλά, ανθρώπους στα όρια της απόγνωσης που όμως δεν έχασαν το κου-
ράγιο τους. 

Αναζητώντας τους σταθμούς της ζωής του συγγραφέα, αναπλάθουμε μαζί με τους μα-
θητές μας το πλαίσιο δημιουργίας του έργου. Ο Χρήστος Οικονόμου γεννήθηκε στην 
Αθήνα αλλά λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του - αξιωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού- γνώρισε πολλά μέρη ενώ αρκετά χρόνια της ζωής του τα πέρασε στον Πει-
ραιά, ο οποίος αποτελεί και το βασικό σκηνικό των διηγημάτων της εν λόγω συλλογής. 
Μεγάλωσε σε μία υπερπροστατευτική οικογένεια και όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε σε 
μία συνέντευξή του «…το γράψιμο απετέλεσε τρόπο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. 
Όταν γράφω έχω πάντα απέναντί μου κάποιον, όχι απαραίτητα υπαρκτό πρόσωπο, και 
του λέω την ιστορία. Ωστόσο, αισθάνομαι μια παρουσία. Διαβάζω πάντοτε ό,τι γράφω 
φωναχτά, γιατί στο διήγημα ο ρυθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θέλω αυτό που 
διαβάζω να στέκεται καλά στο αυτί μου. Γράφω με το αυτί». Οι μαθητές μας ανασυν-
θέτουν το ιστορικό - κοινωνικό μωσαϊκό της εποχής. Έννοιες όπως μόχθος, φόβος, 
σκοτάδι συνθέτουν μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες δημιουργίας του έργου αλλά και 
τις βασικές συνιστώσες στις οποίες δομείται. 

Η ρητορική του τίτλου είναι ικανή να δημιουργήσει αναγνωστικές αναμονές, τις οποίες 
αναδεικνύουμε γράφοντας τον τίτλο στον πίνακα και καλώντας τους να προβούν σε 
υποθέσεις, εφαρμόζοντας την τεχνική της ιδεοθύελλας. Αναπόφευκτα προκύπτουν συ-
νειρμοί με το πασίγνωστο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Υπάρχει μάλιστα η 
δυνατότητα να εμπλουτίσουμε και οπτικά το σκηνικό παρουσιάζοντας ζωγραφικές α-
πεικονίσεις του παραμυθιού από τη μία και φωτογραφίες από τις φτωχικές γειτονιές 
του Πειραιά από την άλλη και ζητώντας από τους μαθητές να συνδέσουν τις απαντή-
σεις τους με τυχόν ενυπάρχουσες οικογενειακές, γνωστικές ή συναισθηματικές αναπα-
ραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο ορίζοντας προσδοκίας του έργου συμπλέκεται με τον 
ορίζοντα εμπειρίας του παραλήπτη (Τζιόβας, 2003). 

Β΄ Φάση: Ανάγνωση του κειμένου – Αρχική πρόσληψη 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάγνωση από τον διδάσκοντα, καθώς η ακουστική πρόσ-
ληψη του αφηγήματος αποτελεί τη δίοδο μέσω της οποίας οι μαθητές επικοινωνούν για 
πρώτη φορά με τα πρόσωπα, τις διαθέσεις, τον εσωτερικό ρυθμό του κειμένου. Η 
πρώτη αυτή επαφή του αποδέκτη της αφήγησης με το κείμενο δημιουργεί ένα πλέγμα 
συναισθημάτων και ιδεών στον αναγνώστη, αναπόσπαστα δεμένο με ό,τι προκύψει στη 
συνέχεια. (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005). Πρόκειται γι’ αυτό που η Louise Rosen-
blatt (1988) αποκαλεί αισθητική εμπειρία, μια πολύπλοκη, πολύπλευρη και καθορι-
στική για τη σχέση κειμένου - αποδεκτών διαδικασία. Για τους λόγους αυτούς προτεί-
νεται η πρώτη ανάγνωση να γίνει από τον καθηγητή, παράλληλα όμως οι μαθητές εν-
θαρρύνονται να καταγράφουν συνειρμούς, σκέψεις, ερωτήματα, ενώ σημαντικό θα 
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ήταν να τους δοθεί χρόνος για ιδιωτική ανάγνωση, μια ευκαιρία προσωπικής νοηματο-
δότησης του κειμένου. 

Γ΄ Φάση: Ολοκλήρωση της πρόσληψης 

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να παρακινήσουμε τους μαθητές μας σε ερμη-
νευτικό διάλογο, σε μια, δηλαδή, πλουραλιστική έκφραση των απόψεών τους, επιδιώ-
κοντας τη συνεχή επαφή με το κείμενο, αλλά και τη συνεχή ανατροφοδότηση από το 
κείμενο. Με τον τρόπο αυτό, παρά το ότι το κείμενό μας είναι «ανοικτό», αποφεύγουμε 
την αυθαιρεσία στην ερμηνεία και καταλήγουμε στην επίτευξη αναγνωστικής ομοιο-
γένειας (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005), ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την αναγνω-
στική ικανότητα των μαθητών να παράγουν σημασίες ιχνηλατώντας τους μηχανισμούς 
του κειμένου, αλλά και να καλλιεργούν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των ανταπο-
κρίσεων και των ερμηνευτικών τους υποθέσεων στο πλαίσιο μιας αναγνωστικής / ερ-
μηνευτικής κοινότητας. Η έννοια της κοινότητας προκύπτει από τη διασταύρωση των 
φωνών των μαθητών με στόχο τη συλλογική σύνθεση των λόγων και των οπτικών τους. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μια ελεύθερη και ταυτόχρονα οριοθετημένη από τους κειμε-
νικούς δείκτες διαδικασία, μέσα από την οποία μπορούν να προέλθουν διαπιστώσεις, 
επαληθεύσεις προσδοκιών ή διαψεύσεις. 

Βήματα της διαλογικής διαδικασίας 

Πρώτη – σύντομη – προσέγγιση του κειμένου με στόχο την αρχική κατανόηση. Οι μα-
θητές καλούνται να αποδώσουν με δικό τους λόγο και χωρίς ερμηνευτικά σχόλια «τι 
λέει το κείμενο». Όπου χρειάζεται, υποστηρίζονται με αναγνωστικές οδηγίες, μέσω 
των οποίων ο διδάσκων τους υποδεικνύει να συσχετίσουν κειμενικά στοιχεία (αφηγη-
ματικές επιλογές, χρόνους και εγκλίσεις των ρημάτων, κλπ) μεταξύ τους, για να οδη-
γηθούν σε υποθέσεις για το περιεχόμενο. Υποθέσεις, όχι βεβαιότητες: «τι υποθέτετε;» 
και όχι «τι σημαίνει». 

Άνοιγμα του θέματος  

Οι μαθητές παρακινούνται να διατυπώνουν ερωτήματα ή θέματα για συζήτηση, που 
τους δημιουργεί το κείμενο. 

Π.χ.: «Υπάρχει κάποιο σημείο της ιστορίας ή του κειμένου που σας προκάλεσε το ενδια-
φέρον; Ποιο; γιατί;». ή «Ποιο βρίσκετε να είναι το κεντρικό ερώτημα/ θέμα συζήτησης 
που θέτει το κείμενο;». 

Ο διάλογος αρχίζει με το ερώτημα που θέτει ο πρώτος μαθητής. Μέχρι ο εκπαιδευτικός 
και οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον τρόπο εργασίας, τα ερωτήματα / θέματα μπο-
ρούν να προτείνονται από τον διδάσκοντα, αλλά με διερευνητική διαδικασία και εναλ-
λακτική πρόταση: Π.χ.: «Στο συγκεκριμένο κείμενο, θα σας ενδιέφερε να συζητήσουμε 
περισσότερο για τις ανθρώπινες σχέσεις όπως αυτές επαναδιαμορφώνονται σε συνθήκες 
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οικονομικοκοινωνικής κρίσης ή για την επιμονή του ανθρώπου να ονειρεύεται, να τολμά, 
να παλεύει για κάτι που οι πολλοί θεωρούν ολοκληρωτικά χαμένο;» 

Ο ερμηνευτικός διάλογος ενδέχεται να μην μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως μόνο με τις 
συνεισφορές των μαθητών·ή, να χρειάζεται μια εμβάθυνση, για την οποία, ούτως ή 
άλλως, οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη. Τότε, ο διδάσκων επιστρατεύει κάποια ερ-
γαλεία, κάνει, δηλαδή, μικρές παρεμβάσεις, στις οποίες μπορεί:  

 Να συνδέσει μια εξωκειμενική πληροφορία. Π.χ.: «αν λάβετε υπόψη τις συνθήκες ζωής 
του συγγραφέα, τι περισσότερο μπορείτε να σκεφτείτε πάνω στο θέμα που συζητάμε;» 

 Βέβαια οι παράλληλες τοποθετήσεις των μαθητών δεν συνιστούν διάλογο· μετατρέ-
πονται σε διαλογική διαδικασία, εφόσον ο διδάσκων συνθέτει τις ερωτοαποκρίσεις, τις 
υποθέσεις και τις απόψεις τους· μετατρέπονται δε σε ερμηνευτική διαλογική διαδικασία, 
όταν και τους υποδεικνύει τη στήριξή τους μέσω του κειμένου. π.χ.: «Αν καταλαβαίνω 
καλά, λες ότι το όνειρο του πρωταγωνιστή υποδηλώνει την έλλειψη επικοινωνίας των 
δύο αδελφών, όπως υποστηρίζει και η Ειρήνη. Αυτό όμως αντιτίθεται στη θέση του Αλέ-
ξανδρου. Πού στηρίζεις την άποψή σου;»  

 Να εφοδιάσει τους μαθητές με ένα ή περισσότερα παράλληλα κείμενα, στα οποία το 
υπό συζήτηση θέμα διακρίνεται καλύτερα ή προσεγγίζεται από διαφορετική οπτική ή 
τίθεται σε διαφορετικό ιστορικο - πολιτισμικό πλαίσιο. Ενδιαφέρουσα, για παράδειγμα, 
θα ήταν η μετάβαση στην Αστροφεγγιά του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και η αναζήτηση 
παγιωμένων αντιλήψεων που αντανακλούν στη ζωή μας από το χτες μέχρι και το σή-
μερα αλλά και των τρόπων εκείνων που ο κάθε ήρωας ορθώνεται απέναντι στο επικρα-
τούν status quo. Παρατίθεται χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

«Αστροφεγγιά» του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου 

 Άρχισε η περιπέτεια. Να πάμε σε τούτον, να πάμε σ’ εκείνον. Αυτός έχει δύναμη σή-
μερα, κάτι θα μπορέσει να κάμει. Ο άλλος μας αγαπούσε τόσο πολύ, σαν ήμαστε μικρά 
– τον «καλό καιρό». Ο καλός καιρός ήταν, βέβαια, πολύ μακριά. Στο αναμεταξύ ένα 
σωρό πρόσωπα ξέκοψαν. Μα όσο και να ’ναι, οι αρχαίες αγάπες δε λησμονιούνται.  

-Αύριο πρωί πρωί, πήγαινε στο σπίτι του δείνα, επίμενε ο πατέρας, και πες του πως 
είσαι ο γιος του τάδε. Τόνισέ του πως έβγαλες το γυμνάσιο, τ’ ακούς; αυτό να μην το 
ξεχάσεις, και παρακάλεσέ τον να σε διορίσει κάπου. Αυτός έχει δουλειές και δουλειές 
στα χέρια του. Ένα κουδούνι θα χτυπήσει κι όλα θα τελειώσουν σε μια στιγμή. 

 - Πήγα και μου είπανε πως έλειπε.  

- Να ξαναπάς. Το μυαλό του είναι γεμάτο φροντίδες, μπορεί να σε ξέχασε.  

 Ο Άγγελος φρένιαζε:  
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- Τους σιχαίνομαι αυτούς που μπορούν τόσο εύκολα να με ξεχνούν. Τους σιχαίνομαι!  

- Κάθησε φρόνιμα! Διαφορετικά, δε θα καταφέρεις να σκαλώσεις πουθενά. Περισσό-
τερο ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξίδι. 

Με την αξιοποίηση των παράλληλων κειμένων θα μπορούσαν οι μαθητές να συνδέ-
σουν το παρελθόν με το παρόν. Τόσο ο Παναγιωτόπουλος όσο και ο Οικονόμου ανα-
δεικνύουν διαφορετικές ιστορικά αλλά τόσο όμοια βασανισμένες γειτονιές του κό-
σμου. Ήρωες με μοναδικούς χαρακτήρες που δημιουργούν σχέσεις, πάθη, συγκρού-
σεις, φόβους, ελπίδες. Ανομοιόμορφες γραφές που δημιουργούν ωστόσο μία ενιαία 
τοιχογραφία ηττημένων ανθρώπων που σε πείσμα της απελπισίας τους επιμένουν να 
ελπίζουν, να ονειρεύονται, να προσδοκούν. 

Θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές να «συνομιλήσουν» με τους ήρωες «ανακρίνοντάς» 
τους για τις επιλογές τους ή δείχνοντάς τους ότι κατανοούν τα συναισθήματά τους. Με 
τον τρόπο αυτό, μέσα από τις πολλαπλές αναγνώσεις του κειμένου, τους λεγόμενους 
«αυτοκαθρεπτισμούς» σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (1999), η λογοτεχνική α-
νάγνωση καθίσταται τρόπος επικοινωνίας όχι μόνο ανάμεσα στους μαθητές και τον 
εαυτό τους ή τους συμμαθητές τους αλλά και με τις φωνές του κειμένου. Αναφερόμα-
στε ουσιαστικά στην ενσυναίσθηση, που αποτελεί ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό εργα-
λείο το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυτογνωσία και την αυτοβελ-
τίωση. 

Ο ρόλος του διδάσκοντος 

Ο διδάσκων λειτουργεί ως ισότιμος συνομιλητής παρωθώντας τους μαθητές να σκέ-
πτονται, να συμμετέχουν, να διασταυρώνουν τις ερωτοαποκρίσεις τους κριτικά. Σημα-
ντικό είναι να τονίζει τη συνεισφορά του κάθε μαθητή αλλά και να εκτίθεται στο κοινό 
του μη φοβούμενος να αποκαλύψει και την προσωπική του αμηχανία ή τη μετατόπιση 
που επήλθε από την αρχική πρόσληψη του κειμενικού νοήματος στο πλαίσιο προσέγ-
γισης του κειμένου. 

Μεταδραστηριότητες (Φύλλο Εργασίας) 

 Επειδή η ανάγνωση είναι κατεξοχήν ατομική και ζώσα εμπειρία, που κατά την Rosen-
blatt (1978) μπορεί να οδηγήσει στην αναδημιουργία του κειμένου μέσα από την ανα-
σύνθεση των κειμενικών ενδείξεων και την ενσωμάτωση των ατομικών αλλά και συλ-
λογικών σκέψεων, οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν και εκτός μαθήματος ασχολού-
μενοι δημιουργικά πάνω στις παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες: 

• Πλαισίωση του κειμένου με δημοσιευμένες κριτικές προσεγγίσεις. 
• Καταγραφή προσωπικής ιστορίας που τους ανακαλεί συνειρμικά το κείμενο. Η ιστο-

ρία μπορεί να είναι δική τους ή άλλων. Δημιουργία ιστολογίου, καταγραφή προσωπι-
κών σκέψεων, κρίσεων κατά τη διάρκεια προσέγγισης του κειμένου. 
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• Απόδοση των όσων «κράτησε» με τα μέσα άλλων τεχνών (δραματοποίηση, ζωγρα-
φική, παραγωγή πολυτροπικού κειμένου, κινηματογραφική αφήγηση).  
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Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από την «Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα». Μια επαγωγική μέθοδος κατάκτησης του γραπτού λόγου: Το κειμε-

νικό είδος της Επιστολής. 

Καλαούζη Κωνσταντίνα 
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ – Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων Δωδεκανήσου 

kalaouzi@sch.gr – kalaouzi@hotmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ανάδειξη της χρήσης των εργαλείων που 
παρέχει η «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» για τη διδασκαλία κειμενικών ειδών. Η 
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της «Πύλης» βοηθά τον εκπαιδευτικό να ανα-
διατάξει και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δαιδαλώδες και, ενίοτε, 
πυκνό εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Οι διδάσκοντες είναι σε θέση να 
εμβαθύνουν ουσιαστικά στη μεθοδολογία της παραγωγής λόγου οδηγώντας επαγωγικά 
τους μαθητές στην κατανόηση της δομής του διδασκόμενου κειμενικού είδους, στην 
ενσυνείδητη επιλογή του κατάλληλου ύφους και λεξιλογίου, αντλώντας από μία ποικι-
λία κειμενικών παραδειγμάτων. Πρακτικά, ο συνδυασμός αυτός βοηθά στη μετάβαση 
προς μία μαθητοκεντρική διδασκαλία που καθιστά τον εκπαιδευτικό διαμεσολαβητή 
και εμψυχωτή για την κατάκτηση της γνώσης με τη χρήση της ανακαλυπτικής τεχνικής 
και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται παρά-
δειγμα διδασκαλίας του κειμενικού είδους της Επιστολής.  

Λέξεις- Κλειδιά: Κειμενικά είδη, Επιστολή, Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, επαγω-
γική προσέγγιση. 

Η φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ε-
νιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ), η δομή του 

σχολικού εγχειριδίου και οι πολλαπλές στοχεύσεις. 

Η Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου είναι ένα από τα βιβλία που έχουν γραφτεί για 
να εξυπηρετήσουν τα νέα Α.Π.Σ. που εφαρμόζονται από το 2003, όπως και το πνεύμα 
του Δ.Ε.Π.Π.Σ όπου ως σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι, ανάμεσα σε άλλα, 
να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής κοινότητας, 
ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, σ. 47). 
Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την επίτευξη στόχων που αφορούν την 
ανάγνωση/ κατανόηση, οι μαθητές μέσω του γλωσσικού μαθήματος θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν με ευχέρεια τα μηνύματα από γραπτούς κώδικες και σήματα 
επικοινωνίας εντοπίζοντας κάθε φορά, τις προθέσεις του πομπού, να αναγνωρίζουν τις 
διαφορές ανάμεσα στα κειμενικά είδη, να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος 
τους και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με την περίσταση επι-
κοινωνίας που το κείμενο προσφέρει. Τέλος, σε σχέση με την παραγωγή λόγου, οι μα-
θητές θα πρέπει να μπορούν να συντάσσουν κείμενα διαφορετικού είδους, ανάλογα με 
τον αποδέκτη και την επικοινωνιακή περίσταση, προσαρμόζοντας και διαμορφώνοντας 
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σταδιακά το προσωπικό τους ύφος αναλόγως του κειμενικού είδους (ΦΕΚ 303Β/13-
03-2003, σ. 48).  

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το γλωσσικό μάθημα στοχεύει στη γλωσσική χάλκευση του 
μαθητή μέσα από την εξοικείωσή του με πολλαπλά κειμενικά είδη, αλλά και κειμενι-
κούς τύπους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό σε επίπεδο οργάνωσης της ύλης το νέο 
Π.Σ είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή παρέχει στον εκπαιδευτικό μεγάλη ευελιξία ως προς 
το εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει δίνοντάς του τη δυνατότητα να 
επιλέξει ανάμεσα σε μία τεράστια ποικιλία κειμενικών ειδών ανάλογα και με τα ενδια-
φέροντα της τάξης του. (ΦΕΚ Β’ 2334 / 03-10-2011) http://ebooks.edu.gr/new/ps.php) 

 Η φιλοσοφία του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου στοχεύει στην 
κατάργηση του δασκαλοκεντρικού προσανατολισμού προωθώντας τη διερεύνηση, την 
ανακάλυψη και την κριτική σκέψη, ιδιαίτερα επειδή τα κείμενα καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα γραμματειακών ειδών, στα οποία εντάσσονται, και στοχεύουν στην εξυπηρέ-
τηση ποικίλων επικοινωνιακών στόχων που ασκούν τις επικοινωνιακές ικανότητες των 
μαθητών (Richards, Platt,& Platt, 1992: 65, Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999: 36, 
Κορρέ, 2010: 52-58). Το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου έχει τεράστια σπουδαι-
ότητα καθώς εισάγει τους μαθητές σε ένα περιβάλλον μάθησης πολυδύναμο, αλλά ταυ-
τόχρονα αρκετά απαιτητικό. Η απαιτητικότητα αυτή οφείλεται εν πολλοίς στην πλη-
θώρα νέων στοιχείων που εισάγονται μαζικά καθώς ήδη στα τρία πρώτα κεφάλαια ε-
ξετάζονται τα ζητήματα της διαφοράς προφορικού – γραπτού λόγου, εισάγονται έν-
νοιες όπως η πολυτροπικότητα, οι συνθήκες επικοινωνίας, τα κειμενικά είδη, οι κειμε-
νικοί τύποι της αφήγησης και της περιγραφής, όπως επίσης και η πύκνωση κειμένου. 
Εάν λάβουμε υπ’ όψιν και την τεράστια απόκλιση του επιπέδου κατάκτησης γλωσσι-
κών στόχων του μαθητικού δυναμικού που έρχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
αλλά και τις ολοένα και πιο σύνθετες συνθήκες που επικρατούν στη σχολική τάξη (αύ-
ξηση των δίγλωσσων και αλλοδαπών μαθητών, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες) που 
αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της σχολικής πραγματικότητας, αντιλαμβανόμαστε τη 
δυσκολία διαχείρισης της δυναμικής που ενέχει το σχολικό εγχειρίδιο. Πολλές φορές 
μάλιστα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους ή την αμηχανία 
τους μπροστά στη διαχείριση της ύλης του βιβλίου. Το βιβλίο χαρακτηρίζεται «πυκνό», 
τα θέματα που θίγονται είναι πολλά και σημαντικά με αποτέλεσμα ο διδάσκων/ουσα 
να καταφέρνει να τα θίγει μόνον ακροθιγώς. (Λακασάς, Α. 2007).  

Η κριτική που εκφράζεται, ρητά ή υπόρρητα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δίκαιη 
μόνον αν λάβουμε το σχολικό εγχειρίδιο ως ένα αύταρκες, κλειστού τύπου βιβλίο. Ω-
στόσο, η φιλοσοφία του, όπως ήδη αναφέραμε, δεν είναι αυτή. Το βιβλίο στην πραγ-
ματικότητα είναι δομημένο ώστε να επιτρέπει στον διδάσκοντα να αυτενεργεί. Η αυ-
τενέργεια προϋποθέτει σαφή στόχευση, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τους στόχους και 
σκοπούς των Α.Π.Σ και τους επικοινωνιακούς στόχους που χρειάζεται, ανάλογα με το 
δυναμικό της ομάδας του τμήματος, να επιτευχθούν. Επίσης, προϋποθέτει επιλογή και 
ανακατεύθυνση. Το πρόβλημα που δημιουργείται, με άλλα λόγια, προέρχεται από το 
ίδιο το πλεονέκτημα των εγχειριδίων. Η ποικιλία δημιουργεί μία ασάφεια ως προς τους 
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στόχους, η οποία ωστόσο, μπορεί να παρακαμφθεί με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο. 
Προς μία τέτοια οδό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ο συνδυασμός του εγχειριδίου με 
δυναμικά διαδικτυακά περιβάλλοντα έρευνας του Web.02, όπως αυτό της «Πύλης για 
την Ελληνική Γλώσσα». 

Οι δυνατότητες του εργαλείου της «Πύλης για την ελληνική Γλώσσα» 

Ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας της γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση α-
ποτελεί ένα ζητούμενο. Μέσω των προγραμμάτων σπουδών επιχειρείται η εισαγωγή 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής Τ.Π.Ε) στα σχο-
λεία και η σύνδεσή τους με την καθημερινή διδακτική πρακτική. Ένας από τους στό-
χους του εργαλείου της «Πύλης» είναι η λειτουργική ένταξη και γόνιμη αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η χρήση της, βέβαια, σε καμία περίπτωση δε νοείται ως 
αυτοσκοπός, αλλά ως πλαίσιο δημιουργίας ενός ενιαίου παιδαγωγικού περιβάλλοντος 
με στόχο τον μετασχηματισμό του περιεχομένου της διδασκαλίας. Αυτό μπορεί να συμ-
βεί επειδή η «Πύλη» παρέχει ψηφιοποιημένο πρωτογενές υλικό με σύνθετα εργαλεία 
διερεύνησης που επιτρέπουν στους μαθητές να ξεφύγουν από τη θέση του παθητικού 
δέκτη και να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία έρευνας και σύνθεσης λόγου αναπτύσ-
σοντας δικές τους στρατηγικές (Cohen, 1988:9, Chamot & O’ Malley, 1990: 3-8). Από 
τα πολυποίκιλα εργαλεία που προσφέρει θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα «Σώματα 
Κειμένων», τα οποία αντλούν υλικό από δύο εφημερίδες «Τα Νέα» και «Η Μακεδονία» 
ενώ, ταυτόχρονα, συμπεριλαμβάνουν τον εκπαιδευτικό λόγο του συνόλου των διδακτι-
κών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αυτό που προσφέρεται είναι η ενότητα 
των κειμενικών ειδών και των κειμενικών τύπων σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. 
Η αξιοποίηση του εργαλείου της «Πύλης» συμβάλλει, λοιπόν, στην αξιοποίηση του 
γλωσσοδιδακτικού περιβάλλοντος και βοηθά στην αξιοποίηση του ως περιβάλλοντος 
λειτουργικού τεχνολογικού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, Δ., 2007) που ταυτόχρονα 
προσφέρει μία διέξοδο για διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Tomlison, 2010: 6). Εξοι-
κειώνει τους μαθητές με τα νέα μέσα πρακτικής γραμματισμού και τους παρέχει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν, επιπλέον, μεταγνωστικές δεξιότητες καλλιεργώντας τη 
διερευνητική μάθηση, αλλά και την κριτική προσέγγιση των γλωσσικών φαινομένων.  

Οι μαθητές, ιδιαίτερα στην Α΄ Γυμνασίου, θα πρέπει να εξασκηθούν μέσω της κειμε-
νοκεντρικής και επικοινωνιακής προσέγγισης (McCarthy & Carter, 1994: 32 Ματσαγ-
γούρας,2001: 28) και βάσει των θεωρήσεων του γλωσσικού γραμματισμού (Cope & 
Kalantzis, 2000: 10) όχι μόνο στη δομή της γλώσσας, αλλά και στη χρήση της σε διά-
φορα επίπεδα και είδη λόγου μέσα από την παρατήρηση κειμένων. Με άλλα λόγια, οι 
μαθητές χρειάζεται να μελετήσουν τα κείμενα σε επίπεδο μακροδομής συσχετίζοντας 
τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης με τη λογική μορφή τους (Γεωργακοπούλου & Γού-
τσος1999: 23, 97-100) ώστε να είναι σε θέση να συνθέσουν τα δικά τους κείμενα. Θα 
πρέπει δηλαδή να επιδιωχθεί μία εποικοδομιστική θεώρηση της γνώσης (Vygotsky, 
1993:30). Αυτή η διάσταση που συχνά δεν επιτυγχάνεται ως στόχος, όταν η διδασκαλία 
των κειμενικών ειδών επιχειρείται μόνο με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου, μπορεί 
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να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής όταν το βιβλίο συνδυαστεί με τα ηλεκτρονικά Σώματα 
Κειμένων.  

Η πρόταση που παρουσιάζουμε στόχο της έχει να προτείνει έναν τρόπο/ παράδειγμα 
προσέγγισης του κειμενικού είδους της «Επιστολής» που εμπεριέχεται στο 2ο κεφάλαιο 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου της 
«Πύλης». Η προσέγγιση ακολουθεί την επαγωγική ανακαλυπτική μέθοδο, ενώ προτεί-
νει την οργάνωση της τάξης με βάση τις ανομοιογενείς ομάδες. Απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η χρήση εργαστηρίου πληροφορικής ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση 
σε υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε το κειμενικό είδος της επιστολής είναι επειδή η δομή του είναι 
εύκολα ανιχνεύσιμη από τους μαθητές, ενώ προσφέρει μία ποικιλία υφολογικών δια-
φοροποιήσεων ανάλογα με τον πομπό, το εκπεμπόμενο μήνυμα και τον δέκτη (φιλική 
επιστολή, επίσημη επιστολή, επιστολή διαμαρτυρίας) που συμβάλλουν στην συνειδη-
τοποίηση από τους διδασκομένους ότι τα κείμενα αποτελούν προϊόν κοινωνικών επι-
λογών και σχέσεων εξουσίας. Επομένως, οδηγούνται ευκολότερα στην κατάκτηση με-
ταγνωστικών στόχων. Επιπλέον, θέτει τους μαθητές μπροστά στο πλαίσιο πραγματικής 
επικοινωνίας και προσφέρει στρατηγικές μάθησης, οι οποίες τους διευκολύνουν να πα-
ραγάγουν προσωπικό λόγο επειδή συνδέεται εύκολα με τα προσωπικά τους βιώματα.  

Διδακτική πρόταση με βάση τα Σώματα Κειμένων της Πύλης 

Φάση πρώτη: Οι μαθητές, έχοντας επεξεργαστεί τις διαφορές προφορικού – γραπτού 
λόγου στην προηγούμενη ενότητα, κινητοποιούνται από τον εκπαιδευτικό να χωρι-
στούν σε πέντε τετραμελείς ομάδες ανομοιογενείς ως προς την κατάκτηση γλωσσικών 
στόχων. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει πέντε φακέλους διαφορετικών χρωμάτων που 
έχουν γραμμένα τα στοιχεία των μαθητών με την τυπική διάταξη της αλληλογραφίας 
και τους μοιράζει στον αρχηγό της κάθε ομάδας. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρή-
σουν τους φακέλους και να συμπληρώσουν σε φύλλο εργασίας που τους έχει μοιραστεί, 
ποια ακριβώς διάταξη χρησιμοποιείται για να καταγραφούν τα στοιχεία του αποστολέα 
και του παραλήπτη. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα πρέπει να συνδέσουν το ρόλο 
του αποστολέα με τον πομπό και του παραλήπτη με τον δέκτη και να κατηγοριοποιή-
σουν τον τύπο αυτό στην γραπτή επικοινωνία. Στη συνέχεια, καλούνται να ανοίξουν το 
μήνυμα. Σε κάθε ομάδα έχει δοθεί μία σύντομη επιστολή με αποστολέα τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό που εξηγεί με διαφορετικό ύφος η καθεμία, ότι πρόκειται να αναλάβουν 
μία ομαδική αποστολή εξιχνίασης του τρόπου με τον οποία γράφονται οι επιστολές. 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της «Πύλης», αφού ακο-
λουθήσουν τη διαδρομή: Νέα Ελληνική→Εργαλεία→ Σώματα Κειμένων→Διδακτικά 
Βιβλία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εκεί θα πρέπει να μελετήσουν το χώρο της ιστοσε-
λίδας και να προσέξουν τα πολλαπλά κειμενικά είδη που υπάρχουν. Από αυτά θα χρεια-
στεί να επιλέξουν το κειμενικό είδος της Επιστολής. 
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Οι επιστολές που περιλαμβάνει η Πύλη είναι στο σύνολό τους οκτώ, αριθμός ικανός 
να τους οδηγήσει σε συμπεράσματα και όχι υπερβολικά μεγάλος για να τους κουράσει. 
Παρουσιάζουν ποικιλία ως προς το είδος τους (φιλική, επίσημη/τυπική, επιστολή δια-
μαρτυρίας, επιστολή σε περιοδικό), το ύφος τους (εμφανίζονται μερικές με ύφος προ-
σεγμένο, λογοτεχνικό ή και πιο απλό και καθημερινό) και τον σκοπό συγγραφής τους, 
ενώ σε όλες, με μία εξαίρεση, τηρείται η τυπική δομή, την οποία και θα πρέπει να 
διακρίνουν οι μαθητές μέσα από την έρευνά τους. 

Φάση δεύτερη: Όλες οι ομάδες καλούνται να μελετήσουν τις οκτώ επιστολές και να 
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, τα οποία στην πραγματικότητα τους κα-
θοδηγούν σταδιακά ως προς το τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν κατά την επεξεργασία 
τους. Ο κάθε μαθητής στην ομάδα διαβάζει από δύο επιστολές, ενώ το πέμπτο μέλος 
καταγράφει τα συμπεράσματα στο 1ο φύλλο εργασίας. Το πρώτο φύλλο αφορά τη δομή 
της επιστολής. Έτσι, οι μαθητές έχοντας διαβάσει τα κείμενα θα πρέπει να απαντήσουν 
αν η κάθε επιστολή ορίζει α) το χωροχρονικό πλαίσιο β) αν εμπεριέχει προσφώνηση γ) 
αν η προσφώνηση είναι πάντοτε η ίδια δ) αν έχει πολλές παραγράφους ε) τι δηλώνεται 
στην πρώτη παράγραφο στ) τι δηλώνεται στη δεύτερη παράγραφο ζ) πώς τελειώνει η 
επιστολή η) αν υπάρχει αποφώνηση θ) αν υπάρχει υπογραφή.  

Αφού συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας ανά δυάδες στην κάθε ομάδα, στη συνέχεια 
καλούνται να παρατηρήσουν αν υπάρχουν συγκλίσεις στις παρατηρήσεις που έκαναν. 
Αφού συνειδητοποιήσουν τη δομή που μοιράζονται όλες οι επιστολές, καλούνται να 
καταγράψουν τη βασική δομή της επιστολής στο φύλλο εργασίας τους. Στη συνέχεια, 
προχωρούν στο 2ο Φύλλο εργασίας, το οποίο στοχεύει στο διαχωρισμό των επιστολών 
με βάση το ύφος τους, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται και τον τρόπο σύνδεσης των 
προτάσεων ώστε οι μαθητές να προχωρήσουν στην κατηγοριοποίησή τους σε φιλικές 
και επίσημες. Πάλι ανά δυάδες επεξεργάζονται από δύο επιστολές (σε αυτή τη φάση οι 
ομάδες έχουν αλλάξει επιστολές και έχει αλλάξει και ο ρόλος του γραμματέα – κατα-
γραφέα.) και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις καθοδηγητικές όπως: α) Ποια 
σχέση φαίνεται να έχει ο πομπός και ο δέκτης της επιστολής; Β) Ποιες λέξεις που χρη-
σιμοποιούν φανερώνουν τη σχέση τους; Γ) Όλες οι επιστολές επεξεργάζονται ένα μόνο 
κεντρικό θέμα ή εξαπλώνονται και σε άλλα δευτερεύοντα; δ) Καταγράψτε λέξεις – 
κλειδιά από την κάθε επιστολή στον πίνακα που σας δίνεται. Πώς θα χαρακτηρίζατε το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στη συγγραφή της επιστολής; Απλό ή σύνθετο; Ε) Πα-
ρατηρήστε τις προτάσεις. Είναι σύντομες ή μακροσκελείς; Στ) Σε ποιες επιστολές συ-
ναντάτε το β΄ πληθυντικό πρόσωπο και σε ποιες το β΄ ενικό; Ζ) Με ποιες λέξεις συν-
δέονται οι προτάσεις μεταξύ τους; Η) Ποια σημεία στίξης χρησιμοποιούνται;  

Φάση 3η : Με το πέρας της συμπλήρωσης του 2ου Φύλλου εργασίας οι μαθητές θα είναι 
σε θέση να ταξινομήσουν τις επιστολές σε δύο βασικές κατηγορίες, τις επίσημες/ τυπι-
κές και τις φιλικές. Θα πρέπει να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα συμπεράσματά τους 
όπου αναμένεται να έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι τυπικές/ επίσημες επιστολές απευ-
θύνονται σε (απο)δέκτες που κατέχουν κάποιο αξίωμα/ εξουσία, μεγαλύτερη ηλικία, ή 
ανήκουν σε κάποια κοινωνική ομάδα, ενώ οι φιλικές σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. 
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Επίσης, μέσα από την παρουσίαση θα φανεί η κατάκτηση της τυπικής δομής, αλλά και 
της γλωσσικής διαφοροποίησης, η θεματική αυστηρότητα της τυπικής επιστολής και η 
ανοιχτότητα της φιλικής όπου ευκολότερα παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις από το 
κύριο θέμα με την έκφραση προσωπικών συναισθημάτων.  

Φάση 4η: Οι ομάδες θα συμπληρώσουν το 3ο Φύλλο εργασίας/ αξιολόγησης όπου σε 
συνεργατικό έγγραφο θα συνθέσουν δύο επιστολές. Το θέμα των επιστολών που θα 
επεξεργαστούν οι ομάδες πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Η πρώτη θα είναι μία επι-
στολή στον φίλο/ φίλη στον/στην οποίο/α απευθύνεται πρόσκληση για επίσκεψη για 
τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η δεύτερη θα είναι επίσημη και θα απευθύνεται στον 
διευθυντή του σχολείου για θέμα που απασχολεί τους μαθητές. Οι μαθητές θα πρέπει 
να συντάξουν το συνεργατικό έγγραφο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των φύλλων ερ-
γασίας που προηγήθηκαν. Με το πέρας της διαδικασίας δίνουν τις επιστολές τους στα 
μέλη των άλλων ομάδων, τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιστολές των συμ-
μαθητών τους βάσει κριτηρίων που δίνονται από τον εκπαιδευτικό. Τα κριτήρια 
(rubrics) αξιολογούν σε βάθος την προσπάθεια παραγωγής λόγου εξετάζοντας α) την 
τήρηση της δομής β) την επιλογή κατάλληλης υφολογικά προσφώνησης, ανάλογα με 
την περίσταση επικοινωνίας γ) τη σωστή δόμηση των παραγράφων (σαφής έκφραση 
του θέματος – ανάλυση διαδικασίας – στόχος/ ζητούμενο επιστολής δ) την προσαρμογή 
του λεξιλογίου, του είδους των προτάσεων και της σύνταξης στο είδος της επιστολής 
ε) την επιλογή κατάλληλης αποφώνησης. Η ετεροαξιολόγηση βοηθά σημαντικά στην 
αυτοαξιολόγηση και την κατάκτηση μεταγνωστικών στόχων. 

Φάση 5η: Στο τέλος της διαδικασίας επιλέγονται οι καλύτερες επιστολές που χρησιμο-
ποιούνται ως πρότυπα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ενώ οι μαθητές 
καλούνται από τον εκπαιδευτικό να συνθέσουν στο σπίτι τους μία απαντητική επι-
στολή, που θα απευθύνεται στον ίδιο τον καθηγητή τους, όπου θα εκφράζουν με επί-
σημο ύφος τι ακριβώς έμαθαν από τη διαδικασία που ακολούθησαν και θα σχολιάζουν 
τη διαδικασία ζητώντας να επαναληφθεί ή όχι.  

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η προηγηθείσα διδακτική πρόταση οδηγεί τους μαθητές στην επαγωγική προσέγγιση 
και κατάκτηση της γνώσης βοηθώντας τους να κατανοήσουν σφαιρικά το κειμενικό 
είδος της επιστολής και να αντιληφθούν τον επικοινωνιακό του ρόλο. Ο συνδυασμός 
της διδασκαλίας με τη διερευνητική/ επαγωγική μέθοδο, τους αναθέτει έναν πρωταγω-
νιστικό/ ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ το περιβάλλον της «Πύλης» 
τούς παρέχει ικανό αριθμό αυθεντικών κειμένων, τα οποία επεξεργάζονται ομαδικά 
συγκρίνοντας και παραθέτοντας στοιχεία που τους προβληματίζουν. Την ίδια στιγμή 
ενσωματώνουν δημιουργικά στην εργασία τους τις Τ.Π.Ε. που αναδεικνύονται σε μέσο 
γραμματισμού και έρευνας. Αντιλαμβάνονται την κοινωνική και επικοινωνιακή διά-
σταση της γλώσσας και τη χρηστικότητά της, όπως επίσης και ότι η παραγωγή κειμέ-
νων αποτελεί μία κοινωνική πράξη με βαρύτητα. Κατανοούν ότι η παραγωγή λόγου 
μπορεί να είναι προϊόν γόνιμης συνεργασίας, η οποία, για να επιτευχθεί, θα πρέπει να 
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υιοθετηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές. Επιπλέον, ανατίθενται ρόλοι σε όλους τους 
μαθητές και δίνεται η δυνατότητα ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στους 
αδύναμους κάτι που ευνοεί την ανάπτυξη τόσο της γλωσσικής, όσο και της διαπροσω-
πικής νοημοσύνης (Gardner, 1999, Φλουρής, 2006). Σταδιακά επιτυγχάνεται η καλ-
λιέργεια των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η όξυνση του 
κριτικού νου και η ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους. 

Από την άλλη, η επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας βοηθά τον διδάσκοντα να απο-
ταμιεύσει τρόπους, προσεγγίσεις και διαδικασίες που μπορούν να ακολουθηθούν επι-
λεκτικά και στις επόμενες ενότητες, αλλά και στις επόμενες τάξεις. Ακόμη, ως προς 
την αξία και τον ρόλο των στόχων που επιτυγχάνονται, επισημαίνουμε πως όχι μόνο 
κατευθύνουν, αλλά και καθοδηγούν στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, τη μαθητοκε-
ντρική οργάνωση, διευκολύνοντας και ανανεώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Με 
τον τρόπο αυτόν, το «πυκνό» βιβλίο τιθασεύεται και χρησιμοποιείται ως μέσο πραγμά-
τωσης του πνεύματος των γενικών και ειδικών σκοπών του Α.Π και, συγκεκριμένα, 
του ΔΕΠΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (ΦΕΚ 303/13-03-03: 3778, 
3779-3780). 
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Παραμύθι: «Το αλφαβητάρι των πουλιών» 

Κατερίνα Τσελέπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Μαρία Κωσταγιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79 

Παπαδοπούλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 

Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μιας καινοτόμου παιδαγωγικής πρακτικής. Κύριος στόχος η ανάπτυξη συ-
νοχής της ομάδας σε μια τάξη που παρουσιάζει έλλειψη προσαρμογής και συνεργατι-
κότητας. (Παιδιά προερχόμενα από το νηπιαγωγείο που πρέπει να ενταχθούν στο σχο-
λικό περιβάλλον). Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με μια ποικιλία μέσων, μεθόδων 
και τεχνικών υποστηρικτών και συμπληρωματικών των σχολικών εγχειριδίων με πρω-
ταγωνιστή τις Τ.Π.Ε., υλοποιώντας στόχους των αντίστοιχων ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Στό-
χος η ανάπτυξη ομαδικότητας συνεργασία ,δημιουργικής σκέψης, «πειθαρχίας», μέσα 
από το συνδυασμό παραμυθιού τέχνης, φύσης. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να προ-
βληματιστούν οι μαθητές με θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τις αρνη-
τικές επιπτώσεις του ανθρώπου σ’ αυτό. Η πρακτική είχε εξαιρετικά αποτελέσματα ως 
προς τη βελτίωση των σχέσεων της ομάδας την επίτευξη της μεταξύ τους συνεργασίας 
και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, την τήρηση κανόνων κλπ 

Λέξεις-Κλειδιά: αλληλεπίδραση, κανόνες συνεργασίας, δημιουργικότητα, οικολογική 
αντίληψη 

 Εισαγωγή  

Με βάση τη θεωρία του Gardner (1999) ο οποίος αναγνώρισε οκτώ είδη νοημοσύνης 
(μουσική, ρυθμική, οπτική, χωρική, τη σωματική/κιναισθητική, τη διαπροσωπική, εν-
δοπροσωπική και φυσιοκρατική) προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τον τρόπο μάθησης 
και το μοντέλο νοημοσύνης κάθε μαθητή. Στόχος του προγράμματος η καλλιέργεια 
προφορικού η γραπτού λόγου, η οριοθέτηση των μαθητών, καλλιέργεια οικολογικής 
συνείδησης μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία με χρήση ποικίλων μέσων και τεχνι-
κών ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο με τη χρήση σύγχρονων δι-
δακτικών προσεγγίσεων που επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο 
ερευνητικής μάθησης και αναζήτησης της γνώσης. Τα παιδιά διαβάζουν λαϊκά και σύγ-
χρονα παραμύθια και αναπαριστούν χρησιμοποιώντας και δημιουργικές τέχνες: σχέδιο, 
ζωγραφική, ποίηση, μουσική, τραγούδι.  

Το τραγούδι έχει στόχο την επικοινωνία μεταδίδοντας όχι μόνο πληροφορίες αλλά και 
συναισθήματα.  

Μιλώντας για τα φύση και την προστασία της δημιουργούμε οικολογική αντίληψη 
(Λότη Πετροβιτς 2013). Παράλληλα με τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης τα παι-
διά ήρθαν σε επαφή με τη τέχνη. Με την βοήθεια του μαθήματος Τ.Π.Ε. είδαν έργα 
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τέχνης και περιηγήθηκαν εικονικά στα καλύτερα μουσεία τέχνης όλου του κόσμου. Η 
διαδικασία αυτή καλλιεργεί τη φαντασία, προάγει την αυτογνωσία και την προσωπική 
ανάπτυξη. 

Η συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση είχε επισημανθεί τον John Dewey (2005) ο 
οποίος στο έργο του «Art Experience» τονίζει ότι η αισθητική εμπειρία τελεί το κατε-
ξοχήν διδακτικό μέσο που καλλιεργεί την φαντασία και συμβάλλει καθοριστικά στη 
διαδικασία μάθησης (Greene, 2000). O Gardner (1990:10), ο οποίος υπήρξε θεμελιω-
τής της πολλαπλής νοημοσύνης, θεωρεί ότι η τέχνη συνιστά μια διανοητική διαδικασία 
που προϋποθέτει την ενεργοποίηση πολλαπλών συμβολικών συστημάτων. Επομένως 
η τέχνη είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου που αν ενσωματωθεί στη 
διδασκαλία του θα μπορέσει να στηρίξει κατά ένα μεγάλο μέρος την πολύπλευρη προσ-
ληπτική ικανότητα των μαθητών του. 

Σκοπός 

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές του σε επαφή με το παραμύθι, 
τη φύση, την τέχνη και μέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία να καταλάβουν ότι το δάσος 
δεν φτιάχνουν τα δέντρα από μόνα τους αλλά οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε 
όλους τους οργανισμούς του δάσους. Όλα αυτά προάγονται και υποστηρίζονται από τη 
χρήση των Τ.Π.Ε.. 

Στόχοι 

1. Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος της οικογένειας για την αξία του παραμυθιού 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

2. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. 
3. Ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας 
4. Τα παιδιά να ερευνούν, να δημιουργούν, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και την 

κριτική τους σκέψη. 
5. Να καλλιεργήσουν γραπτό και προφορικό λόγο. 
6. Να αναπτύξουν δεξιότητες και ταλέντα. 

Μέθοδοι 

Γίνεται διάχυση του προγράμματος σ’ όλα τα μαθήματα 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με βάση την 
ανακαλυπτική εμπειρική μέθοδο (Piajet – Bruner). Αυτές οι μέθοδοι αναπτύσσουν και 
τα οχτώ είδη νοημοσύνης όπως αναφέρονται στη θεωρία του Gardner (1999). 
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Υλοποίηση 

Φτιάξαμε την παραμυθογωνιά 

 

Εικόνα τάξης 

 

Παραμυθογωνιά 

Έγινε αφήγηση του παραμυθιού «Μαραλά» κι άλλων παραμυθιών με ποικίλους τρό-
πους. Το παραμύθι δραματοποιήθηκε από τα παιδιά. Το παιχνίδι ρόλων μια επικοινω-
νιακή δραστηριότητα που καλλιεργεί τη φαντασία και επιτυγχάνεται η παραγωγή γρα-
πτού και προφορικού λόγου μέσα απ’ αυτή. Δημιουργήσαμε με χρήση εφαρμογών 
Τ.Π.Ε. κρυπτόλεξο με ρήματα στον αόριστο που αναπτύσσει τη δεξιότητα της ορθο-
γραφίας ώστε να γίνει κατανοητή έμμεσα η δομή της οριστικής του αόριστου.  

Επίσης με χρήση εφαρμογών Τ.Π.Ε. φτιάξαμε κρυπτόλεξο με στόχο την εκμάθηση λε-
ξιλογίου που ήταν απόρροια του προγράμματος. Από τις επισκέψεις μας: Πάρνηθα, 
Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, Ποικίλο όρος, Μουσείο συναισθημάτων, 
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παραμυθοπλάστης, πάρκο Αντώνης Τρίτσης (χελιδονίσματα), μουσείο Βορρέ, τις αφη-
γήσεις και τις πληροφορίες. Για τη δημιουργία των παραμυθιών δόθηκαν στα παιδιά 
εικόνες χωρίς λόγια από παραμύθια ή ιστορίες εικονογραφημένες και συνέθεσαν τα 
δικά τους παραμύθια με έναν πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο (δουλεύοντας σε εταιρι-
κές ομάδες). Δημιούργησαν και εικονογράφησαν μια σειρά από παραμύθια: 

«Αλφαβητάρι των πουλιων» 
«Η κυρά-Καλή και οι 12 μήνες» 
«Η ελαφίνα» 
«Ο νάνος και το διαμάντι» 
«Το μικρό σπουργιτάκι» 

Παράλληλα με τη δημιουργία παραμυθιών τα παιδιά δημιούργησαν μακέτα με θέμα. 
«Το χωριό των πουλιών». Τα παιδιά ζωγράφισαν την μακέτα αρχικά στον υπολογιστή 
και τα σχέδια τους τα υλοποίησαν σε τρισδιάστατες κατασκευές ανάγλυφες μικρογρα-
φίες ενός χωριού και της βιοποικιλότητάς του. Η μακέτα λειτούργησε ως άριστο επο-
πτικό εργαλείο. Τα παιδιά έφτιαξαν προτάσεις βρήκαν ήρωες για τα παραμύθια τους, 
δούλεψαν το χρόνο στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο. Δούλεψαν ουσιαστικά, επί-
θετα, συνέθεσαν προβλήματα μαθηματικών. 

Η Μορφολογία του Παραμυθιού 

Οι λειτουργίες σύμφωνα με τον Ροντάρι «Γραμματική της φαντασίας» είναι τριανταμία 
και είναι αρκετές με τις παραλλαγές και τις εσωτερικές τους διαρθρώσεις να περιγρά-
ψουν τη μορφή των παραμυθιών. 

1. Απομάκρυνση 
2. Απαγόρευση 
3. Παράβαση 
4. Έρευνα 
5. Προδοσία 
6. Παγίδα 
7. Συνενοχή 
8. Βλάβη (ή έλλειψη) 
9. Μεσολάβηση 
10. Συναίνεση του ήρωα 
11. Αναχώρηση του ήρωα 
12. Ο ήρωας υποβάλλεται σε δοκιμασία από το δωρητή 
13. Αντίδραση του ήρωα 
14. Προμήθεια του μαγικού μέσου 
15. Μετακίνηση του ήρωα 
16. Αγώνας ανάμεσα στον ήρωα και τον ανταγωνιστή του. 
17. Ο σημαδεμένος ήρωας. 
18. Ο ήρωας νικά τον ανταγωνιστή του. 
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19. Απαλλαγή από τη συμφορά ή αρχική έλλειψη 
20. Επιστροφή του ήρωα 
21. Καταδίωξή του 
22. Ο ήρωας σώζεται 
23. Ο ήρωας φτάνει αγνώριστος στο σπίτι του 
24. Αξιώσεις του ψεύτικου ήρωα 
25. Στον ήρωα αναθέτουν ένα δύσκολο άθλο 
26. Εκτέλεση του ήρωα 
27. Αναγνώριση του ήρωα 
28. Ξεσκέπασμα του ψεύτικου ήρωα ή του ανταγωνιστή 
29. Μεταμόρφωση του ήρωα 
30. Τιμωρία του ανταγωνιστή 
31. Γάμος του ήρωα 

Φυσικά δεν υπάρχουν όλες οι λειτουργίες σε όλα τα παραμύθια. Η επιλογή ή η παρά-
λειψη κάποιων λειτουργιών είναι ένας τομέας που ο παραμυθάς είναι να δημιουργήσει. 
Μπορούν να γίνονται άλματα στην αλληλουχία των λειτουργιών συνενώσεις και συνο-
ψίσεις που όμως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τη γε-
νική γραμμή. Ένα παραμύθι μπορεί να αρχίζει από τη πρώτη λειτουργία από τη δέκατη 
ή τη δέκατη έβδομη όμως – ιδιαίτερα αν είναι αρκετά παλιό – είναι δύσκολο να πηδά 
προς τα πίσω για να αναπληρώσει τα μέρη που ξεχάστηκαν. 

Ολοκλήρωση του σεναρίου 

Τα παιδιά ζωγράφισαν τα παραμύθια τους και τα μετέφεραν σε ηλεκτρονική μορφή 
(σάρωση – επεξεργασία εικόνας). Κατόπιν επιμελήθηκαν και δημιούργησαν ηλεκτρο-
νικό βιβλίο με τα παραμύθια τους το οποίο θα εκδοθεί διαδικτυακά. Τέλος τα παιδιά 
ζωντανεύουν το παραμύθι τους φτιάχνοντας το δικό τους βίντεο, επενδύοντας το με 
πρωτότυπα τραγούδια που έφτιαξαν τα ίδια. 
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Η ιστορία και οι… λέξεις· από την έρευνα πεδίου στη διδακτική πράξη. 

Βασίλειος Μπόκολας, Διευθύνων Ξένιος Πόλις, vbokolas@xeniospolis.gr 
Βασιλική Καράμπαμπα, Ιστορικός, vasiliki_k95@hotmail.com 

 Όλγα Μέργιανου, Φιλόλογος, olgakefalonia@hotmail.gr 
Μαρία Παπαδοπούλου, Φιλόλογος, mariaknpapa@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η ανά χείρας μελέτη αφορά την ορολογία της ιστορικής επιστήμης όπως αυτή «αποτυ-
πώνεται» στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια αλλά και στους φορείς που προάγουν μία άτυπη 
-αλλά σύγχρονη και διαδραστική- μάθηση, τα λεγόμενα «Nέα Mέσα». Το εν λόγω εγ-
χείρημα συνοδεύεται από πρόταση διαθεματικού διδακτικού σεναρίου για το μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας για τη ΣΤ’ Δημοτικού. Στόχος του σενα-
ρίου είναι η κατανόηση των δύσκολων ιστορικών λέξεων/ εννοιών από τους μαθητές 
μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της έρευνας και 
της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού λεξικού. 

Λέξεις-Κλειδιά:ιστορία, όροι, έννοιες, «Νέα Μέσα», σενάριο διδασκαλίας. 

Εισαγωγή 

Μία από τις αναγνωρισμένες «δυσκολίες» της σύγχρονης ιστοριογραφίας είναι η επι-
τυχής κοινοποίηση της ιστορικής γνώσης στο ευρύ κοινό. Στις βασικές αιτίες συγκα-
ταλέγεται το απροσπέλαστο επαγγελματικό ιδιόλεκτο (Ρεπούση 2000, Cannadine2007, 
16-17), το οποίο μεταφέρεται τόσο στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια όσο και στις προσπά-
θειες εκλαΐκευσης της ιστορικής γνώσης, στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στα όπως θα τα αναφέρουμε στο εξής, «Νέα Μέσα» 
(ΝΜ,“newmedia”) (Ouellette2013, Gigi Durham, Kellner 2012). Ανάμεσα στα τελευ-
ταία, το διαδίκτυο, με τη δική του καταγεγραμμένη ιστορία, φαίνεται πλέον να παράγει 
και τη δική του ιστορικότητα· ειδικά με τη δυναμική διείσδυσή του σε όλα τα υπόλοιπα 
ΜΜΕ (Kungetal. 2009). H Gitelman (2006) θεωρεί ότι σε αυτά τα «Νέα Μέσα» μπορεί 
να μελετηθεί η δημόσια ζωή καθώς και η δημόσια μνήμη. Τα παραπάνω δεδομένα ό-
μως δεν αφορούν μόνο τον εξειδικευμένο ερευνητή, δηλαδή τον ιστορικό. Αφορούν 
και τους καθημερινούς, «αμύητους» πολίτες, αφορούν τους εκπαιδευτικούς, αφορούν 
τους μαθητές και τις μαθήτριες, είτε αυτοί/ές λειτουργούν στο πλαίσιο της τυπικής εκ-
παίδευσης, είτε μαθαίνουν στο/από το σπίτι τους, μπροστά από μία οθόνη ή ένα κινητό. 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η ιστορική έρευνα, η ιστορική επιστήμη, όπως εφαρμό-
ζεται στην πράξη περνά μια εξαιρετικά σφριγηλή, δραστήρια και ανανεωτική περίοδο 
(Cannadine2007, 15). Αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τόσο σε διεθνές επί-
πεδο όσο και σε εγχώριο, έχει δημιουργηθεί μια ανάλογη κατάσταση. Οι εφημερίδες, 
τα περιοδικά, η λογοτεχνία αλλά και τα MME με πολλά εκδοτικά αλλά και ψηφιακά 
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εγχειρήματα ευαγγελίζονται το «ξαναγράψιμο της ιστορίας» προβάλλοντας μάλιστα 
συχνά μια «άλλη» ιστορία από αυτήν που διδάσκεται στο σχολείο (Μπόκολας 2019). 
Ειδικά η τεχνολογία της πληροφορίας επιφύλασσε για την ιστορία μια προνομιακή 
θέση, με προεξάρχον το διαδίκτυο (Λιάκος 2007, 15-17). Επίσης, τόσο οι διεθνείς τη-
λεοπτικοί σταθμοί (BBC, History Channel κλπ.) αλλά και η ελληνική τηλεόραση ασχο-
λούνται όλο και περισσότερο με ιστορικά ζητήματα, ενώ πληθαίνουν οι εκπομπές και 
τα αφιερώματα με σαφή ιστορικό προσανατολισμό. Πρόσφατα δημιουργήθηκε και το 
CosmoteHistoryHD (βλ. διαδικτυογραφία), το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που είναι 
«αφιερωμένο στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό».  

Η νέα αυτή κατάσταση δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Οι ίδιοι οι ιστορικοί αναγνωρί-
ζουν ότι, ενώ γράφεται υπερβολικά πολλή ιστορία, συχνά «σε ζοφερή πρόζα»,«αποτυγ-
χάνει πλήρως να φτάσει σε ευρύτερο ακροατήριο» (Cannadine 2007, 16-17). Δεκαετίες 
πριν ο Πρεβελάκης (1982) κατέδειξε τη δυσκολία των ιστορικών όρων και εννοιών, οι 
οποίοι διαχρονικά φαίνεται να σημασιοδοτούνται από το ιστορικό συγκείμενο αλλά και 
από την ιδεολογία του εκάστοτε αναγνώστη (Ρεπούση 2000, Μαυροσκούφης 2006). Σε 
πρόσφατη έρευνα του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των μαθημάτων και των εγχειριδίων 
του δημοτικού, αρνητικοί πρωταγωνιστές αναδεικνύονται το μάθημα και το αντίστοιχο 
εγχειρίδιο της ιστορίας της ΣΤ΄ αναφορικά με την «υπέρογκη ύλη» (78,6%) και τις «δυ-
σκολίες ως προς τη διδασκαλία» (66,67%) (Λακασάς 2015). Φαίνεται όμως ότι οι δυ-
σκολίες δεν συγκεντρώνονται τόσο στο περιεχόμενο όσο στη μεθοδολογία προσέγγι-
σης του μαθήματος (Αλεξοπούλου 2012). Μελέτες για το μάθημα και τη χρήση των 
εγχειριδίων ανέδειξαν ότι η επιτυχής κατανόηση των ιστορικών εννοιών συνδέεται κυ-
ρίως με τη βιωματική/ ερευνητική μάθηση (Κανάρη 2004, Θεοδοσιάδου 2010). Από 
αυτήν ακριβώς την παραδοχή εκκινούν προσπάθειες, οι οποίες επιχειρούν να προσεγ-
γίσουν την ιστορική ορολογία, τις ιστορικές έννοιες με τη έρευνα που επιτρέπει η 
χρήση του διαδικτύου (Δολαπτσή 2012, Καραμανώλη 2015). 

Τα «Νέα Μέσα», μπορούν να αναβαθμίσουν τη σχέση των μαθητών με τη γνώση και 
τη μάθηση μέσα από την ανάπτυξη οργανωμένων δραστηριοτήτων. Ένα τέτοιο αποτε-
λεσματικό πλαίσιο που συχνά προτείνεται είναι τα σενάρια διδασκαλίας, που σκοπό 
έχουν τη λειτουργική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη (Μικρόπου-
λος, Μπέλλου 2010). Προς αυτή την κατεύθυνση συγκροτήθηκε και το σενάριο «Η 
ιστορία και οι… λέξεις. Φτιάχνουμε το δικό μας ιστορικό λεξικό» (Μπόκολας 2014/ βλ. 
διαδικτυογραφία), το οποίο προτείνεται για το μάθημα της Γλώσσας σε συνδυασμό με 
το μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Ο βασικός σκοπός του είναι οι μαθητές να 
εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν δύσκολους ιστορικούς όρους. Σε πρώτη φάση, αφού 
μελετήσουν το κείμενο του βιβλίου τους, εντοπίζουν δύσκολους όρους και ερευνώντας 
σε ηλεκτρονικά λεξικά καταγράφουν την ερμηνεία αυτών. Σε δεύτερη φάση –υιοθετώ-
ντας τον ρόλο του δημιουργού– απλοποιούν τις ερμηνείες αυτές μετασχηματίζοντάς 
τες και «κατασκευάζουν» ένα ηλεκτρονικό λεξικό για να το προσφέρουν προς χρήση 
στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. 

 

1330/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



 Διδακτική εφαρμογή σεναρίου - προετοιμασία και στοχοθεσία 

Το εν λόγω διδακτικό σενάριο προτείνεται για το μάθημα της Γλώσσας Στ΄ Δημοτικού, 
12η ενότητα «25η Μαρτίου, Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα» και στο μάθημα 
της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, ενότητα Β, «Οι Έλληνες κάτω από τη λατινική και την 
οθωμανική κυριαρχία (1453-1821)» και ενότητα Γ, «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-
1830)». Για την εφαρμογή του απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες στη συμβατική διδακτική 
αίθουσα και στο εργαστήριο πληροφορικής. Βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης του 
σεναρίου είναι τα απαραίτητα λογισμικά και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η ύπαρξη και 
η αξιοποίηση κάποιας ιστοσελίδας του σχολείου ή κάποιου blog με περιβάλλον συζή-
τησης θα διευκολύνει τη διαδικασία. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με 
την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, με βασικές λει-
τουργίες των Windows (άνοιγμα φακέλου, αρχείου, αποθήκευση, κ.λπ.), της επεξεργα-
σίας κειμένου και με το λογισμικό για τη δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού. Ο εκπαι-
δευτικός θα πρέπει να έχει τοποθετήσει στους Η/Υ του εργαστηρίου φάκελο με τα α-
παιτούμενα έγγραφα. Παράλληλα, καλό θα είναι να είχε ολοκληρωθεί η διδασκαλία 
των σχετικών ενοτήτων που αφορούν την ελληνική επανάσταση του 1821 στο μάθημα 
της ιστορίας. 

Οι στόχοι αποβλέπουν στην απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο, τις αξίες, τις πεποιθή-
σεις, τα πρότυπα και τις στάσεις ζωής. Οι μαθητές επιδιώκεται να αντιληφθούν την 
έννοια της «ορολογίας», ως σύνολο ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε μια επι-
στήμη, τέχνη, τεχνική, να αναγνωρίσουν πότε δεν έγιναν κατανοητοί, να επαναδιατυ-
πώσουν ή να επαναλάβουν το εκφώνημά τους ή το γραπτό τους κείμενο, να συνεργα-
στούν και να αλληλοεπιδράσουν. Επιπλέον, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων για τη 
γλώσσα, οι μαθητές επιδιώκεται να αναπτύξουν στρατηγικές γραπτού λόγου και μετα-
σχηματισμού μικρών κειμένων, να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των χαρα-
κτηριστικών της ακρίβειας, της σαφήνειας κατά τη γραπτή απόδοση του νοήματος μιας 
λέξης, καθώς και να διαμορφώσουν οι ίδιοι κείμενα που θα εξυπηρετούν πραγματικές 
μαθησιακές ανάγκες. Για την απόκτηση γραμματισμών γίνεται προσπάθεια εξοικείω-
σης με τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, με την πλοήγηση στο διαδί-
κτυο και την περιήγηση στο εσωτερικό ιστοτόπου. Ακόμη επιχειρείται να γίνει κατα-
νοητό ότι μια λέξη μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες. Τέλος, γίνεται 
προσπάθεια να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες οπτικού εγγραμματισμού. Τα παιδιά 
συνεργαζόμενα σε μικρές ομάδες αποκτούν ή ενισχύουν δεξιότητες συνεργασίας. Α-
ξιοποιούνται πολυαισθητηριακές μέθοδοι για την ενίσχυση της μάθησης. Οι μαθητές 
λειτουργούν με μαθησιακή αυτονομία οπτικοποιώντας και λεκτικοποιώντας τις ενέρ-
γειές τους. Επίσης μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης μυούνται σε μεταγνωστικές 
δεξιότητες, όπως στο να αξιολογούν αντικειμενικά και ισορροπημένα τις εργασίες των 
συμμαθητών τους, αλλά και να εξελίσσουν οι ίδιοι τη δουλειά τους με βάση αντίστοιχη 
αξιολόγηση από τους συμμαθητές τους. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στη μείωση των 
μηχανιστικών λαθών (Crimi&Tompkins 2005). 
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Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δύο (2) ατόμων, εργάζονται στην αίθουσα των 
Η/Υ. Κατά τη διδασκαλία του σεναρίου εφαρμόζεται η καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Ο εκπαιδευτικός 
χρησιμοποιεί ερωτήσεις, συζήτηση, προβληματισμούς, φύλλα δραστηριοτήτων (με ή 
χωρίς τη χρήση ΤΠΕ). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών. 

Περιγραφή της διδασκαλίας 

Εκκίνηση αποτελεί η διδασκαλία της 12ης ενότητας, «25η Μαρτίου» του σχολικού εγ-
χειριδίου Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού. Αρχικά γίνεται προβολή του κειμένου «Ο λόγος του 
Κολοκοτρώνη στην Πνύκα» (σσ. 105-106) (βιντεοπροβολέας/ διαδραστικός πίνακας), 
ενός κειμένου που κατά την «ομολογία» του εισαγωγικού σημειώματος «έχει γραφτεί 
σε παλιότερη εποχή, όταν η μορφή της ελληνικής γλώσσας ήταν διαφορετική». Πρόκειται 
για ένα εύκολο κείμενο με λίγες «δύσκολες» λέξεις. Πραγματοποιείται μεγαλόφωνη 
ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό, ενώ από πριν είχε ζητηθεί από τους μαθητές να ση-
μειώσουν λέξεις ή εκφράσεις που τυχόν δεν καταλαβαίνουν. Έπειτα, ζητείται η γνώμη 
των μαθητών για το αν τους άρεσε το κείμενο και αν πιστεύουν πως το εισαγωγικό 
σχόλιο είναι εύλογο και κατανοητό. Με βάση τις απαντήσεις και τα σχόλια ακολουθεί 
συζήτηση για τις λέξεις, «εδημηγορούσαν», «όθεν», «φρόνιμος» «μπαρουτόβολα», αλλά 
και για τη φράση «εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός». Ακολούθως, τα παι-
διά ενημερώνονται σχετικά με τον στόχο του σεναρίου: να αντιληφθούν ότι το πρώτο 
επίπεδο δυσκολίας στην κατανόηση της «ιστορικής γλώσσας» βρίσκεται σε άμεση συ-
νάρτηση με τον βαθμό παλαιότητας ενός κειμένου, είτε είναι διασκευασμένο, είτε πρό-
κειται για μια αυθεντική πηγή ή μαρτυρία μιας προγενέστερης εποχής.  

Σε δεύτερο επίπεδο ο στόχος είναι να καταλάβουν τη δυσκολία ορολογίας που «κρύ-
βουν» τα σύγχρονα κείμενα, δηλαδή τα ιστορικά κείμενα που γράφονται στις μέρες 
μας. Μάλιστα, γίνεται αναφορά και για τα ψηφιακά κείμενα, που λ.χ. βρίσκουμε στο 
διαδίκτυο ή και τα ιστορικά ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στην τηλεόραση. Έπειτα ακο-
λουθεί η οργάνωση της διαδικασίας. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των δύο μαθητών και 
ορίζονται αριθμοί-ταυτότητες για κάθε ομάδα (λ.χ. ομάδα 1, ή ομάδα 12). Δίνονται 
οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες κάθε ομάδα θα αναλάβει να εντοπίσει και να ερμηνεύ-
σει δύσκολους ιστορικούς όρους με τη βοήθεια ηλεκτρονικού λεξικού, ώστε να προ-
κύψει ένα τελικό προϊόν, το ηλεκτρονικό λεξικό του σχολείου. 

Στη 2η και 3η διδακτική ώρα τα παιδιά βρίσκονται μπροστά στους Η/Υ. Καλούνται να 
ανοίξουν από τους φακέλους που βρίσκονταν στην επιφάνεια εργασίας το Α΄ Φύλλο 
δραστηριοτήτων, να διαβάσουν την «1η Δραστηριότητα» και να ανοίξουν την ιστοσε-
λίδα του ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες του φύλλου πρέπει να διαβάσουν το κείμενο, Εισαγωγή: Η Φιλική Εται-
ρεία, να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις λέξεις ή τις φράσεις που τους δυσκολεύ-
ουν. Πρόκειται για ένα κείμενο ήπιας δυσκολίας. Με βάση τις απαντήσεις και τα σχό-
λιά τους αξιοποιούνται και συζητούνται λέξεις-φράσεις όπως: «διαδικασία 
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εθνογένεσης», «επαναστατικών ζυμώσεων», «τεκτονικές στοές», «συνωμοτικό», «μύ-
ηση», «πλειάδα», «επιφανείς», «μετεγκατάσταση», «ευυπόληπτα», «τελετουργικό». Σε 
αυτή τη φάση γίνεται παρουσίαση του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής και της χρή-
σης του με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Ακολουθούν οδηγίες για πώς να κάνουν μια 
απλή αναζήτηση ψάχνοντας για παράδειγμα τη λέξη «τελετουργικό». Έπειτα γίνεται 
αντιγραφή και επικόλληση της λέξης σε ένα νέο αρχείο. Ακόμη, δίνονται εξηγήσεις για 
τη σημασία της λέξης, για τα σύμβολα (λ.χ.~) και τις συντομογραφίες (λ.χ. «ως ουσ.»). 
Στη συνέχεια, οι μαθητές μεταβαίνουν σε επόμενη φράση, «διαδικασία εθνογένεσης», 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και επιχειρώντας να βρουν στο λεξικό τη λέξη «ε-
θνογένεση». Κατά την αναζήτηση της λέξης, δεν προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι 
παρουσιάζονται οι εξής τρόποι αντιμετώπισης ανάλογων περιπτώσεων: (α)αξιοποίηση 
άλλων λεξικών, (β) ανάλυση(«σπάσιμο») της λέξης στα συνθετικά της και έπειτα με-
μονωμένη αναζήτησητων ορισμών των λέξεων που προκύπτουν από την ανάλυση. Λό-
γου χάρη, σπάζοντας τη λέξη σε «έθνος» και «γένεση» προκύπτει η ερμηνεία της δια-
δικασίας «γέννησης», δημιουργίας ενός έθνους. Ακολούθως, οι ομάδες με βάση το πα-
ράδειγμα κάνουν το ίδιο και για πέντε (5) άλλες λέξεις που τους φαίνονται δύσκολες 
και επικολλούν το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ακολουθεί συζήτηση στην 
ολομέλεια, όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει την προσπάθειά της και αναφέρει πιθανά 
προβλήματα που ανακύπτουν. 

Συνεχίζοντας στη «2η Δραστηριότητα» προβάλλεται ένα από τα ντοκιμαντέρ της τηλε-
όρασης του ΣΚΑΪ με τίτλο «1821». Πρόκειται για ένα οκτάλεπτο απόσπασμα από το 
δεύτερο επεισόδιο με τίτλο «Μια ιδέα γεννιέται» (10:48 έως 19:07). Το κείμενο περιέχει 
πολλές «δύσκολες» λέξεις. Οι μαθητές καλούνται να το ξαναδούν, να εντοπίσουν και 
να καταγράψουν τις λέξεις ή τις φράσεις που τους δυσκολεύουν. Αναλόγως με τις α-
παντήσεις και τα σχόλιά τους πραγματοποιείται αξιοποίηση και συζήτηση των παρα-
κάτω λέξεων-φράσεων: «που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο», «εντάχθηκε στον αγγλικό 
στρατό», «περιηγητές», «κοιτίδα», «ζωτικό τμήμα της μόρφωσης», «πεποίθηση», «δεν 
είχαν προσλάβει το σημερινό περιεχόμενο», «κλασικισμός», «ρομαντισμός», «διανοού-
μενοι», «λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού», «ανερχόμενη αστική τάξη», «αυτόπτης μάρ-
τυρας», «εθνική οντότητα», «απέχθεια», «εσπερία». Έπειτα γίνεται παρουσίαση στον 
βιντεοπροβολέα και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής της χρήσης «αποθήκευση 
στο καλάθι», όταν πρόκειται για τη συγκέντρωση της σημασίας πολλών λέξεων. Κατα-
δεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται μια συνολική αναζήτηση άγνωστων λέ-
ξεων ψάχνοντας (για παράδειγμα) τις λέξεις, «λίκνο», «κοιτίδα» και «ζωτικός». Έπειτα, 
όλα τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αντιγράφονται και επικολλούνται από το κα-
λάθι σε ένα νέο αρχείο. Εξηγείται στα παιδιά ότι πολλές φορές μία λέξη έχει δύο (2) ή 
και παραπάνω σημασίες ανάλογα με τον τρόπο, τη χρονική περίοδο ή με το ιστορικό 
πλαίσιο που χρησιμοποιείται. Λόγου χάρη, η λέξη «ρομαντισμός» έχει δύο έννοιες. Μία 
όταν αναφέρεται στην καθημερινή ζωή και στα συναισθήματα των ανθρώπων και μία 
άλλη όταν αναφέρεται σε ιστορικές περιόδους και αφορά τάσεις στον πολιτισμό και 
την τέχνη. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να κάνουν μια συνολική αναζήτηση πέντε (5) 
άγνωστων λέξεων με τη χρήση της αποθήκευσης στο «καλάθι» και να τις 
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επικολλήσουν στον χώρο που προβλέπει η δραστηριότητα. Ακολούθως οι ομάδες πα-
ρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης μία λέξη που βρήκαν με παραπάνω από μία ση-
μασία.  

Προχωρώντας στην 4η και 5η διδακτική ώρα (αίθουσα πληροφορικής) ακολουθεί συ-
ζήτηση και αξιολόγηση από την ολομέλεια της τάξης σχετικά με την πορεία των εργα-
σιών, αλλά και ειδικότερα με το θέμα των δύσκολων ως προς την κατανόηση λέξεων. 
Ζητείται από τα παιδιά να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τρόπους αντιμετώ-
πισης του παραπάνω ζητήματος και με τη σπουδαιότητα ή μη του ρόλου του εκπαιδευ-
τικού. Ανάμεσα στα συμπεράσματα μπορεί να είναι τα εξής: ο εκπαιδευτικός και οι 
μαθητές δεν μπορούν να παρέμβουν στο διαδίκτυο ή στις μιντιακές παραγωγές, ω-
στόσο η παρέμβασή τους στο σχολικό εγχειρίδιο καθίσταται δυνατή, ώστε να βοηθη-
θούν τα παιδιά κατά τη χρήση του. Τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι υπάρχουν πολλές 
δύσκολες λέξεις στο βιβλίο. Καθώς, λοιπόν, δεν υπάρχει ένα λεξικό για την Ιστορία 
(όπως λ.χ. υπάρχει για το μάθημα της Γλώσσας), συμφωνείται από μαθητές και εκπαι-
δευτικό η δημιουργία ενός «ιστορικού λεξικού». Ακολουθεί ο σχεδιασμός της διαδικα-
σίας. Οι ομάδες των μαθητών αναλαμβάνουν δύο κεφάλαια από τα συνολικά είκοσι 
οκτώ των παρακάτω ενοτήτων: ενότητα Β, «Οι Έλληνες κάτω από τη λατινική και την 
οθωμανική κυριαρχία» καιενότητα Γ, «Η Μεγάλη Επανάσταση». Ανάλογα με τους α-
ριθμούς τους (λ.χ. Ομάδα 1 κλπ.), αναλαμβάνουν ανά δύο τις ενότητες με τη σειρά. 
Ακολούθως, τους ζητείται σε πρώτη φάση, αφού μελετήσουν τα κείμενα του βιβλίου 
να εντοπίσουν δέκα-δεκαπέντε δύσκολους όρους και ερευνώντας στο ηλεκτρονικό λε-
ξικό να καταγράψουν την ερμηνεία τους. Οι λέξεις που αναζητούν αφορούν μόνο το 
κυρίως κείμενο κάθε κεφαλαίου (όχι πηγές, γλωσσάρι κλπ.). Με την ολοκλήρωση της 
προσπάθειας οι ομάδες ανακοινώνουν τις λέξεις που εντόπισαν στην ολομέλεια για την 
αποφυγή της περίπτωσης να έχουν εντοπιστεί ίδιες λέξεις. Σε δεύτερη φάση οι μαθητές 
απλοποιούν τις ερμηνείες αυτές, αφαιρούν εξειδικευμένα σύμβολα του ηλεκτρονικού 
λεξικού και τις μετασχηματίζουν, ώστε να είναι κατανοητές από τους συμμαθητές τους. 
Για τον σκοπό αυτό τους δίνεται το παράδειγμα της λέξης «ρομαντισμός», το οποίο είχε 
αξιοποιηθεί προηγουμένως. Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος ο εκπαιδευτικός συ-
ζητά διακριτικά και χαμηλόφωνα με τις ομάδες των μαθητών, αξιολογεί άτυπα και κα-
τευθύνει την προσπάθειά τους, υπενθυμίζοντας τις προϋποθέσεις, αλλά και βοηθώντας 
με τυχόν απορίες. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής και του μετασχηματισμού των 
«λημμάτων» οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τις ομαδικές τους εργασίες (δη-
λαδή τα λήμματα με τις επεξηγήσεις τους). Με βάση τις οδηγίες μπαίνουν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του σχολείου, στη σελίδα που αφορά την τάξη τους και δημοσιεύ-
ουν στον χώρο συζητήσεων τις λέξεις με τις σημασίες τους.  

Την 5η διδακτική ώρα τα παιδιά μπαίνουν ατομικά στον χώρο συζητήσεων και αξιολο-
γούν τη δουλειά των συμμαθητών τους. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο να διεξαχθεί μια 
ισορροπημένη κριτική, η οποία θα περιλαμβάνει σχόλια για το τι είναι πολύ καλό ή 
κατανοητό αλλά και τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Επιπλέον, στην 6η διδακτική ώρα, οι μαθητές ο-
μαδικά, μελετούν την αξιολόγηση και τα σχόλια των συμμαθητών τους και κάνουν τις 
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απαραίτητες διορθώσεις ή αλλαγές. Τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, 7η και 8η, 
πραγματοποιείται η συγκρότηση, η «κατασκευή» του ηλεκτρονικού λεξικού από τις 
ομάδες με σκοπό να το προσφέρουν προς χρήση στους υπόλοιπους μαθητές του σχο-
λείου. Η κάθε ομάδα διατηρώντας σειρά προτεραιότητας ανοίγει το αρχείο παρουσία-
σης με τίτλο «Ηλεκτρονικό λεξικό ιστορίας»,γράφει τις λέξεις που βρήκε και δημιουργεί 
υπερσυνδέσεις σε μια διαφάνεια στην ίδια παρουσίαση με βάση τις οδηγίες της δρα-
στηριότητας. Τέλος, στην τελευταία διαφάνεια συμπληρώνουν το όνομα και το επώ-
νυμό τους στο συννεφάκι που αντιστοιχεί στην ομάδα τους. 

Αναστοχασμός – Συμπεράσματα 

Τα κείμενα των βιβλίων της ιστορίας αλλά και τα ιστορικά κείμενα στον ψηφιακό κό-
σμο διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό αναγνωστικής δυσκολίας και κατανόησης. Οι 
μαθητές αξιοποιώντας την τεχνολογία μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα με επι-
στημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Τα παιδιά βλέπουν θετικά το 
συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα για αυτενέργεια και ανα-
κάλυψη. Περιθώρια επέκτασης του σεναρίου είναι εφικτά ανάλογα με τον χρόνο που 
διαθέτει ο εκπαιδευτικός και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του. Μια εναλλακτική ε-
πιλογή είναι να μελετηθούν και οι ιστορικές πηγές. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από τους 
μαθητές να προσθέσουν εικόνες, συνοδευτικές των άγνωστων ή δυσνόητων λέξεων, 
για να ενισχυθεί η κατανόηση του περιεχομένου τους (όπου αυτό είναι δυνατόν). Μία 
ακόμη πρόταση για το τελικό προϊόν του σεναρίου είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού 
βιβλίου (flippingbook) αντί για το πρόγραμμα παρουσίασης. Η όλη προσπάθεια είχε ως 
αφετηριακό σημείο τη λογική ότι οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουν 
τους μαθητές να επεξεργάζονται και να αξιολογούν το υλικό που χρησιμοποιούν, να 
κρίνουν την εγκυρότητα των πληροφοριών, να φιλτράρουν απόψεις και τέλος, να ανα-
πτύσσουν τον δικό τους τρόπο κατανόησης του εκάστοτε αντικειμένου (Brookfield 
2011). 
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Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, παίζω και γυμνάζομαι με τον Ηρακλή. 

Μυλωνά Ευθυμία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11,  efimyl@hotmail.com 
Βέρρα Ευανθία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01, eviverra2@gmail.com 
Κοτρέτσου Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, kpolyxeni@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο, αξιοποίησε τη διδακτική αξία του παραμυθιού στη Φυ-
σική Αγωγή και με τη βοήθεια και της Μουσικής Αγωγής, επιδίωξε να παρακινήσει 
τους μαθητές σε φυσική δραστηριότητα. Επιζήτησε με ευχάριστο, εύπεπτο εναλλα-
κτικό τρόπο, μέσω της βίωσης των δώδεκα άθλων του Ηρακλή, με κινητικά, μουσικο-
κινητικά παιχνίδια, γρίφους και αινίγματα να ωθηθούν οι μαθητές-τριες σε υιοθέτηση 
συμπεριφορών δια βίου φυσικής δραστηριότητας. Αφορά τη Γ΄ Δημοτικού και εμπλέ-
κεται σε αυτό ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής και ο εκπαιδευτικός της Μουσικής. 
Οι μαθητές κινήθηκαν μέσα σε παραμύθι, υποδύθηκαν ρόλους ανακάλεσαν τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες που είχαν αναφορικά με το θέμα και τις αξιοποίησαν δημιουργικά 
παράγοντας νέα γνώση. 

Λέξεις-Κλειδιά: παραμύθι, βίωμα, ανακάλυψη, φυσική δραστηριότητα. 

Εισαγωγή 

Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, καθώς «μα-
γεύει», και συνεπαίρνει διευκολύνοντας το παιδί να προσεγγίσει το προς μάθηση θέμα 
αβίαστα, ευχάριστα και δημιουργικά (Ντούλια, 2010). Η εξιστόρηση παραμυθιών κυ-
ρίως στην παιδική ηλικία είναι ο πιο φυσικός και ισχυρός φορμαλισμός για την περι-
γραφή, προσέγγιση, βίωση, και εσωτερίκευση του επιδιωκόμενου εκπαιδευτικού στό-
χου (Jonassen & Hernadez-Serrano, 2001). Καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική 
σκέψη, θέτοντας τον μαθητή ενώπιον προβλημάτων που απαιτούν λύσεις, ενώ διευκο-
λύνει την προσπέλαση στη γνώση, κάνοντάς την ελκυστική, εύληπτη και κατανοητή 
(Ντούλια, 2010).  

Όταν το «προς μάθηση» θέμα προσεγγίζεται διαθεματικά, καθίσταται διαχειρίσιμο από 
μαθητές που αντιλαμβάνονται και κωδικοποιούν διαφορετικά τις πληροφορίες (Καπρί-
νης, Διγγελίδης, & Παπαϊωάννου, 2009), Συνάμα, είναι πιο διασκεδαστικό για τους 
μαθητές να ανταποκριθούν σε ασκήσεις που σχετίζονται με ιστορίες, (Κουτσουπίδου 
& Λαμπίση, 2010) οι οποίες όταν συνοδεύονται από μουσική δυναμώνουν το ενδιαφέ-
ρον και την ενεργό συμμετοχή τους (Σέργη, 1993). 

Το παραμύθι που συγγράφηκε για το παρόν διδακτικό σενάριο, επιδίωκε δημιουργικά 
την παρακίνηση των μαθητών της Γ' Δημοτικού σε φυσική δραστηριότητα, αξιοποιώ-
ντας την αξία και την επιρροή του ηρωικού προτύπου που ενσαρκώνεται στον μυθικό 
ήρωα «Ηρακλή». Ο μυθικός αυτός υπερ-ήρωας με το γυμνασμένο σώμα στον οποίο 
συνυφαίνεται η σωματική δύναμη με την πνευματική και την ψυχική, είναι σπουδαίος 
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στα μάτια των παιδιών αφού κατάφερε να επιτύχει δώδεκα αδύνατους για το μέσο άν-
θρωπο άθλους. Είναι απλό στο λεξιλόγιό του, συμβατό με το πνευματικό επίπεδο των 
μαθητών, με εύπεπτα νοήματα και αναφορές σε καθημερινά βιώματά τους (Ντούλια, 
2010). Δραματοποιήθηκε στα πλαίσια της μουσικοκινητικής αγωγής στη Φυσική Α-
γωγή, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες που οι μαθητές είχαν λάβει στο μάθημα της 
Ιστορίας αναφορικά με τους άθλους του Ηρακλή. Το Μάθημα της Μουσικής, πλαισί-
ωσε και υποστήριξε το όλο εγχείρημα.  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου ήταν να διευκολύνει τους μαθητές/τριες να 
αντιληφθούν με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό, την ευεργετική επίδραση της φυσι-
κής δραστηριότητας και να παρακινηθούν σε δια βίου άσκηση. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι του παρόντος ήταν: 

1. η αξιοποίηση συμβολικών στοιχείων των μύθων των 12 άθλων του Ηρακλή στην 
παρακίνηση των μαθητών σε φυσική δραστηριότητα, 

2. η αξιοποίηση των βιωμάτων των μαθητών για την ενεργό εμπλοκή τους στη μαθη-
σιακή διαδικασία, 

3. η ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

Πλαίσιο υλοποίησης 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορούσε τη Γ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και υλο-
ποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο γήπεδο του μπάσκετ, 
με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της Μουσικής. 

Διάρκεια δραστηριότητας  

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του παρόντος, ήταν τρεις διδακτικές ώρες και εξελί-
χθηκε σε δύο διακριτές φάσεις: α) οι μαθητές εισάγονται στο θέμα και β) «παίζουν» 
τους άθλους βρίσκουν γρίφους και δημιουργούν τα δικά τους σχετικά με τους Άθλους 
του Ηρακλή παιχνίδια. 

Εργαστηριακά μέσα 

Για την υλοποίηση του σεναρίου αυτού απαιτήθηκαν, ένα αρμόνιο, μια απλή χάρτινη 
κατασκευή, σκυτάλες , στεφάνια, κώνοι, σχοινάκια και μπάλες. 

Αναλυτική περιγραφή των Δράσεων 
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ΦΑΣΗ Α': Εισαγωγή στο θέμα 

Δραστηριότητα: 1η: Εισαγωγή στο θέμα με την εξιστόρηση του ακόλουθου μύθου: 
«Ήταν κάποτε ένα παιδί, ο μικρός Ηρακλής, που καθόταν ατέλειωτες ώρες μπροστά σε 
μία οθόνη, αδιαφορώντας για το παιχνίδι με φίλους. Ο παππούς του βλέποντας αυτή 
την κατάσταση προσπάθησε να βρει τρόπο να βοηθήσει τον εγγονό του να αλλάξει 
τρόπο ζωής. Έτσι, μια μέρα του χάρισε ένα βιβλίο. Τι το διαφορετικό είχε αυτό το 
βιβλίο; Πως έκανε τον μικρό Ηρακλή να αλλάξει γνώμη και να ξεχυθεί και πάλι στην 
αλάνα με τους φίλους του; Διάρκεια: 2'. 

Δραστηριότητα 2η: Ο μικρός Ηρακλής άρχισε να ξεφυλλίζει το βιβλίο που του χάρισε 
ο παππούς του και ξαφνικά κάτι παράξενο συνέβη. Το βιβλίο μεγάλωνε … μεγάλωνε..., 
πήρε γιγάντιες διαστάσεις, όσο και το μέγεθος του παραθύρου του δωματίου του μι-
κρού Ηρακλή. Ο μικρός Ηρακλής, άρχισε να περπατάει μπροστά στην καταπράσινη 
κοιλάδα που απλώνονταν μπροστά του. Ξαφνικά ένας ψηλός γεροδεμένος άντρας εμ-
φανίστηκε και με βροντερή φωνή συστήθηκε: «Ήρωας είμαι εγώ. Ρωμαλέος , δυνα-
τός. Ατρόμητος και φοβερός. Περπατώ και τρέμει η γη. Τρέχω σαν την αστραπή. 
Λατρεμένος του πατέρα μου και της Ήρας μισητός. Σηκωθείτε τώρα ευθύς, έρχε-
ται ο ……!» «Ηρακλής!» απάντησαν οι μαθητές. Ο «Ηρακλής»! πετάχτηκε όλο χαρά 
ο μικρός Ηρακλής, συνεπαρμένος, που αναγνώρισε τον ήρωά του και ήρωα όλων των 
παιδιών. Εκεί που περπατούσαν ξεπετάχτηκε ένα φοβερό λιοντάρι. Ο Ηρακλής πάλεψε 
μαζί του και το νίκησε. Ήταν το λιοντάρι της Νεμέας. Τότε ο μυθικός ήρωας προσπά-
θησε να δείξει τους άθλους του στον μικρό Ηρακλή, μέσα από γρίφους και παιχνίδια. 
Διάρκεια: 5΄ 

ΦΑΣΗ Β': Το ταξίδι του μικρού Ηρακλή στους άθλους του Ηρακλή 

Δραστηριότητα 1η: Τα παιδιά σε κλειστό κύκλο. Στο κέντρο ένα παιδί κρατούσε ένα 
σχοινί από τη μια άκρη. Στην άλλη, ήταν δεμένο ένα στεφάνι. Το παιδί στριφογύριζε 
το σχοινί κυκλικά, ώστε το στεφάνι να ακουμπάει στο έδαφος και να περνάει μπροστά 
απ’ όλα τα παιδιά που πηδούσαν πάνω από το κινούμενο στεφάνι. Ο εκπαιδευτικός 
ακολούθως ζήτησε από τους μαθητές να λύσουν τον γρίφο: «Σαν δρεπάνι τριγυρίζω, 
τα κεφάλια της θερίζω. Απ’ το στόμα της φωτιά καίει όλα τα σπαρτά. Τι είναι;» 
οι οποίοι στη συνέχεια εργαζόμενοι σε ομάδες, ασχολήθηκαν δημιουργικά με τον άθλο 
«Λερναία Ύδρα» παράγοντας στη βάση του τα δικά τους κινητικά παιχνίδια (παράρ-
τημα α΄, σελ. 11). Διάρκεια: 13΄. 

Δραστηριότητα 2η: Τα παιδιά σε ζευγάρια, σχημάτισαν έτσι δύο ομάδες. Η μία ομάδα 
ξεκίνησε να κυνηγά την ομάδα Β σε οριοθετημένο χώρο. Μόλις οι παίκτες της ομάδας 
Β «πιάστηκαν», αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο γρίφος που δόθηκε στους μαθητές ήταν : 
«Τρέχω σαν την αστραπή. Πόδια χάλκινα στη γη. Στέμμα έχω εγώ χρυσό, είμαι 
ζώο ιερό!» Ακολούθως, ο άθλος «Κερυνίτιδα Έλαφος» αποτέλεσε την αφόρμηση ώ-
στε με δημιουργική ομαδική εργασία να παραχθούν από τους μαθητές κινητικά παιχνι-
δια βασισμένα σε αυτόν . (παράρτημα β΄:σελ 11). Διάρκεια: 13΄. 
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Δραστηριότητα 3η: Τα ζευγάρια των μαθητών/τριών μπήκαν το ένα πίσω από τον άλλο 
πιάνοντας τη μέση του μπροστινού τους. Το πρώτο παιδί είχε τα χέρια του σε έκταση. 
Μπροστά του, βρισκόταν ένα ελεύθερο παιδί που προσπαθούσε να παραπλανήσει με 
τις γρήγορες κινήσεις του την ομάδα που βρισκόταν απέναντί του και να καταφέρει να 
ακουμπήσει από πλάγια το τελευταίο μέλος της ομάδας. Η ομάδα συνεργαζόμενη, με 
επιδέξιους ελιγμούς, προσπαθούσε να προστατέψει τον τελευταίο της παίκτη. Στη βάση 
του κινητικού αυτού παιχνιδιού, οι μαθητές έλυσαν τον γρίφο: « Είμαι ζώο τρομερό. 
Τέτοια δόντια, τι να πω! Μη βρεθείς μπροστά μου μη, σε πληγώνω στη στιγμή. 
Είμαι ζώο τρομερό, μένω στον Ερύμανθο!» προσεγγίζοντας τον άθλο «Ερυμάνθιος 
Κάπρος» και συνεργαζόμενο παράγουν τα δικά τους κινητικά παιχνίδια (παράρτημα. 
Γ΄, σελ.12) . Διάρκεια: 13΄. 

Δραστηριότητα 4η: Τα ζευγάρια των μαθητών/τριών το ένα πίσω από το άλλο σε δύο 
αντικριστές σειρές που απείχαν μεταξύ τους 15-20 μέτρα. Στον κενό χώρο μεταξύ των 
δύο ομάδων τοποθετήθηκαν πιατάκια-οριοθέτες ανά 50 εκ. Οι πρώτοι παίκτες της κάθε 
ομάδας, ξεκίνησαν με συνεχόμενα αλματάκια στα δύο πόδια, μέχρι που έφτασαν στην 
αντίπαλη ομάδα. Σε κάποιο σημείο όμως συναντήθηκαν. Εκεί έπαιξαν με τα χέρια τους 
το γνωστό στις ηλικίες αυτές παιχνίδι «πέτρα- ψαλίδι -χαρτί» και όποιος έχανε, επέ-
στρεφε τελευταίος στην ομάδα του, για να ξεκινήσει πάλι όταν έρθει η σειρά του, ενώ 
ο νικητής συνέχιζε μέχρι να βρεθεί με τον επόμενο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Νι-
κήτρια ήταν η ομάδα που ο παίκτης της θα έφτανε στην αντίπαλη ομάδα χωρίς να δια-
κοπεί από αντίπαλο. Ο γρίφος που δόθηκε αναφερόταν στον άθλο «Στάβλοι του Αυ-
γεία» που προηγουμένως είχε προσεγγιστεί κινητικά και ήταν: «Ζώα πλήθος στο κο-
πάδι. Τρέχουν όλα στο λιβάδι. Κοπριά ένα βουνό, φεύγει με τον Αλφειό». Η δη-
μιουργική εργασία των μαθητών οδήγησε στην παραγωγή σχετικών παιχνιδιών (πα-
ράρτημα δ΄, σελ.12). Διάρκεια: 14΄  

Δραστηριότητα 5η: Τα παιδιά σε δύο ομάδες, η μία σε κύκλο. Ο μαθητές της άλλης 
ομάδας κινούνται ελεύθερα μέσα στον κύκλο. Οι παίκτες της ομάδας που βρίσκονταν 
στον κύκλο προσπαθούσαν, ρίχνοντας τη μπάλα, να «κάψουν» τα παιδιά που βρίσκο-
νται μέσα στον κύκλο. Έπειτα άλλαζαν ρόλους. Το κινητικό παιχνίδι και η επίλυση του 
γρίφου «Σιδερένια ράμφη, σιδερένια τα φτερά, διώχνουν τώρα τη χαρά. Χάρισμα 
απ’ τη Θεά, πέταγμα στα τρομαχτά, χάλκινα τα κρόταλα. ». οδήγησαν τους μαθητές 
στον άθλο «Στυμφαλίδες Όρνιθες» και ενέπνευσαν την παραγωγή σχετικών κινητι-
κών παιχνιδιών.(παράρτημα ε΄, σελ.12) Διάρκεια: 14΄. 

Δραστηριότητα 6η: Τα παιδιά σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα αντίκρυ στην άλλη σε από-
σταση 6μ. μεταξύ τους. Οι μαθητές πετούσαν τα στεφάνια κυκλώνοντας κώνους. Νι-
κήτρια η ομάδα που είχε «κυκλώσει» τους περισσότερους κώνους. Η κινητική αυτή 
δραστηριότητα αλλά και η επίλυση του γρίφου: «Το κόκκινο με αγριεύει. Φωτιά 
βγάζω ευθύς. Καίω τα πάντα στο πέρασμά μου. Μα μ’ έπιασε ο Ηρακλής!» οδήγη-
σαν στον άθλο «Ο Ταύρος της Κρήτης» και στάθηκαν αφόρμηση για νέα κινητικά 
παιχνίδια.(παράρτημα στ', σελ.12) Διάρκεια:13΄. 
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Δραστηριότητα 7η: Τα παιδιά μπήκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα στην κεντρική 
γραμμή του γηπέδου μπάσκετ, ο ένας δίπλα στον άλλο πιασμένοι όλοι από τις παλάμες. 
Οι παίκτες τις δεύτερης ομάδας προσπαθούν κινούμενοι ελεύθερα να περάσουν στο 
άλλο μισό γήπεδο, χωρίς να «πιαστούν» από τους παίκτες- «δίχτυ» της ομάδας που 
βρίσκεται στην κεντρική γραμμή. Το κινητικό παιχνίδι και ο γρίφος: «Σαν τον κεραυνό 
καλπάζουν. Μεταξύ τους όλα μοιάζουν. Τέσσερα στον αριθμό. Άγρια στο φαγητό!» 
βοήθησαν στην προσέγγιση του άθλου «Τα άλογα του Διομήδη» και στην παραγωγή 
νέων κινητικών παιχνιδιών από τους μαθητές (παράρτημα ζ΄, σελ.12). Διάρκεια:14΄. 

Δραστηριότητα 8η: Τα παιδιά σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα παρατάχθηκε με τους παί-
κτες της ο ένας δίπλα στο άλλο εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής του γηπέδου μπά-
σκετ. Κάτω από την κάθε μπασκέτα υπήρχε από ένα στεφάνι με μία μπάλα μέσα, για 
την κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα είχε στόχο να πάρει τη μπάλα της αντίπαλης ομάδας 
και να τη μεταφέρει στην περιοχή της, χωρίς να «πιαστεί» από την αντίπαλη ομάδα. Ο 
εκπαιδευτικός ακολούθως ζήτησε από τους μαθητές να λύσουν τον γρίφο:: «Είναι όλες 
ξακουστές, σαν πολεμήσεις με αυτές. Της Βασίλισσας ακριβή, είναι και η αμοιβή!» 
για να φτάσουν στον άθλο: « Η Ζώνη της Ιππολύτης» (παράρτημα ζ΄, σελ.12) παρά-
γοντας στη συνέχεια τα δικά τους κινητικά παιχνίδια. Διάρκεια: 13΄. 

Δραστηριότητα 9η: Τρία παιδιά βρίσκονταν πάνω στην κεντρική γραμμή του γηπέδου 
μπάσκετ και έπρεπε να κινούνται μόνο πάνω στη γραμμή. Τα υπόλοιπα παιδιά προσπά-
θησαν να περάσουν από το μισό γήπεδο στο άλλο μισό, χωρίς να πιαστούν από τα τρία 
παιδιά που βρίσκονταν πάνω στην κεντρική γραμμή. Στη συνέχεια κλήθηκαν να βρουν 
το γρίφο: «Θυσία στη θεά έγιναν τα ζώα του! Τέρας έπεσε στη γη, τρία σώματα, 
μία πνοή!» που η λύση του είναι ο άθλος: «Τα βόδια του Γηρυόνη» και ακολούθως 
δημιούργησαν τα δικά τους -αναφορικά με αυτόν- κινητικά παιχνίδια (παράρτημα θ', 
σελ.12) Διάρκεια: 13΄. 

Δραστηριότητα 10η: Οι δύο ομάδες σε απόσταση τεσσάρων μέτρων μεταξύ τους, με 
τους μαθητές ο ένας πίσω από τον άλλο. Πλάι στην κάθε ομάδα υπήρχαν δύο στεφάνια 
με τόσες μπάλες μέσα, όσες και τα παιδιά της κάθε ομάδας. Μπροστά από κάθε ομάδα 
και σε απόσταση 15 μέτρων υπήρχαν δύο άδεια στεφάνια. Νικήτρια ήταν η ομάδα που 
μετέφερε πρώτη όλες της μπάλες. Στη συνέχεια οι μαθητές έλυσαν το γρίφο: «Πέρα 
απ’ τον ωκεανό, υπάρχει δέντρο ξεχωριστό. Ακοίμητος δράκος το φυλά, χρυσός 
καρπός , νέος ξανά!» και δημιούργησαν κινητικά παιχνίδια βασισμένα στον άθλο: «Τα 
μήλα των Εσπερίδων» (παράρτημα ι΄, σελ.12). Διάρκεια: 16΄ 

Δραστηριότητα 11η: Τα παιδιά σε κύκλο, πιασμένα απ’ τις παλάμες τους. Ένα παιδί 
έξω από τον κύκλο και ένα παιδί μέσα στον κύκλο. Το «εξωτερικό» παιδί του κύκλου, 
προσπάθησε να «πιάσει» το παιδί που βρισκόταν μέσα στον κύκλο. Τα παιδιά του κύ-
κλου, μία βοηθούσαν το «εξωτερικό» παιδί, μία το «εσωτερικό» στον κύκλο παιδί, α-
νοίγοντας περάσματα, «καμάρες» για να περάσουν. Ο γρίφος που δόθηκε για να απο-
δώσει τον μύθο «Ο Κέρβερος» έλεγε: «Θηρίο είναι φοβερό. Το γαύγισμά του δυ-
νατό. Στον κάτω κόσμο κατοικεί, τρεις φωνές σαν μία φωνή, δέθηκε απ’ τον 
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Ηρακλή! » και παρακίνησε στη δημιουργία νέων κινητικών παιχνιδιών από τους μα-
θητές (παράρτημα κ΄, σελ.12).Διάρκεια: 14΄. 

Στο τέλος του παραμυθιού… «ο μικρός Ηρακλής ενθουσιασμένος, αγκάλιασε σφιχτά 
των Ήρωα των αιώνων, μα και της καρδιά του και θέλησε να του μοιάσει στη δύναμη 
και την εξυπνάδα! Ο Ηρακλής πήρε στα χέρια του τον μικρό Ηρακλή, τον πέταξε ψηλά 
και τον ξανάπιασε. Ο μικρός Ηρακλής ένιωσε το θάρρος και τη δύναμη του ήρωα να 
πλημμυρίζει την καρδιά και το σώμα του». Τότε ο παππούς πλησίασε και ξύπνησε τον 
Ηρακλή: «βρε υπναρά μου, ξύπνα! Απόγευμα πια!». Ο μικρός Ηρακλής επηρεασμένος 
από το όνειρο, πετάχτηκε απ’ τον καναπέ, έδωσε μια σφιχτή αγκαλιά στον παππού του 
και ξεχύθηκε στην αυλή. «Πάω να παίξω με τους φίλους μου παππού!», «Θα γίνω δυ-
νατός σαν τον ήρωά μου…» είπε αφήνοντας πίσω του την πόρτα μισάνοιχτη και τον 
παππού του… να χαμογελά! 

Συμπέρασμα 

Το παρόν διδακτικό σενάριο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό Φυ-
σικής Αγωγής με την συνεπικουρία του εκπαιδευτικού της Μουσικής Αγωγής. Οι μα-
θητές/τριες της Γ' Δημοτικού, με τα κατάλληλα μουσικά μοτίβα που χρωμάτιζαν την 
αφήγηση και υποστήριζαν την κίνηση, «κινήθηκαν μέσα σε παραμύθι», μεταφέρθηκαν 
στην Αρχαία Ελλάδα και «βιώνοντας μέσω παιχνιδιών» τους σχετικούς με τους άθλους 
του Ηρακλή μύθους, αντιλήφθηκαν τις θετικές επιδράσεις της άσκησης. Η αφήγηση 
του παραμυθιού, η συνοδεία της μουσικής, η εναλλαγή γρίφων και παιχνιδιών κράτη-
σαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και ενίσχυσαν την ενεργό συμμετοχή 
τους στο μάθημα. Καλλιέργησαν την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά, ενώ ενερ-
γοποίησαν και απελευθέρωσαν τη φαντασία τους με αποτέλεσμα να παράξουν νέα 
γνώση, τα δικά τους δηλαδή σχετικά με τους μύθους κινητικά παιχνίδια. Το παρόν, θα 
μπορούσε να αποτελέσει καλή πρακτική για την προσέγγιση και άλλων επιδιωκόμενων 
μαθησιακών στόχων. 
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από goo.gl/9AaXHX 
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Σέργη, Λ. (1993). Η μουσική αγωγή ως παράγοντας για τη διαμόρφωση της προσωπι-
κότητας του παιδιού: διαθεματική διδασκαλία με κεντρικό άξονα τη μουσική σε παιδιά 
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ηλικίας 4-6 χρόνων (διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Εκπαίδευ-
σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 

Gardner, H. (1998). A Multiplicity of Intelligences. Scientific American,9(4), 19-23. 
Ανακτήθηκε 17 Δεκεμβρίου 2018, από goo.gl/5Kk31D 

Jonassen, D. & Hernadez-Serrano, J. (2001). Case-based reasoning and istryctional de-
sign: using storiew to support problem solving. Educational Technology Reacherch and 
Development, 50(4), 65-77. Ανακτήθηκε 12 Δεκεμβρίου 2018, από goo.gl/qpxJ8Y 

Kalyn, B. (2005). Integration. Teaching Elementary physical Education,9, 31-36. 

Παράρτημα 

α΄) Δύο ομάδες. Οι Ηρακλείδες και οι Λερναίες Ύδρες. Είδος παιχνιδιού: Κυνηγητό. 
Στόχος παιχνιδιού: Οι Ηρακλείδες να πιάσουν τις Λερναίες Ύδρες. Όταν τις πιάσουν, 
μπαίνουν «φυλακή». 

β΄) Δύο ομάδες. Τα ελάφια και οι Ηρακλείδες. Δύο Ηρακλείδες, κρατούν ένα μεγάλο 
σχοινί από τις δύο άκρες και το γυρίζουν «καμάρα». Τα «ελάφια» προσπαθούν να πε-
ράσουν κάτω από την καμάρα και από την μία πλευρά που βρίσκονται, να βρεθούν 
στην απέναντι πλευρά. Αν το τελευταίο ελάφι καταφέρει να περάσει κάτω απ΄ την κα-
μάρα πριν οι Ηρακλείδες μετρήσουν μέχρι το δέκα, τότε κερδίζουν τα ελάφια. 

γ΄) Δύο ομάδες. Ηρακλείδες και Ερυμάνθιοι κάπροι. Σε συγκεκριμένο χρόνο ποια ο-
μάδα θα πιάσει τους περισσότερους «αντιπάλους». 

δ΄) Δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι ο ποταμός Αλφειός και η άλλη ομάδα ο ποταμός 
Πηνειός. Στην ίδια απόσταση υπάρχουν δύο στεφάνια, ένα για την κάθε ομάδα. Η κάθε 
ομάδα έχει τόσα «πιατάκια- οριοθέτες» όσος και ο αριθμός των παικτών της κάθε ομά-
δας. Ποια ομάδα θα καταφέρει πιο γρήγορα να βάλει τα «πιατάκια» της στο στεφάνι; 

ε΄) Δύο ομάδες. Οι Ηρακλείδες και Οι Στυμφαλίδες όρνιθες. Σε οριοθετημένο χώρο 
βρίσκονται και οι δύο ομάδες, ανακατεμένες μεταξύ τους, με κλειστά τα μάτια τους. 
Οι στυμφαλίδες φωνάζουν «τσίου-τσίου» και οι Ηρακλείδες φωνάζουν «τοκ-τοκ» 
(κρόταλα). Η ομάδα που θα καταφέρει να «ενωθεί» πρώτη, είναι η νικήτρια. 

στ΄) Ένας ταύρος και οι υπόλοιποι οι Ηρακλείδες σε κύκλο γύρω από τον ταύρο. Ο 
ταύρος με κλειστά μάτια προσπαθεί να ακουμπήσει έναν «Ηρακλή». Αυτός που θα 
ακουμπήσει γίνεται ταύρος και ο ταύρος με τη σειρά του γίνεται Ηρακλής. 

ζ΄) Δύο ομάδες. Τα άλογα και οι Ηρακλείδες. Ένας Ηρακλής τα «φυλάει» και λέει: 
«Αλογάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, μέρα ή νύχτα;» Αν τα αλογάκια απαντήσουν 
«μέρα» τότε οι Ηρακλείδες προσπαθούν να κάνουν τα αλογάκια να κινηθούν ή να 
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γελάσουν. Αν το τελευταίο αλογάκι κερδίσει και δεν γελάσει ή δεν κινηθεί, μέχρι να 
μετρήσουν οι υπόλοιποι Ηρακλείδες ως το δέκα, τότε κερδίζει η ομάδα του. 

η΄) Μία βασίλισσα που κρατάει μία «ζώνη», τρεις φύλακες – αμαζόνες- και οι υπόλοι-
ποι παίκτες είναι οι Ηρακλείδες. Στόχος του παιχνιδιού : Να ακουμπήσουν οι Ηρακλεί-
δες τη βασίλισσα χωρίς αυτή να τους ακουμπήσει με τη ζώνη της και χωρίς επίσης να 
τους ακουμπήσουν και οι φύλακες. 

θ΄) Ένα παιδί είναι ο Γηρυόνης και ένα άλλο παιδί είναι ο Όρθος, ο σκύλος του Γηρυ-
όνη. Οι υπόλοιποι είναι οι Ηρακλείδες. Οι Ηρακλείδες κυνηγούν το Γηρυόνη προσέχο-
ντας να μην πιαστούν από τον Όρθο. 

Ι΄) Δύο ομάδες. Οι Δράκοι και οι Ηρακλείδες. Ένας Ηρακλής κλείνει τα μάτια του. Οι 
δράκοι του κρύβουν δύο μπάλες-μήλα. Όταν ο Ηρακλής βρίσκεται μακριά από τα 
μήλα, οι δράκοι, του φωνάζουν «κρύο», ενώ όταν είναι κοντά στα μήλα, οι δράκοι του 
φωνάζουν «ζέστη». Αν ο Ηρακλής βρει τα «μήλα», σε συγκεκριμένο χρόνο, κερδίζουν 
οι Ηρακλείδες. 

Κ΄) Τρία παιδιά είναι ο κέρβερος. Πίσω του υπάρχουν κάποια παιδιά (ο αριθμός τους 
συμφωνείται από την ολομέλεια των μαθητών) σε ύπτια κατάκλιση «νεκροί». Τα υπό-
λοιπα παιδιά προσπαθούν να ακουμπήσουν και να «ζωντανέψουν» τα παιδιά, χωρίς να 
τα ακουμπήσει ο κέρβερος, γιατί τότε θα γίνουν και εκείνα «νεκρά». 
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«Μια βόλτα στα μουσεία του τόπου μου…» -Μουσειακή εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. 

Τσιγγίδου Σουλτάνα, Σ.Ε.Ε. Π.Ε.60 ΑΜΘ, M.Ed, stsingidou@sch.gr 
Ιωαννίδου Ασπασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, ionasp7@gmail.com 

Καλτσίδου Ξανθή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, xkaltsi@gmail.com 
Χαραλαμποπούλου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, chalexandra74@gmail.com 

Περίληψη 

Τα μουσεία αποτελούν χώρους μάθησης και επαφής των μαθητών με τις ρίζες του πα-
ρελθόντος. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση με στόχο 
να γνωρίσουν οι μαθητές τα μουσεία της πόλης τους. Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) ως εργαλείο αναζήτησης των πληροφο-
ριών, παρατήρησης, καταγραφής και ανάπτυξης υλικού, τα παιδιά επιδόθηκαν σε δρα-
στηριότητες που αφορούσαν τα μουσεία, όπως εντοπισμός των μουσείων στο χάρτη, 
δημιουργία ψηφιακών οδηγών των μουσείων, ψηφιακά παιχνίδια, διαδραστική αφίσα 
και ψηφιακό παραμύθι. Τα νήπια μοιράστηκαν αυτό το υλικό με μέλη της τοπικής κοι-
νότητας, η ανταπόκριση της οποίας ήταν πολύ θετική. Από τα δεδομένα της παρατή-
ρησης προκύπτει, ότι όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στη διαδικασία με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στη χρήση συσκευών και λογισμικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσείο, ψηφιακή αφήγηση, νέες τεχνολογίες, web 2.0 εφαρμογές  

Εισαγωγή 

Στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», στην οποία καλείται ο σύγχρονος άνθρωπος να 
ζήσει, η ψηφιοποιημένη πληροφορία διαχέεται προς αυτόν μέσω του Η/Υ στο χώρο και 
το χρόνο που εκείνος το επιθυμεί (Αναστασιάδης, 2000), με συνέπεια η παραδοσιακή 
σχέση ανθρώπου-πληροφορίας να ανατρέπεται και η κοινωνία να ακολουθεί ένα νέο 
μοντέλο ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιολόγηση, μετα-
βίβαση και διάχυση των πληροφοριών δύναται να οδηγήσει στη γνώση και να επιτύχει 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (Σταχτέας, 2002). Στα δεδομένα αυτά όφειλαν να προ-
σαρμοσθούν και τομείς που στηρίζονταν σε πιο «παραδοσιακές» μεθόδους, όπως η 
Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός. Έρευνες των τελευταίων ετών (Μπούνια κ.α., 2010) 
αποδεικνύουν πως, παρά την προθυμία πολλών πολιτιστικών φορέων να εντάξουν τις 
Τ.Π.Ε. στο χώρο τους αλλά και στις εκπαιδευτικές τους δράσεις, πρακτικοί λόγοι κα-
θυστερούν την υλοποίηση. Εντούτοις το μέλλον προβλέπεται ευοίωνο. 

Στις αυξημένες απαιτήσεις του 21ου αιώνα η Εκπαίδευση «καλείται να ενσωματώσει 
δημιουργικά την πληροφορική κουλτούρα, να την εναρμονίσει με την ανθρωπιστική 
παιδεία και να την αναδιαμορφώσει με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους 
που η ίδια η εκπαίδευση θέτει» (Βρύζας & Τσιτουρίδου, 2005). Για να ανταποκριθεί 
σε αυτήν την αποστολή κρίθηκαν απαραίτητες αλλαγές σε πολλές κατευθύνσεις (Καρ-
τσιώτης & Καρατάσιος, 2008), τόσο στους ίδιους τους ρόλους εκπαιδευτικών-μαθη-
τών, όσο και στη δομή του αναλυτικού προγράμματος και την υλικοτεχνική υποδομή 
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των σχολείων. Προτεραιότητα κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελέσει η βαθμιαία 
απόσυρση της δικής του καθοδήγησης και η ανάληψη δυναμικού ρόλου από τους μα-
θητές σε μια πορεία προς την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Πανσεληνάς & Κόμης, 
2008).  

Τα μουσεία ως χώρος εκπαίδευσης 

Τα μουσεία, και ευρύτερα οι χώροι πολιτισμού, οριοθετούν ένα πλαίσιο μάθησης που 
έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με άλλα πλαίσια όπως το σχολείο, το σπίτι, 
χώροι άθλησης ή συγκέντρωσης. Το πλαίσιο αυτό προσδιορίζεται τόσο από τα χαρα-
κτηριστικά του χώρου (είδος εκθεμάτων, τρόπος οργάνωσης, προτεινόμενη επίσκεψη, 
δημόσιος χώρος κλπ), όσο και από τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών (Falk & 
Dierking, 2000). Στο πλαίσιο αυτό η επιδιωκόμενη μαθησιακή διαδικασία δεν περιγρά-
φεται ως μία διαδικασία μεταβίβασης της γνώσης για το αντικείμενο-έκθεμα αλλά ως 
μία ενεργητική διαδικασία δόμησης της γνώσης (Μπούνια κ.α., 2009). Ειδικότερα, η 
μάθηση σε χώρους πολιτισμού περιγράφεται ως μία διαλεκτική διαδικασία ανάμεσα 
στην αφήγηση του μουσείου -μέσα από την επιλογή και τη διάταξη των εκθεμάτων και 
τη δημιουργία των συλλογών- και στην αφήγηση που κατασκευάζει ο επισκέπτης (Hsu, 
2008). Η αφήγηση λοιπόν αναδεικνύεται, με βάση τα παραπάνω, ως σημαντικό εργα-
λείο για τη δόμηση της γνώσης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Το αφήγημα ή ο 
μύθος ο οποίος προκύπτει είτε από τις εμπειρίες του ίδιου του υποκειμένου, είτε ως 
βίωμα τρίτων, έχει αναγνωριστεί ως βασικός μηχανισμός λειτουργίας της ανθρώπινης 
μνήμης, της γνώσης και της κοινωνικής επικοινωνίας (Schroyen et al., 2008). Οι 
Schank και Abelson (1995) υποστηρίζουν ότι οι "αφηγήσεις" είναι βασικά στοιχεία της 
κοινωνικής γνώσης τα οποία διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κατανόηση των 
μεταδιδόμενων πληροφοριών σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, στην αποθή-
κευση πληροφοριών στη μνήμη, τη μάθηση, και τη μεταγενέστερη επικοινωνία της 
γνώσης σε τρίτους. Μάλιστα, το γεγονός ότι παρόμοια αφηγήματα επαναλαμβάνονται 
σε διαφορετικά πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια θεωρείται ένδειξη της εγγενούς κα-
τασκευής μας να αντιλαμβανόμαστε, να αποδεχόμαστε και να απολαμβάνουμε αφηγή-
σεις, μέσω ενός μηχανισμού που είναι συνυφασμένος με την εξέλιξη του ίδιου του αν-
θρώπινου είδους (Hsu, 2008). Μάλιστα, στο μαθησιακό πλαίσιο των μουσείων η αφή-
γηση ως στόχος αλλά και ως εργαλείο φαίνεται να μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. 

Περιεχόμενο διδακτικής παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση που περιγράφεται στην εργασία υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο 
στο οποίο φοιτούσαν 46 παιδιά αστικής περιοχής του Ν. Ροδόπης το σχολικό έτος 
2015-2016. Οι δραστηριότητες ήταν συμβατές με το ΔΕΠΠΣ (2001) και το ΑΠΣ για 
το Νηπιαγωγείο. Ακολουθήθηκαν βασικές αρχές του εποικοδομητικού και της κοινω-
νικοπολιτισμικής θεωρίας, καθώς και της θεωρίας της βιωματικής μάθησης (Μητρο-
πούλου και Στογιαννίδης, 2015). Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, εναλλάσσοντας 
ρόλους εντός της ομάδας (γραμματέας, χειριστής Η/Υ, ζωγράφος). Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και την ενεργή συμμετοχή τους στη 
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διαδικασία μάθησης. Ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν αυτός του διευκολυντή, διαμεσο-
λαβητή, συντονιστή και εμψυχωτή της ομάδας. Ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ως 
εργαλείο αναζήτησης και οργάνωσης της πληροφορίας, ως εποπτικό εργαλείο και ερ-
γαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης υλικού, στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριο-
τήτων της τάξης.  

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η γνωριμία των μαθητών με τα μουσεία της πόλης τους. 
Γνωρίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος είναι αυτός που συνδέει έννοιες, όπως η συνέχεια, 
η διαφορά, η αλλαγή και η αιτιότητα, έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας η κριτική σκέψη. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Δεληγιάννη (2002) 
η σύνδεση της ιστορικής έννοιας με την τεκμηρίωση της γενικότερα εισάγει τα παιδιά 
σε ένα πρώιμο στάδιο της ανώτερης νοητικής διεργασίας που ονομάζουμε ιστορική 
σκέψη.  

Επιδίωξή μας ήταν να εμπλακούν οι μαθητές σε μια διαδικασία αναζήτησης, συλλογής 
και επεξεργασίας πληροφοριών γύρω από τα μουσεία της πόλης τους, μέσα από διε-
ρευνητικές και βιωματικές διαδικασίες και, στη συνέχεια, να αναπτύξουν υλικό σχετικό 
με αυτά. Αρχικά, επιδιώχθηκε η γνωριμία των νηπίων με  τα πέντε κυριότερα μουσεία 
της πόλης, το Αρχαιολογικό, το Λαογραφικό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Στρα-
τιωτικό  και το Θρακικό Μουσείο Παιδείας. Στη συνέχεια, ασχολήθηκαν με τα εκθέ-
ματα κάθε μουσείου, τη δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού, τη δημιουργία αινιγμάτων 
σχετικά με αυτά και τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Τέλος, κατασκεύασαν έναν 
ψηφιακό οδηγό για το κάθε μουσείο, συνοψίζοντας όλες τις πληροφορίες που συγκέ-
ντρωσαν. 

Διεξαγωγή διδακτικής παρέμβασης 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ψηφιακά περι-
βάλλοντα: Tux Paint (ζωγραφική), Google Maps (γεωγραφικός εντοπισμός μουσείων), 
Gimp (επεξεργασία εικόνας), Windows Movie Maker (επεξεργασία βίντεο), Audacity 
(επεξεργασία ήχου), εφαρμογές διαδικτύου (Learning Apps, Jigsaw Planet, Youblisher, 
Think link). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης, ψηφιακές συσκευές όπως: φωτογραφική μη-
χανή, ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, σαρωτής και το προγραμματιζόμενο παι-
χνίδι Beebot. 

Αφόρμηση αποτέλεσε η επίσκεψη των νηπίων στο Στρατιωτικό μουσείο της Κομοτη-
νής προκειμένου να αναζητήσουν στοιχεία, αντικείμενα από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 
του 1940. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης τα νήπια αναρωτήθηκαν για 
την ύπαρξη ή μη άλλων μουσείων στην πόλη τους και το είδος των εκθεμάτων τους. 

Δραστηριότητα 1η: Ποια μουσεία υπάρχουν στην πόλη μας; 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα νήπια αναζήτησαν αρχικά με τη βοήθεια των γο-
νιών τους πληροφορίες για τα είδη των μουσείων στην πόλη της Κομοτηνής (ποια 
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μουσεία υπάρχουν στην Κομοτηνή). Στη συνέχεια έφεραν τις πληροφορίες στο νηπια-
γωγείο και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα εντόπισαν στο χάρτη. Στη δραστηριότητα 
αυτή τέθηκε ο προβληματισμός της θέσης των μουσείων και της απόστασής τους από 
το σχολείο μας. Με τη βοήθεια του λογισμικού Google maps εντοπίστηκαν από τα νή-
πια τα μουσεία και τοποθετήθηκαν ταμπέλες. 

Δραστηριότητα 2η : Επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο 

Επιδίωξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν τα νήπια να γνωρίσουν τα εκθέματα 
του στρατιωτικού μουσείου, να κατανοήσουν το ρόλο τους και τη χρησιμότητά τους 
στον πόλεμο ώστε να μπορούν να τα μεταφέρουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Αρ-
χικά απεικόνισαν με ζωγραφική τα αντικείμενα του μουσείου, στη συνέχεια σάρωσαν 
τις ζωγραφιές τους και τις αποθήκευσαν σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή. Έπειτα, με τη βοήθεια του λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity, ηχο-
γράφησαν τα αντικείμενα του μουσείου που ζωγράφισαν. Τέλος, τοποθέτησαν τις ζω-
γραφιές τους στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker) με τη σειρά 
που επιθυμούσαν, ενώ η νηπιαγωγός ως βοηθός τοποθέτησε τα αρχεία της ηχογράφη-
σης για να δημιουργηθεί ο ψηφιακός οδηγός των αντικειμένων του στρατιωτικού μου-
σείου. 

Δραστηριότητα 3η Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν τα νήπια να γνωρίσουν τα εκθέματα 
του λαογραφικού μουσείου, να κατανοήσουν το ρόλο τους και τη χρησιμότητά τους.  
Την εποχή που επισκέφτηκαν τα νήπια το Λαογραφικό Μουσείο στο χώρο του λειτουρ-
γούσε έκθεση παραδοσιακών παιχνιδιών. Τα νήπια μετά την επίσκεψή τους ζωγράφι-
σαν τα αντικείμενα του μουσείου στο χαρτί αλλά και στο λογισμικό ανάπτυξης της 
δημιουργικότητας Tux Paint, σάρωσαν τις ζωγραφιές τους και τις αποθήκευσαν σε ένα 
φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του 
λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity, ηχογράφησαν τι θα δει και θα κάνει ένας ε-
πισκέπτης στο λαογραφικό μουσείο. Τέλος, τοποθέτησαν τις ζωγραφιές τους στο λογι-
σμικό επεξεργασίας βίντεο (Windows Live Movie maker) με τη σειρά που επιθυμού-
σαν, ενώ η νηπιαγωγός ως βοηθός τοποθέτησε τα αρχεία της ηχογράφησης για να δη-
μιουργηθεί ο ψηφιακός οδηγός του λαογραφικού μουσείου. 

Δραστηριότητα 4η Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδείας 

Επιδίωξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν τα νήπια να γνωρίσουν τα εκθέματα 
του μουσείου παιδείας και συγκεκριμένα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν τα παι-
διά στο σχολείο του παρελθόντος, να κατανοήσουν το ρόλο τους και τη χρησιμότητά 
τους.  Τα νήπια μετά την επίσκεψή τους αναζήτησαν στον υπολογιστή περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές παλιά, όπως 
πλάκα, κονδύλι κλπ και τα ζωγράφισαν. Ακολούθως, σάρωσαν τις ζωγραφιές τους και 
τις αποθήκευσαν σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στη 
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συνέχεια, με τη βοήθεια του λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity, ηχογράφησαν τι 
μπορεί να δει ένας επισκέπτης στο μουσείο παιδείας της πόλης τους. Τέλος, τοποθέτη-
σαν τις ζωγραφιές τους στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker) 
με τη σειρά που επιθυμούσαν, ενώ η νηπιαγωγός ως βοηθός τοποθέτησε τα αρχεία της 
ηχογράφησης για να δημιουργηθεί ο ψηφιακός οδηγός του μουσείου παιδείας. 

Δραστηριότητα 5η Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν τα νήπια να γνωρίσουν τα εκθέματα 
του αρχαιολογικού μουσείου, να έρθουν σε επαφή με την αρχαία ιστορία της περιοχής  
ώστε να μπορούν να τη μεταφέρουν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Τα νήπια μετά την 
επίσκεψή τους ζωγράφισαν τα αντικείμενα του μουσείου στο χαρτί αλλά και στο λογι-
σμικό ανάπτυξης της δημιουργικότητας Tux Paint, σάρωσαν τις ζωγραφιές τους και τις 
αποθήκευσαν σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στη συνέχεια, 
με τη βοήθεια του λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity, ηχογράφησαν τι θα δει 
ένας επισκέπτης στο αρχαιολογικό μουσείο. Τέλος, τοποθέτησαν τις ζωγραφιές τους 
στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker) με τη σειρά που επιθυ-
μούσαν, ενώ η νηπιαγωγός ως βοηθός τοποθέτησε τα αρχεία της ηχογράφησης για να 
δημιουργηθεί ο ψηφιακός οδηγός του αρχαιολογικού μουσείου. 

Δραστηριότητα 6η Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού 

Με αφορμή ένα αντικείμενο του Αρχαιολογικού μουσείου, τη χρυσή προτομή του Φι-
λίππου, τα νήπια συνέθεσαν μια ιστορία, την εικονογράφησαν και δημιούργησαν με τη 
βοήθεια της νηπιαγωγού το ψηφιακό παραμύθι «Ο χρυσός βασιλιάς» στην εφαρμογή 
Υoublisher. Η νηπιαγωγός είχε το ρόλο του γραμματέα στη συγγραφή του παραμυθιού, 
ενώ τα νήπια συνέθεσαν την ιστορία, σάρωσαν τις ζωγραφιές τους και τις αποθήκευσαν 
σε ειδικό φάκελο στην επιφάνεια της εργασίας Ακολούθως, τοποθέτησαν τις εικόνες 
του παραμυθιού με τη σειρά σε μία παρουσίαση για να μετατραπεί σε ψηφιακό βιβλίο. 

Δραστηριότητα 7η Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής ιστορίας 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν τα νήπια να γνωρίσουν το ζωικό και 
φυτικό πλούτο του νομού Ροδόπης. Τα νήπια μετά την επίσκεψή τους ζωγράφισαν τα 
αντικείμενα του μουσείου στο χαρτί αλλά και στο λογισμικό ανάπτυξης της δημιουρ-
γικότητας Tux Paint, σάρωσαν τις ζωγραφιές τους και τις αποθήκευσαν σε ένα φάκελο 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του λογισμικού 
επεξεργασίας ήχου Audacity, ηχογράφησαν τι θα δει ένας επισκέπτης στο μουσείο φυ-
σικής ιστορίας Πανδρόσου. Τέλος τοποθέτησαν τις ζωγραφιές τους στο λογισμικό ε-
πεξεργασίας βίντεο (Windows Movie maker) με τη σειρά που επιθυμούσαν, ενώ η νη-
πιαγωγός ως βοηθός τοποθέτησε τα αρχεία της ηχογράφησης για να δημιουργηθεί ο 
ψηφιακός οδηγός του μουσείου φυσικής ιστορίας. 

Δραστηριότητα 8η Δημιουργία ψηφιακών παζλ 
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Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα νήπια χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Σε κάθε ο-
μάδα ανατέθηκε με κλήρωση το μουσείο για το οποίο θα δημιουργούσε ένα ψηφιακό 
παζλ με εικόνα της επιλογής της. Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή δημιουργίας παζλ Jig-
saw planet, όπου τα νήπια έπρεπε να επιλέξουν τον αριθμό κομματιών του παζλ, να το 
δημιουργήσουν και στη συνέχεια να στείλουν το παζλ στο διπλανό τμήμα για να το 
επιλύσει και να μαντέψει ποιο μουσείο είναι. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν τα 
παρακάτω παζλ στρατιωτικό μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο, μουσείο παιδείας, λαο-
γραφικό μουσείο, μουσείο φυσικής ιστορίας. 

Δραστηριότητα 9η Τα αινίγματα των μουσείων 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν τα νήπια να έρθουν σε επαφή με το γλωσσικό 
είδος των αινιγμάτων, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά τους και να συνθέσουν τα 
ίδια, αινίγματα για τα μουσεία που επισκέφτηκαν. Κάθε τάξη δημιούργησε τα δικά της 
αινίγματα για τα αντικείμενα των μουσείων που επισκέφτηκε καθώς και για τα ίδια τα 
μουσεία. Τα αινίγματα ηχογραφήθηκαν με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity 
και δημιουργήθηκαν παιχνίδια στην εφαρμογή Learning Apps, όπως το Λύσε τα αινίγ-
ματα, Τα αινίγματα των μουσείων 1, Τα αινίγματα των μουσείων 2 , Βρες το μουσείο 
στο οποίο ανήκει.  

Δραστηριότητα 10η Δημιουργία διαδραστικής αφίσας 

Στόχος της δραστηριότητας η δημιουργία μιας διαδραστικής αφίσας με την εφαρμογή 
thinklink προκειμένου να ενσωματωθούν εκεί όλες οι δραστηριότητες του προγράμμα-
τος. Η αφίσα αυτή θα ήταν προσβάσιμη από τα νήπια στο σπίτι τους μέσω του ιστολο-
γίου του νηπιαγωγείου προκειμένου να την παρουσιάσουν στους γονείς τους. 

Δραστηριότητα 11η  Οδήγησε τη μέλισσα στο σωστό μουσείο 

Με τη δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στο τέλος της χρονιάς η τελική αξιολό-
γηση των νηπίων. Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιήθηκε το προ-
γραμματιζόμενο παιχνίδι Beebot. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή προγραμμα-
τιζόμενα παιχνίδια, ένα ρομπότ–μέλισσα, του οποίου ο έλεγχος βασίζεται στις αρχές 
προγραμματισμού της γλώσσας Logo. Ο μαθητής μπορεί να προγραμματίσει μια δια-
δρομή την οποία το ρομπότ θα ακολουθήσει σε ένα δάπεδο κίνησης. Ο προγραμματι-
σμός των κινήσεών του πραγματοποιείται μέσω ενός συνόλου χρωματιστών πλήκτρων 
που βρίσκεται στο πάνω μέρος του. Τέσσερα πορτοκαλί πλήκτρα εξυπηρετούν την ε-
μπρόσθια κι οπίσθια κίνηση για προκαθορισμένη απόσταση, καθώς και την περι-
στροφή αριστερά ή δεξιά κατά 90 μοίρες. Το κεντρικό πλήκτρο GO χρησιμοποιείται 
για την εκτέλεση των εντολών του παιχνιδιού, ενώ τα δύο μπλε πλήκτρα εξυπηρετούν 
δύο διαφορετικές λειτουργίες. Το ένα (CLEAR) χρησιμεύει για τη διαγραφή των εντο-
λών από τη μνήμη, ενώ το δεύτερο (PAUSE) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
διακόπτει για χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου την εκτέλεση των εντολών.  
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Τα νήπια τοποθέτησαν τις εικόνες των μουσείων στο δάπεδο κίνησης στη θέση που 
ήθελαν. Κάθε νήπιο επέλεγε τυχαία από μία τσάντα μια εικόνα ενός αντικειμένου από 
τα μουσεία που επισκέφτηκε. Αρχικά έπρεπε να αναγνωρίσει το αντικείμενο, μετά το 
μουσείο στο οποίο ανήκει και, στη συνέχεια, δίνοντας κατάλληλες εντολές να οδηγήσει 
τη μέλισσα στο  μουσείο όπου ανήκει η φωτογραφία του αντικειμένου (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Οδηγώ το Beebot στο μουσείο 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανταπόκριση των νηπίων στο συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα ήταν πολύ θε-
τική, καθώς έδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Τα παιδιά πρότειναν ιδέες, συμμετείχαν ε-
νεργά στις δραστηριότητες και δημιούργησαν περιεχόμενο με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. 
Πρέπει να σημειωθεί πως η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών έκανε τη διαδικασία πιο 
ελκυστική κι ευχάριστη.  

Παρόλο που υπήρχε ανησυχία για την ικανότητα των προνηπίων να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων, εντούτοις η εμπειρία έδειξε πως τα παιδιά εξοι-
κειώθηκαν γρήγορα τόσο με τα λογισμικά όσο και με τις συσκευές που χρησιμοποιή-
θηκαν. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός πως αυτονομήθηκαν στη χρήση τους σχετικά 
σύντομα. Από την άποψη αυτή, η διδακτική αυτή παρέμβαση ενίσχυσε τις όποιες τε-
χνολογικές γνώσεις και δεξιότητες είχαν ήδη τα παιδιά, ενώ παράλληλα κατέκτησαν 
νέες, καθώς ήρθαν σε επαφή με νέες εφαρμογές λογισμικού.  

Η ομάδα συνεργάστηκε πολύ αρμονικά και αποτελεσματικά. Τα παιδιά έκαναν κατα-
μερισμό εργασίας με ιδιαίτερη ευκολία, εναλλάσσονταν στους διάφορους ρόλους, βοη-
θούσαν ο ένας τον άλλο όποτε χρειάζονταν, έλεγαν τη γνώμη τους, ενώ συχνά έκαναν 
προτάσεις και υποδείξεις μέσα στην ομάδα.  

Το τελικό προϊόν της δουλειάς τους, η διαδραστική αφίσα κοινοποιήθηκε στους γονείς 
των παιδιών, στα μουσεία της πόλης και στο Δήμο Κομοτηνής. Μάλιστα, το προϊόν 
αυτό έγινε αποδεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από όλους, αναρτήθηκε στο ιστολόγιο 
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της Διεύθυνσης Πολιτισμού, στοιχείο που γέμισε τους μαθητές ικανοποίηση κι ενί-
σχυσε την αυτοπεποίθηση τους. 

Συνοψίζοντας, τα σχεδιασμένα με Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραματίζουν 
ξεχωριστό ρόλο στην αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και στην ένταξή 
της στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναμώνοντας τη σχέση Σχολείου-Μουσείου.  Η 
καινοτομία τους συνίσταται στο ότι, χάρη στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., η ιστορική μά-
θηση για τους μικρούς μαθητές μέσα στο χώρο του σχολείου γίνεται αντιληπτή ως δη-
μιουργικός διάλογος και όχι ως μια παθητική μετάδοση γνώσης. 
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Το kahoot συναντά τα γλωσσικά μαθήματα 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει  έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση των εκπαιδευτικών ε-
φαρμογών και των παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται εμφανές 
από την εκτεταμένη  έρευνα και τη σχετική βιβλιογραφία. Στόχος της παρούσας εισή-
γησης είναι  η παρουσίαση της  εκπαιδευτικής εφαρμογής kahoot καθώς και των δυνα-
τοτήτων αξιοποίησης της στα λεγόμενα γλωσσικά μαθήματα (αρχαία και νεοελληνική 
γλώσσα, ξένες γλώσσες) μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις.  Παρουσιάζο-
νται, επίσης, τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του παιχνιδιού στην τάξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: παιχνιδοκεντρική μάθηση, kahoot, διδακτική αξιοποίηση, αξιολό-
γηση 

Εισαγωγή 

Κορυφαίοι παιδαγωγοί όπως ο Piaget και ο Vygotsky έχουν υποστηρίξει τη σημασία 
της παιχνιδοκεντρικής μάθησης για την σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
παιδιού. Πολλοί είναι οι ερευνητές που τονίζουν τη σημασία της χρήσης εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών τα οποία λειτουργούν ως εργαλεία μάθησης (Γερμανός, 2004) καθώς και το 
θετικό αντίκτυπο της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία προ-
κειμένου ο μαθητής να προσεγγίσει τη γνώση ολιστικά και ενεργητικά σε κατάλληλα 
και ελκυστικά περιβάλλοντα  (Oblinger D., 2004, Squire K., 2006, Williamson B., 
2009, Mikropoulos T. & Natsis An., 2011). Σύμφωνα με  τους Kirriemuir J. & McFar-
lane A. (2004), ως ψηφιακό ορίζεται το παιχνίδι που παρέχει οπτική ψηφιακή πληρο-
φορία σε έναν ή περισσότερους παίκτες, δέχεται σαν είσοδο δεδομένα από παίκτες, 
διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους προγραμματισμένους για το παιχνίδι 
κανόνες, τροποποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες στους παίκτες και παίζεται: α) σε κον-
σόλες (π.χ. Playstation, Xbox) οι οποίες συνδέονται με την τηλεόραση, β) σε υπολογι-
στές, γ) σε φορητές συσκευές (για παράδειγμα, τηλέφωνα, συσκευές, όπως το Game-
Boy Advance). Μέσα στον ίδιο τον ορισμό καταφαίνονται τα χαρακτηριστικά της διά-
δρασης ανάμεσα στο παιχνίδι και τον παίκτη, η δυνατότητα συμμετοχής περισσοτέρων 
του ενός παικτών και η ανάγκη διαθεσιμότητας του ανάλογου σκληρού υλικού (κον-
σόλα, Η/Υ, φορητής συσκευής). Αναζητώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψη-
φιακών παιχνιδιών, ο Malone (1980) αναφέρει την πρόκληση, την περιέργεια και τη 
φαντασία ως βασικά μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η επίτευξη στόχων είναι αμφίβολη. 
Συμπληρωματικά, ο Prensky (2007) σημειώνει τα κύρια χαρακτηριστικά των ψηφια-
κών παιχνιδιών ως α) τους κανόνες, β) τους στόχους, γ) τα αποτελέσματα και την ανα-
τροφοδότηση, δ) τη σύγκρουση / διαγωνισμό / πρόκληση / αντιπαλότητα, ε) την αλλη-
λεπίδραση και στ) την αναπαράσταση ιστορίας – σενάριο. Μέσα σε ένα δομημένο 
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περιβάλλον (σενάριο-ιστορία) και με βάση κάποιους κανόνες, δηλαδή, πρέπει ο παί-
κτης ή οι παίκτες να προσπαθήσουν να επιτεύξουν στόχους, οι οποίοι είναι αμφίβολοι, 
γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της αγωνίας, την πρόκληση και την επιστράτευση 
της φαντασίας. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της προσπάθειας υπάρχει 
ανατροφοδότηση για τον παίκτη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της προσπά-
θειάς του προκειμένου αυτός να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την 
επίτευξη του στόχου. Το περιβάλλον, επίσης, του παιχνιδιού απορροφά το χρήστη, κα-
θώς η ποιότητα των γραφικών και ο ρεαλισμός, που μπορεί πλέον να επιτευχθεί, αυξά-
νει την αίσθηση συμμετοχής (involvement) του παίκτη και συμβάλει στην ταύτισή του 
με το ρόλο που διαδραματίζει μέσα στο παιχνίδι (Poole, 2000).  

Αυτές οι ιδιότητες κατέστησαν τα ψηφιακά παιχνίδια ελκυστικά για χρήση στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και για αυτόν το λόγο η δημιουργία και αξιοποίηση εκπαιδευτικών 
ψηφιακών παιχνιδιών αυξάνεται συνεχώς. Η κινητοποίηση της περιέργειας και της φα-
ντασίας των μαθητών θεωρείται ως το βασικό πλεονέκτημα από τους υποστηρικτές 
τους. Από την άλλη πλευρά, αναπτύχθηκε ένας σκεπτικισμός ως προς τη χρήση τους 
και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν, όπως για παράδειγμα αναδύθηκαν ερωτη-
ματικά σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία γνωστικών αντικει-
μένων στο πλαίσιο της τυπικής μάθησης. Οι ίδιοι οι υποστηρικτές τους, ωστόσο, επι-
μένουν στην ύπαρξη κριτηρίων για την επιλογή και τη χρήση τους στην εκπαίδευση. 
Για παράδειγμα,  έχει αναφερθεί ότι σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση εκπαιδευτικών ψη-
φιακών παιχνιδιών διαδραματίζει η δυνατότητα σύνδεσης του αντικειμένου μάθησης 
και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τεχνικών μάθησης που αυτό απαιτεί με τους τύ-
πους των παιχνιδιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό αυτό. Λόγου χάριν, 
όταν το αντικείμενο της μάθησης αφορά στην απομνημόνευση γεγονότων προκρίνο-
νται ως καταλληλότερα τα τηλεπαιχνίδια στον Η/Υ και τα παιχνίδια μνήμης και δρά-
σης, ενώ όταν αφορά στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας τα παιχνίδια ρόλου και α-
ντανακλαστικών. Στην πρώτη περίπτωση, το παιχνίδι καλλιεργεί την απομνημόνευση 
μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές (ερωτήσεις, συσχετίσεις, επαναλαμβανό-
μενες εργασίες). Στη δεύτερη περίπτωση, άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές πρέπει να επι-
στρατευθούν, όπως είναι η μίμηση, η συνεχής πρακτική και η εμβάνθυνση (Prensky, 
2007). Γενικότερα, οι διαδραστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα ψηφιακά παιχνίδια, 
όπως η πρακτική εξάσκηση και η άμεση ανατροφοδότηση, η μάθηση με συγκεκριμένο 
σκοπό, η διερευνητική και κονστρουκτιβιστική μάθηση, η μάθηση μέσω δράσης και η 
εναλλαγή ρόλων, προσφέρουν στον εκπαιδευτικό πληθώρα επιλογών για την αξιοποί-
ησή τους ανάλογα με τους στόχους και τον τύπο της μάθησης, καθώς και τα ενγένει 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Παρουσίαση της εφαρμογής 

Το kahoot είναι ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο βασίζεται στις αρχές της παιχνιδοκε-
ντρικής μάθησης. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο το ο-
ποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κουίζ, ερευνών και συζητήσεων. Ο εκπαιδευ-
τικός μπορεί  να χρησιμοποιήσει είτε την εκπαιδευτική εφαρμογή kahoot είτε την 
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ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το κουίζ συνήθως δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό και 
οι μαθητές απαντούν σ’ αυτό χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή, το laptop, το τάμπλετ 
ή το smartphone. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται στην οθόνη του εκπαιδευτικού και οι 
μαθητές απαντούν μέσω των δικών τους συσκευών. Ο εκπαιδευτικός-χρήστης του ka-
hoot κάνει την εγγραφή του στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το προσωπική διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα 
έτοιμο ή να δημιουργήσει ένα καινούριο δικό του. Στη συνέχεια το kahoot προβάλλεται 
στην τάξη έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να δουν τόσο τις ερωτήσεις όσο και 
τις απαντήσεις που δίνονται. Οι μαθητές δεν απαιτείται να κάνουν εγγραφή ή να δώ-
σουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Μπορούν να ξεκινήσουν να απαντούν χρησι-
μοποιώντας μόνο το pin του παιχνιδιού και το όνομα, τον αριθμό μαθητικού καταλόγου 
ή ένα ψευδώνυμο, πράγμα που εξαρτάται από το εάν απαιτείται να εξασφαλιστεί η 
ανωνυμία τους ή όχικατά τη συμμετοχή τους σε ένα κουίζ ή σε μία συζήτηση. Οι μα-
θητές απαντούν επιλέγοντας ένα από τα τέσσερα σχήματα που θεωρούν ότι αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. Ο χρόνος για την απάντηση είναι συγκεκριμένος. Στο τέλος  
κάθε ερώτησης παρουσιάζονται στην οθόνη τα ονόματα και το σκορ των πέντε καλύ-
τερων συμμετεχόντων. Στο τέλος του κουίζ προκύπτει μια λεπτομερής αναφορά για 
κάθε απάντηση όλων των μαθητών.  

Διδακτική αξιοποίηση του kahoot 

Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι kahoot μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός 
τρόπος αξιολόγησης, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο στάδιο της 
διαγνωστικής αξιολόγησης το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εξε-
τάσει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών σε σχέση με κάποια δεξιότητα και να διαγνώ-
σει τις ικανότητες και τις ελλείψεις των μαθητών προκειμένου να προβεί στις κατάλ-
ληλες διδακτικές ενέργειες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς με τη δημιουργία διαγνωστικού τεστ μέσω του kahoot, πράγμα που είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο (ιδίως 
στο Λύκειο) εξαιτίας των τάξεων μικτής ικανότητας και της ανάγκης προσδιορισμού 
του διδακτικού υλικού. Για τη δημιουργία του διαγνωστικού τεστ επιλέγεται το κουίζ 
από τις τέσσερις δυνατότητες (Εικόνα 1) που δίνει το εργαλείο (κουίζ, σειροθέ-
τηση/jumble, έρευνα, δημόσια αντιπαράθεση). Το κουίζ μπορεί να αποτελείται από ο-
τιδήποτε περιέχει ένα διαγνωστικό τεστ σε μορφή δραστηριοτήτων πολλαπλής επιλο-
γής (μέχρι τέσσερις επιλογές) για τον έλεγχο της γνώσης της γραμματικής και του λε-
ξιλογίου (συνήθως), αλλά και της πρόσληψης και της παραγωγής γραπτού λόγου. 
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Εικόνα 1 

Το εργαλείο, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της πρόσληψης προ-
φορικού λόγου. Οι μαθητές ακούν πρώτα ένα ηχητικό απόσπασμα ή παρακολουθούν 
ένα βίντεο και ύστερα απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω του kahoot. 
Ο έλεγχος της πρόσληψης γραπτού και προφορικού λόγου μπορεί να γίνει και μέσω 
της δημιουργίας παιχνιδιού σειροθέτησης (jumble). Για παράδειγμα, μπορεί να διαπι-
στωθεί η γνώση της χρήσης συνδετικών λέξεων, όταν οι μαθητές καλούνται να βάλουν 
σε σειρά προτάσεις (που περιέχουν συνδετικές λέξεις) ώστε να δημιουργηθεί ένα κεί-
μενο.  Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί ότι εάν επιδιώκεται η ατομική αξιολόγηση των 
μαθητών, θα πρέπει κάθε μαθητής να παίζει το παιχνίδι ατομικά χρησιμοποιώντας κι-
νητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή Η/Υ (classic mode). Όταν δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμό-
τητα υλικών μέσων, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες και παίζουν το παιχνίδι ομαδικά 
(team mode). Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία της αξιοποίησης του ψηφιακού παιχνιδιού 
kahoot στη θέση ενός έντυπου διαγνωστικού τεστ έγκειται στο γεγονός ότι η αξιολό-
γηση γίνεται με παιγνιώδη τρόπο σε ένα ευχάριστο κλίμα, το οποίο απαλλάσσει το 
μαθητή από το άγχος της εξέτασης. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εκπαιδευ-
τικό, καθώς παρέχεται άμεση στατιστική ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέ-
σματα, τόσο συνολικά όσο και ατομικά για κάθε παίκτη και για κάθε ερώτηση. Επομέ-
νως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεξάγει συμπεράσματα για το γνωστικό επίπεδο όλης 
της τάξης, αλλά και για τις ατομικές δυνατότητες και αδυναμίες των μαθητών. Μπορεί, 
επίσης, να αποθηκεύσει αυτά τα αποτελέσματα για μελλοντική χρήση. 

Εκτός από διαγνωστικό εργαλείο στην αρχή μιας σχολικής χρονιάς, το kahoot είναι 
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πολύ χρήσιμο και για τη διαπίστωση των διδακτικών αναγκών για τη διδασκαλία μιας 
ενότητας ή ως αφόρμηση για μια συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Μέσω του εργαλείου 
ελέγχει το επίπεδο γνώσεων των μαθητών του πριν να ξεκινήσει μια ενότητα. Για πα-
ράδειγμα, όταν οι μαθητές πρόκειται να έρθουν σε επαφή με νέο θεματικό λεξιλόγιο , 
ο εκπαιδευτικός δημιουργώντας ένα κουίζ στο kahoot είναι σε θέση να εξετάσει τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να προγραμματίσει αναλόγως τις διδακτικές 
του ενέργειες. Παράλληλα, κουίζ ή σειροθέτηση (jumble) τέτοιου τύπου μπορούν να 
αποτελέσουν μια δραστηριότητα αφόρμησης, η οποία θα κινητοποιήσει την περιέργεια 
των μαθητών και την ετοιμότητά τους για την πρόσληψη της νέας γνώσης. Το γεγονός 
ότι οι μαθητές προσπαθούν να απαντήσουν ερωτήσεις πάνω σε ζητήματα που δεν έχουν 
ακόμα διδαχθεί και δυσκολεύονται ή δεν μπορούν να απαντήσουν, μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως εξαιρετικό κίνητρο για να θελήσουν να ανακαλύψουν τις απαντήσεις σύμ-
φωνα με τη φυσική ροπή του ανθρώπου προς επίλυση προβλημάτων.  

Ακόμα, η δυνατότητα του kahoot για τη δημιουργία παιχνιδιού δημόσιας αντιπαράθε-
σης (debate) προσφέρει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία: α) να εξετάσει στάσεις και 
προκαταλήψεις των μαθητών, β) να κινητοποιήσει τους μαθητές να παράξουν προφο-
ρικό λόγο και γ) να διαπιστώσει το βαθμό που οι μαθητές κατέχουν δεξιότητες προφο-
ρικού λόγου. Οι επιλογές των μαθητών δείχνουν τη θέση της τάξης ως προς το θέμα. 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί με βάση αυτές τις επιλογές να προγραμματίσει το περιεχόμενο 
της επόμενης διδακτικής ώρας ή/και οι μαθητές να κληθούν σε μια δημόσια αντιπαρά-
θεση όπου κάθε πλευρά εκθέτει επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Με βάση τον πα-
ραγόμενο λόγο, ο εκπαιδευτικός δύναται να δημιουργήσει δραστηριότητες που βελτιώ-
νουν την παραγωγή του προφορικού λόγου Το ψηφιακό εργαλείο kahoot, επίσης, φαί-
νεται χρήσιμο ως μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης. Πρώτον, με το πέρας ενός κουίζ ή 
μιας σειροθέτησης το εργαλείο προσφέρει στατιστικά στοιχεία για την προσπάθεια των 
παικτών, τα οποία μάλιστα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποθηκεύσει στον προσωπικό 
του Η/Υ και να τα επεξεργαστεί όποτε επιθυμήσει. Με αυτόν, τον τρόπο είναι σε θέση 
να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του συνεχώς σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που 
λαμβάνει. H ανατροφοδότηση δύναται να αφορά όχι μόνο στην επίδοση των μαθητών, 
αλλά και στη συναισθηματική απόκρισή τους στη δραστηριότητα και στο βαθμό ικα-
νοποίησής τους από αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα που δίνει το εργαλείο 
στους μαθητές να βαθμολογήσουν τη δραστηριότητα αμέσως μόλις τελειώσει και μέσω 
της συσκευής που χρησιμοποιούν. Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα αποτελέσματα επιλέ-
γοντας το εικονίδιο Show feedback και είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει τις δραστη-
ριότητές του σύμφωνα με το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών του. 

O μαθητής έχει τη δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης μέσω του ερ-
γαλείου kahoot όταν συναγωνίζεται τον εαυτό του (την τελευταία καλύτερη επίδοσή 
του) με τη δυνατότητα ghost mode. Έχει, λοιπόν την ευκαιρία να ξαναπαίζει ένα παι-
χνίδι με αντιπάλους άλλους παίκτες ή/και τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, κινητο-
ποιείται περισσότερο ώστε να βελτιωθεί. Tο kahoot μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
ετεροαξιολόγηση των μαθητών. Για παράδειγμα, στο τέλος μια παρουσίασης από μα-
θητή ή ομάδα μαθητών μιας εργασίας για φυλές στην Αγγλική Γλώσσα, μπορεί να 
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δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο (survey), με το οποίο οι μαθητές αξιολογούν τη ε-
πίδοση του συμμαθητή ή των συμμαθητών τους με βάση κάποια κριτήρια. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας δίνονται ύστερα στους μαθητές, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο 
έχουν μια άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία της πα-
ρουσίασή τους. 

Ως μέσο τελικής αξιολόγησης, το kahoot μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη μορφή 
κουίζ, σειροθέτησης και έρευνας. Οι δυο πρώτες μορφές αντικαθιστούν τα κλασικά 
τέστ αξιολόγησης στο τέλος μιας διδακτικής ενότητας ή στο τέλος της σχολικής χρο-
νιάς και εξετάζουν γνώσεις σε σχέση με το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Για παρά-
δειγμα, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος μιας ενότητας στη διδασκαλία 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία γραμματικών και συ-
ντακτικών φαινομένων ως ένας τρόπος ανακεφαλαίωσης της γνώσης που έχει αποκτη-
θεί. Ο εκπαιδευτικός, τέλος, είναι δυνατό να έχει ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία 
του γνωστικού αντικειμένου του στο τέλος της σχολικής χρονιάς, εάν δημιουργήσει 
ερωτηματολόγιο (survey), το οποίο απαντούν οι μαθητές μέσω του kahoot. Με αυτόν 
τον ευχάριστο τρόπο οι μαθητές είναι πιο πρόθυμοι να απαντήσουν και έτσι το αποτέ-
λεσμα είναι και πιο αξιόπιστο. 

Εκτός από μέσο αξιολόγησης το kahoot προσφέρεται και για άλλες διδακτικές προσεγ-
γίσεις. Αντί για μια παραδοσιακή και συχνά κουραστική εισήγηση σχετικά με κάποιο 
θέμα,  μπορεί να δοθεί στους μαθητές ένα kahoot και στη συνέχεια να ακολουθήσει 
αναλυτική συζήτηση κάθε ερώτησης. Με την εφαρμογή της έρευνας ή της δημόσιας 
αντιπαράθεσης (επιλογές που παρέχει το ίδιο το παιχνίδι) ενισχύεται το ενδιαφέρον του 
μαθητή καθώς και η επιθυμία του να στηρίξει την άποψη του στη συζήτηση που ακο-
λουθεί. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσφέρει τη δυνατό-
τητα της  ανώνυμης συμμετοχής του μαθητή εξασφαλίζοντας  το γνήσιο και αληθινό 
feedback καθώς και την ειλικρινή συμμετοχή του μαθητή σε μια έρευνα τα αποτελέ-
σματα της οποίας μπορούν να αποτελέσουν πρωτογενές υλικό για συζήτηση και με-
λέτη. Το kahoot μπορεί να οδηγήσει  στην εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση του 
θέματος. σχολιάζοντας τις σωστές και λάθος απαντήσεις που έχουν δοθεί από τους μα-
θητές. Έτσι,  εντοπίζονται τα σημεία που δυσκόλεψαν τους μαθητές και αποσαφηνίζο-
νται έννοιες που δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως. Οι μαθητές δείχνουν πιο πρόθυμοι να 
ακούσουν και να συζητήσουν λάθη που έγιναν και παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 
τάξης παρά λάθη που επισημαίνονται σε προσωπικό επίπεδο.  

Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους ίδιους τους μαθητές να φτιάξουν 
τα δικά τους κουίζ για ένα θέμα σχετικό με ή για κάτι που συζητήθηκε στην τάξη. Έτσι, 
οι μαθητές ψάχνοντας το σχετικό περιεχόμενο χτίζουν μόνοι τους τη γνώση τους. Δη-
μιουργώντας τις δικές τους ερωτήσεις και απαντήσεις απομνημονεύουν θεωρίες και 
ιδέες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της 
μάθησης αφού νιώθουν οι ίδιοι υπεύθυνοι γι αυτήν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιο-
λογήσει την επιλογή των ερωτήσεων από τον μαθητή, τις προσφερόμενες επιλογές α-
παντήσεων καθώς και τις εξηγήσεις για το ποιες απαντήσεις θεωρεί  σωστές.Τέλος, 
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μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές διαφορετικών τάξεων ή σχολείων χρησιμοποιώ-
ντας το Skype ή το Google Hangout να απαντήσουν στο ίδιο kahoot ενθαρρύνοντας 
έτσι τον δημιουργικό συναγωνισμό.  

Συμπεράσματα 

To kahoot είναι ένα παιχνίδι εύχρηστο, φιλικό, διασκεδαστικό, λειτουργική και δω-
ρεάν. Η εφαρμογή αυτής της διδακτικής πρακτικής έχει θετικά αποτελέσματα ως προς 
την ενεργοποίηση των μαθητών και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Οι μαθητές δείχνουν  ενδιαφέρον και  θετική ανταπόκριση στη χρήση του. Η πλειοψη-
φία των μαθητών συμμετέχει πιο ενεργά σε σχέση με το παραδοσιακό μάθημα.Ο ελκυ-
στικός και διαδραστικός χαρακτήρας της εφαρμογής συντελεί θετικά στην επίτευξη  
των μαθησιακών στόχων (Prensky, 2001). Παρέχει και στον εκπαιδευτικό και στον εκ-
παιδευόμενο πολλά πλεονεκτήματα καθώς είναι ένας ενδιαφέρων τρόπος να χαλαρώ-
σουν οι μαθητές μετά από μια εισήγηση και είναι εργαλείο κατάλληλο για μαθητές με 
διάσπαση προσοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έχει ο εκπαιδευτικός μια γρή-
γορη και αντικειμενική εικόνα πάνω σε θέματα που αφορούν το ρυθμό του μαθήματος 
ή τη μεθοδολογία. Με την λεπτομερή αναφορά για κάθε απάντηση όλων των μαθητών 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο της κατανόησης κάθε ερωτήματος 
ξεχωριστά. Βοηθά τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τις αδυναμίες των μαθητών για να 
σχεδιάσει στη συνέχεια την αντιμετώπιση τους. Βέβαια, το γεγονός ότι  οι απαντήσεις 
των μαθητών δίνονται σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο οη ορθό-
τητα τους, αλλά και η ταχύτητα του κάθε μαθητή μπορεί να αποτελέσει άλλοτε πλεο-
νέκτημα και άλλοτε μειονέκτημα του παιχνιδιού το οποίο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει  
να το λαμβάνει υπόψη. Ο περιορισμένος χρόνος των απαντήσεων όμως σε συνδυασμό 
με τη μουσική του κουίζ αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Επίσης, το kahoot μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολιγάριθμες ή πολυάριθμες τάξεις, σε 
σχολεία με οργανωμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε τάξεις με τη 
χρήση προσωπικών smartphones ή tablets,είτε ατομικά είτε ομαδικάκαι σε σχεδόν όλα 
τα μαθήματα και σε όλες τις τάξεις προσαρμόζοντας τις ερωτήσεις ανάλογα με το γνω-
στικό επίπεδο. 
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Περίληψη 

 Ο μικροελεγκτής Arduino αποτελεί μια καινοτόμο λύση για τη δημιουργία αυτοματι-
σμών και για τον εργαστηριακό πειραματισμό από τους μαθητές. Έχει ήδη χρησιμο-
ποιηθεί σε μια ποικιλία καθημερνών εφαρμογών στο διαδίκτυο και έχει προταθεί ως 
μέσο διδασκαλίας στη διεθνή εκπαιδευτική έρευνα. Ο μεγάλος αριθμός των εφαρμο-
γών των μικροελεγκτών και ειδικά του Arduino μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι 
ανήκει στην κατηγορία του «ανοιχτού κώδικα» με αποτέλεσμα τη κατασκευή πληθώ-
ρας παραλλαγών μικροελεγκτών και αισθητήρων με μικρό σχετικά κόστος, στην εύ-
κολη συναρμολόγηση και προγραμματισμό του, στη διαθεσιμότητα έτοιμων τμημάτων 
κώδικα με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει ένα λιγότερο έμπειρος μαθητής ή εκπαι-
δευτικός, καθώς και στην πληθώρα οδηγιών που βρίσκονται διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 
Σημαντικό σημείο που συμβάλει στην αξιοποίηση των μικροελεγκτών Arduino στην 
διδασκαλία είναι η δυνατότητα ενσύρματης ή και ασύρματης επικοινωνίας με άλλες 
τεχνολογίες όπως οι Η/Υ, τα Smart Phones κτλ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται 
ένα παράδειγμα εφαρμογής του μικροελεγκτή Arduino, ο οποίος με τη χρήση αισθη-
τήρα αλατότητας, αξιοποιείται για τον προσδιορισμό της %w/w περιεκτικότητας άλα-
τος σε δείγμα θαλασσινού νερού από μαθητές Γυμνασίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Arduino, Android, Αισθητήρες, Περιεκτικότητα διαλύματος 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των μαθητών. 
καθώς χειρίζονται σε καθημερινή βάση Η/Υ, Smatphones και άλλα Gadgets. Τελευταία 
υπάρχει η τάση αυτοματισμών και ελέγχου των διαφόρων οικιακών συσκευών με τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου (π.χ. Smart Home). Σε έναν τέτοιο κόσμο που εξελίσ-
σεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είναι αρκετά δύσκολο να κεντρίσεις το ενδιαφέρον με τη 
χρήση κλασικών διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς αυτές αρκετές φορές μοιάζουν α-
πομακρυσμένες από τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές. Αν και η επιστημονική 
γνώση δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από τη χρήση της σε πρακτικές εφαρμογές, 
είναι γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι προτιμούν μια πιο πρακτική και κατανοητή προ-
σέγγιση της γνώσης (Enciso, Luzuriaga, & Botasini, 2018).  

Η εμπλοκή των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία μπορεί να δώσει εργαλεία 
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στον εκπαιδευτικό που μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικά εύκολα και από τους ίδιους 
αλά και από τους μαθητές. Επίσης, η ενασχόληση των μαθητών με μέσα που εμπλέκουν 
τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να τους δώσει κίνητρα για τη μάθηση (π.χ. 
χρησιμοποιώντας smartphones ή gadgets, λειτουργικά συστήματα της επιλογής τους 
windows ή android). Παράλληλα, η εμπλοκή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα από πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα π.χ. 
ρύπανση ή μέσα από καθημερινές εφαρμογές, μπορεί να δώσει νόημα στη μάθηση με 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του γνωστικού δυναμικού των μαθητών. Η «μάθηση 
πλαισίου» (context-based learning) αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία που χρη-
σιμοποιεί αυθεντικά πλαίσια ως αφετηρία για την διδασκαλία των επιστημονικών εν-
νοιών, αντίθετα με την κλασική προσέγγιση κατά την οποία αρχικά διδάσκονται οι έν-
νοιες και κατόπιν παρουσιάζονται παραδείγματα με τα οποία αναδεικνύεται η εφαρ-
μογή των εννοιών (Mahaffy et al., 2017). Κατά τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, βάσει 
της μάθησης πλαισίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημερινές εφαρμογές ή επι-
στημονικά αυθεντικές καταστάσεις. Μέσα από αυτές οι μαθητές επιτελούν δραστηριό-
τητες που τους βοηθούν μαθητές να δώσουν νόημα στην μάθηση, αυξάνοντας κατά 
συνέπεια τα κίνητρά τους (Pilot, Taconis, & Brok, 2016). 

Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνήσαμε τη δυνατότητα εφαρμογής μικροελεγκτή 
Arduino σε συνδυασμό με την χρήση Smartphone σε ένα διδακτικό σενάριο το οποίο 
αφορά στον προσδιορισμό της «αλατότητας θαλασσινού νερού». Η δραστηριότητα 
αυτή μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία της περιεκτικότητας της Χημείας Β΄ Γυμνα-
σίου.  

Ο μικροελεγκτής Arduino 

H χημική πρακτική περιλαμβάνει μετρήσεις με πολύπλοκα όργανα, αισθητήρες συνδε-
μένους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανάπτυξη και χρήση λογισμικών, σε συνδυα-
σμό με την χρήση κλασικών εργαστηριακών σκευών. Δυστυχώς όμως αυτές οι διαδι-
κασίες δεν συμπεριλαμβάνονταν συχνά ή και καθόλου στην χημική εκπαίδευση, καθώς 
μέχρι τα τελευταία χρόνια ο προγραμματισμός Η/Υ και των μικροελεγκτών χρειάζο-
νταν μεγάλη εξειδίκευση. Σήμερα, με την ολοένα αυξανόμενη διαθεσιμότητα μικρoε-
λεγκτών ανοιχτού κώδικα, απλών γλωσσών προγραμματισμού τους και την αφθονία 
επεξηγήσεων και οδηγιών, αυτές οι τεχνολογίες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς 
(Enciso et al., 2018). 

Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι οι συσκευές εργαστηρίου όταν χρησιμοποιούνται για τη 
διδασκαλία της Χημείας μπορούν δυστυχώς εύκολα να καταστούν ένα «μαύρο κουτί». 
Οι διαδικασίες δηλαδή στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές για την λήψη των μετρή-
σεων μπορούν να συμπεριλαμβάνουν μόνο το πάτημα ενός ή παραπάνω κουμπιών. Συ-
χνά οι χημικές διαδικασίες τείνουν να αποκρύπτονται και τα όργανα να συμπεριφέρο-
νται με «μαγικό τρόπο» (Famularo, Kholod, & Kosenkov, 2016). Παράλληλα, τα ερ-
γαστηριακά όργανα μπορεί να είναι ακριβά και να μην συμπεριλαμβάνονται στην υλι-
κοτεχνική υποδομή των σχολείων. 
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Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί από έρευνες στη διδασκαλία της Χημείας η ένταξη 
των μικροελεγκτών, όπως το Arduino. Οι μικροελεγκτές μπορούν να συνδέονται και 
να ελέγχονται από Η/Υ και άλλες συσκευές μέσω του διαδικτύου ως εφαρμογές ΙοΤ 
(Interner of Things) (Mercer & Leech, 2018) ή μέσω σύνδεσης τους με Bluetooth ή 
ενσύρματα μέσω καλωδίου USB. Αυτό οι μικροελεγκτές είναι συμπαγή, ολοκληρω-
μένα κυκλώματα (σαν μικροί Η/Υ) που είναι σχεδιασμένοι να ελέγχουν συγκεκριμένες 
διαδικασίες, να λαμβάνουν σήματα από μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και να αλλη-
λεπιδρούν με ενεργοποιητές (Enciso et al., 2018) όπως ρελέ, μοτέρ, αντλίες νερού κτλ. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή αλλά και στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών και υπάρχουν άφθονα βίντεο, εικόνες και οδηγίες στο διαδίκτυο 
από όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ώστε 
να πραγματοποιήσουν χημικές αναλύσεις, οικιακούς αυτοματισμούς, φροντίδα καλ-
λιεργειών και παρακολούθηση βιομετρικών χαρακτηριστικών (Εικόνα 1). Παράλληλα 
υπάρχουν δημοσιευμένες έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στη διδα-
σκαλία με τη χρήση μικροελεγκτών (Famularo et al., 2016; Mercer & Leech, 2018; 
Qiangwu, Luxin, Chaofeng, Hangjun, & Systems, 2014; Soong et al., 2018; Urban, 
2014). 

 

  Εικόνα 1. Μετρήσεις με Arduino.  

Ο μικροελεγκτής αντλεί τις πληροφορίες από το περιβάλλον του μέσω αισθητήρων που 
είναι συνδεδεμένοι σε αυτό, τις επεξεργάζεται μέσω του κώδικα που έχει σχεδιάσει και 
έχει φορτώσει σε αυτόν ο χρήστης του και ακολούθως δίνει τις κατάλληλες εντολές σε 
ενεργοποιητές και μηχανήματα, στο πλαίσιο κάποιου αυτοματισμού. (Εικόνα 2). Ο «α-
νοιχτός» χαρακτήρας των μικροελεγκτών έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς κατα-
σκευαστές να σχεδιάσουν και να προμηθεύσουν τους χρήστες με μια τεράστια γκάμα 
από αισθητήρες και ενεργοποιητές που έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. Σημαντική είναι 
η δυνατότητα αποστολής των μετρήσεων και της αποδοχής εντολών από άλλες τεχνο-
λογίες όπως ο Η/Υ, τα tablet, τα Smartphones κτλ. καθώς ο μικροελεγκτής Arduino 
μπορεί να επικοινωνήσει σχετικά εύκολα με άλλα περιβάλλοντα όπως τα Windows και 
το Android.  
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Εικόνα 2. Σχήμα ροής δοδεμένων με επίκεντρο τον μικροελεγκτή Arduino. 

Με βάση το παραπάνω σχήμα ροής δεδομένων, οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν 
στην κατασκευή μιας πιο σύνθετης εφαρμογής, στα πλαίσια ενός project ή μιας πιο 
μικρής στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος (Δαλακώστα, 
Παπαδημητρόπουλος, Κορδάτος, & Παυλάτου, 2018). 

Η χρήση αισθητήρα Arduino για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας 

Η διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει την ενότητα της «Περιεκτικό-
τητας διαλυμάτων». Πιο συγκεκριμένα στη Β΄ Γυμνασίου περιλαμβάνονται απλοί υ-
πολογισμοί της περιεκτικότητας και μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς μόνο μια 
απλή αναφορά σε μεταβολές της κατά την αραίωση ή προσθήκη διαλυμένης ουσίας. 
Παράλληλα, γίνεται η παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης περιεκτικότητας στο ερ-
γαστήριο. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή μέτρηση της περιεκτικότητας με κάποιο όργανο 
καθώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στα σχολικά εργαστήρια. Ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να 
γίνει επιβεβαίωση της ορθότητας της παρασκευής ενός διαλύματος από τους μαθητές 
και παράλληλα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν «ισχυρισμοί» από τον εκπαιδευτικό ότι 
η περιεκτικότητα μειώνεται με την αραίωση, αυξάνεται με την προσθήκη διαλυμένης 
ουσίας ή ότι παραμένει σταθερή με τον χωρισμό του διαλύματος σε τμήματα, ειδικά τη 
στιγμή που τέτοιες αριθμητικές ασκήσεις δεν περιλαμβάνονται στο ΑΠΣ. Παράλληλα, 
δεν μπορεί να γίνει ανάλυση κάποιου δείγματος που θα λάβουν οι μαθητές στα πλαίσια 
ενός project. Ως εναλλακτική λύση μπορεί να προσφέρεται ίσως η εξάτμιση μέχρι ξη-
ρού ενός διαλύματος άλατος αλλά αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και η χρήση της 
φλόγας από τους μαθητές θεωρείται επικίνδυνη από αρκετούς εκπαιδευτικούς. 

Ο μικροελεγκτής Arduino μπορεί να προσφέρει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αξιοποιώ-
ντας τη δυνατότητα μέτρησης της περιεκτικότητας μέσω της αγωγιμότητας ενός δια-
λύματος. Δυστυχώς σχετίζεται με μια εργαστηριακή άσκηση που έχει προσφάτως α-
φαιρεθεί από το Γυμνάσιο καθώς γίνονταν με τη χρήση ποτηριού του οποίου το άναμμα 
της λάμπας δύσκολα μπορούσε από μόνο του να συσχετιστεί με το διδασκόμενο αντι-
κείμενο που ήταν η περιεκτικότητα του διαλύματος. Επίσης θεωρήθηκε «δύσκολη έν-
νοια» η κίνηση των ιόντων μέσα στο διάλυμα. Γεγονός βέβαια που ενισχύεται καθώς 
δεν έχει γίνει διδασκαλία μέχρι εκείνο το σημείο της έννοιας του ατόμου και του ιόντος. 
Αυτό θα μπορούσε ίσως να αρθεί με μια απλή αναφορά στην έννοια του ηλεκτρικού 
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ρεύματος και των αγωγών/μονωτών που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές από το Δημο-
τικό χωρίς να γίνεται αναφορά σε «ιόντα-φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος».  

Η παρακάτω διδακτική πορεία περιγράφει αναλυτικά 3 δυνατές Δραστηριότητες που 
μπορούν να ακολουθηθούν για την μελέτη της περιεκτικότητας ενός διαλύματος με 
μικροελεγκτή Arduino.  

Κάθε δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη ανάλογα με τους διδακτικούς σχεδιασμούς και 
τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός σε αυτή την ενότητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως προ-
καταρκτική των άλλων καθώς μπορεί να έχει απλά ως σκοπό την εξοικείωση των μα-
θητών με την χρήση του Arduino για την αντιστοίχηση της αγωγιμότητας ενός διαλύ-
ματος με την περιεκτικότητά του. Μέσω μιας απλής κατασκευής που περιλαμβάνει ένα 
πλαστικό ποτήρι αναψυκτικού στο άκρα του οποίου έχουν επικολληθεί φύλλα αλουμι-
νόχαρτου. Τα δύο φύλλα συνδέονται με τους δύο πόλους παροχής ενέργειας του Ar-
duino, μέσω ενός αντιστάτη και ενός led (Εικόνα 3). Στο ποτήρι εισάγεται απιονισμένο 
νερό και κατόπιν διαλύεται σε αυτό μια ποσότητα άλατος. Η πειραματική διάταξη μπο-
ρεί εύκολα να αναδείξει ότι ένα διάλυμα άλατος είναι καλύτερος αγωγός και ότι η α-
γωγιμότητά του αυξάνεται όσο διαλύουμε περισσότερο αλάτι μέσα στο νερό. Με αυτήν 
την απλή διάταξη μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν την αρχή λειτουργίας στην 
οποία στηρίζεται ο αισθητήρας αλατότητας που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν αρ-
γότερα. Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την κρίση του, μπορεί να μιλήσει για τη θερμο-
κρασία του διαλύματος και το μέγεθος και την απόσταση των φύλλων αλουμινίου. Η 
διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα απλή και μπορούν να την κατασκευάσουν οι ίδιοι οι μα-
θητές (Εικόνα 3). Μέσω του κώδικα που χρησιμοποιεί το Arduino μπορεί να μειωθεί 
κατά πολύ ο χρόνος που περνά το ρεύμα μέσα από το διάλυμα ώστε να περιοριστεί η 
παραγωγή χλωρίου. Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να περνά για χρονικό διάστημα 0,2s, 
να ακολουθεί κενό 0,8s και κατόπιν να συνεχίζει ο κύκλος με εμφανή την επίδραση της 
περιεκτικότητας του διαλύματος στη φωτεινότητα του λαμπτήρα.  
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Εικόνα 3. Πειραματική διάταξη με Arduino και απλά υλικά για την ανάδειξη ότι η αγω-
γιμότητα εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε αλάτι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η: Με τη δραστηριότητα αυτή γίνεται η χρήση του αισθητήρα 
αλατότητας – αγωγιμότητας για τον προσδιορισμό της %w/w περιεκτικότητας σε α-
λάτι. Το στάδιο αυτό συνδέεται άμεσα με την κατασκευή διαγραμμάτων και την βαθ-
μονόμηση οργάνων που πραγματοποίησαν οι μαθητές στην Φυσική της Α΄ Γυμνασίου.  

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση σειράς πρότυπων διαλυμάτων μαγειρικού άλατος 
(0%w/w, 0,020%w/w, 0,040%w/w, 0,060%w/w 0,080%w/w και 0,100%w/w) κατα-
σκευάζεται το διάγραμμα της τάσης εξόδου του αισθητήρα ως προς την περιεκτικότητα 
του πρότυπου διαλύματος. Η πειραματική διάταξη συνδυάζει τον αισθητήρα αλατότη-
τας, θερμοκρασίας και Bluetooth αν επιθυμούμε και την ασύρματη επικοινωνία με Η/Υ 
ή κινητό, όπως θα αναλυθεί παρακάτω (Εικόνα 4). Πριν την μέτρηση της τάσης μετρεί-
ται η θερμοκρασία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι θερμοκρασίες των διαλυμάτων είναι 
ίσες. Για το λόγο αυτό τα διαλύματα θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο για αρ-
κετή ώρα και φυσικά μπορεί να γίνει η χρήση υδατόλουτρου. Κατόπιν, χρησιμοποιείται 
το διάγραμμα τάσης – περιεκτικότητας για τον υπολογισμό άγνωστης περιεκτικότητας 
διαλύματος άλατος.  

Η παραπάνω πειραματική διάταξη αξιοποιήθηκε κάνοντας χρήση του αισθητήρα αλα-
τότητας και θερμοκρασίας της DFrobot, για τον υπολογισμό της αλατότητας θαλασσι-
νού νερού στην περιοχή της Σαλαμίνας, από μαθητές Γυμνασίου στο πλαίσιο ομίλου 
Φυσικών Επιστημών και Ρομποτικής. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατό-
μων με στόχο τον υπολογισμό της αλατότητας θαλασσινού νερού. Για διδακτικούς 

LED

αντιστάτης
100Ω-200Ω

φύλλα
αλουμινόχαρτου

GND

A0

τροφοδοσία

πλαστικό ποτήρι

νερό / αλατόνερο

ARDUINO
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λόγους η αλατότητα αποδόθηκε μόνο στην περιεκτικότητα σε NaCl. Καθώς ο συγκε-
κριμένος αισθητήρας μπορεί να μετρήσει αλατότητες από 0-0,1%w/w, το θαλασσινό 
νερό αραιώθηκε κατά 100 φορές με απιονισμένο νερό αραιώνοντας 10mL θαλασσινού 
νερού μέχρις όγκου 1L.  

 

Εικόνα 4. Πειραματική διάταξη για την μέτρηση της αλατότητας. 

Οι τιμές της τάσης και της θερμοκρασίας μετρούνταν από τους μαθητές κάνοντας 
χρήση των smart phone τους. Στα smart phones είχε εγκατασταθεί εφαρμογή που ανα-
πτύχθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον 
Unity 3D. Η εφαρμογή συνδέονταν στο Bluetooth HC-06 του Arduino και κατέγραφε 
τις μετρήσεις του αισθητήρα της θερμοκρασίας ή της τάσης εξόδου από τον αισθητήρα 
της αλατότητας (Εικόνα 5). Οι μετρήσεις καταγράφονταν από τους μαθητές σε φύλλο 
εργασίας ώστε να σχεδιάσουν το διάγραμμα της τάσης συναρτήσει της περιεκτικότητας 
και κατόπιν από αυτό το διάγραμμα να υπολογίσουν την αλατότητα του θαλασσινού 
νερού. Παράλληλα η εφαρμογή ενσωμάτωνε την δυνατότητα αποστολής κάθε μέτρη-
σης στο διαδίκτυο σε ειδικό φύλλο Google sheet για περαιτέρω επεξεργασία.  

salinity sensor

temperature sensor

HC-06 BLUETOOTH

ARDUINO

τροφοδοσία
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Εικόνα 5. Η εφαρμογή 

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το διάγραμμα της τάσης συναρτήσει της περιεκτικότητας 
των προτύπων διαλυμάτων άλατος για μια από τις ομάδες των μαθητών και ο υπολογι-
σμός της περιεκτικότητας του αραιωμένου θαλασσινού νερού. Οι μαθητές βρήκαν ότι 
η περιεκτικότητα του αραιωμένου θαλασσινού νερού ήταν 0,034%w/w και κατ’ επέ-
κταση ότι η περιεκτικότητα του δείγματος θαλασσινού νερού που είχαν λάβει από την 
γύρω περιοχή της Σαλαμίνας ήταν 3,4%w/w. 

 

Εικόνα 6. Διάγραμμα τάσης συναρτήσει της %w/w περιεκτικότητας σε αλάτι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ά-
μεσο υπολογισμό της περιεκτικότητας από τον αισθητήρα αλατότητας μέσω του κώ-
δικα που δίνει η εταιρία DFrobot για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino. 
O κώδικας απαιτεί το συνδυασμό των αισθητήρων αλατότητας και θερμοκρασίας (Ει-
κόνα 4). Η φάση αυτή είναι η λιγότερο χρονοβόρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύ-
κολα μέσα στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, για τον γρήγορο υπολογισμό της περιε-
κτικότητας διαλύματος άλατος. Οι μαθητές μπορούν να παρασκευάσουν διαλύματα και 
κατόπιν να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της πειραματικής τους διαδικασίας με τον 
μικροελεγκτή Arduino. Παράλληλα, μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τις 
υποθέσεις τους σχετικά με την επίπτωση που θα έχει στην τιμή της περιεκτικότητας 
ενός διαλύματος η προσθήκη διαλύτη, η προσθήκη διαλυμένης ουσίας, ο χωρισμός 

Αναλογικός μετρητής

Ψηφιακός μετρητής

Πίνακας αποστολής μετρήσεων 
απευθείας σε Google Sheet

ΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
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διαλύματος σε τμήματα ή η ανάμιξη διαλυμάτων. Οι τιμές της περιεκτικότητας μπο-
ρούν να στέλνονται σε κινητό όπως παραπάνω, ή ακόμα και σε μια απλή οθόνη LCD 
που μπορεί να συνδεθεί στο Arduino (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Οθόνη LCD για την παρακολούθηση της περιεκτικότητας 

Συμπεράσματα 

Ο μικροελεγκτής Arduino αποτελεί μια φθηνή και σχετικά εύκολη λύση για τον πειρα-
ματισμό των μαθητών στο μάθημα της Χημείας. Οι αισθητήρες που παρέχονται μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που λείπει ο σχετικός εξοπλισμός από κά-
ποιο σχολείο όπως για παράδειγμα το πεχάμετρο ή το θερμόμετρο. Επιπρόσθετα μπορεί 
να δώσει νέες ευκαιρίες πειραματισμού στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, όπως 
στην περίπτωση της περιεκτικότητας διαλύματος. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν πολύπλοκες πειραματικές διαδικασίες όπως η βαθμονόμηση των 
αισθητήρων αλλά και πιο μικρές διαδικασίες όπως απλές μετρήσεις δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να εξετάσουν τις υποθέσεις τους και να ελέγξουν τις πειραματικές τους δια-
δικασίες. Τέλος οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν τον μικροε-
λεγκτή Arduino με τα δικά τους κινητά τηλέφωνα ή και των μαθητών τους. Σκοπός του 
συνδυασμού των κινητών τηλεφώνων είναι η αύξηση των κινήτρων για την μάθηση 
των μαθητών αξιοποιώντας τεχνολογίες με τις οποίες οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι 
καθώς τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. 
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Ανασυνθέτοντας την αρχαία ελληνική κατοικία μέσα από μουσειακά εκθέματα 

Κομιώτη Αικατερίνη, Φιλόλογος Π.Ε.02 , Μ.Ed., katkomioti@gmail.com 
Κουκλάδα Βιργινία, Φιλόλογος Π.Ε.02, Μ.Phil. , vkoukl1@gmail.com 

Περίληψη 

Τα μουσειακά εκθέματα δεν αποτελούν μόνο αντικείμενου θαυμασμού αλλά μπορούν 
να συμπεριληφθούν στη διδακτική πρακτική. Στο παρόν διδακτικό σενάριο τα μου-
σειακά εκθέματα μελετώνται με τη βοήθεια της τεχνολογίας QR code, καθώς και με 
την παράλληλη εξέταση πηγών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Σκοπός είναι η 
ανασύνθεση της αρχαίας ελληνικής κατοικίας, η γνώση για την λειτουργικότητα των 
αντικειμένων της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ελλάδα και η εξοικείωση των μαθη-
τών με πτυχές και συνήθειες της αρχαίας ελληνικής καθημερινότητας με τρόπο βιωμα-
τικό. Η αντιπαραβολή των αρχαίων αντικειμένων και συνηθειών με αντίστοιχα της 
σύγχρονης εποχής, καθώς και η εμπλοκή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της αρχαίας ελληνι-
κής ιστορίας, στην αντιμετώπιση του ιστορικού παρελθόντος ως κάτι οικείο και στην 
αντίληψη του σύγχρονου κόσμου ως αδιάσπαστης συνέχειας του παρελθόντος. 

Λέξεις-Κλειδιά: αρχαία κατοικία, QR code, μουσειακά εκθέματα 

Εισαγωγή 

Το παρόν σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής ιστορίας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η εκπαιδευτική 
τεχνολογία συνδέεται άμεσα με τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες και πρακτι-
κές και οι προσεγγίσεις μετατοπίσθηκαν από τις συμπεριφορικές θεωρίες στην εποικο-
δομητική μάθηση (Μικρόπουλος, 2000, σελ.73). Οι Τ.Π.Ε μπορούν πράγματι να χρη-
σιμοποιηθούν ως εργαλείο οικοδόμησης της γνώσης από τον μαθητή κάνοντας τον κα-
τασκευαστή της ίδιας του της γνώσης. Η ωφέλεια των μαθητών από την επαφή τους με 
τα αρχαία ελληνικά αντικείμενα δεν είναι μόνο η αναγνώριση του είδους τους και η 
αντιμετώπισή τους ως θαυμαστά μουσειακά εκθέματα αλλά η συνειδητοποίηση της 
πρακτικής χρήσης τους, η ένταξή τους στο «φυσικό» τους περιβάλλον, δηλαδή στην 
αρχαία ελληνική κατοικία και η εν γένει αντιμετώπισή του αρχαίου ελληνικού κόσμου 
ως κόσμου ζωντανού και οικείου.   

Σύντομη ανασκόπηση σεναρίου 

Η εμπειρία μας στην διδακτική πράξη έχει δείξει ότι οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν ιστορικούς όρους, δεν εντάσσουν τα ιστορικά γεγονότα σε συγκεκρι-
μένο πλαίσιο χώρου και χρόνου, δεν προτείνουν πολυδιάστατες και σύνθετες αιτιακές 
σχέσεις και δυσκολεύονται ακόμη να αντιληφθούν ότι η ιστορία δεν μελετά μόνο πο-
λιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα αλλά και την καθημερινή ζωή των αν-
θρώπων μιας εποχής. Η πρόταση αυτή προτείνει την ένταξη στην ελληνική εκπαιδευ-
τική πρακτική ενός διερευνητικού τρόπου αξιοποίησης των μουσειακών εκθεμάτων 
στο μάθημα της ιστορίας. Η ιστορική ύλη δεν πρέπει να παρέχεται στους μαθητές από 
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τον δάσκαλο με αξιωματικό τρόπο. Στην τάξη δεν «αποκαλύπτεται» η «ιστορική αλή-
θεια» από τον δάσκαλο, αλλά προσκομίζονται τεκμήρια που βοηθούν στην κατανόηση 
του παρελθόντος, όπως αυτό μπορεί να το αναπαραστήσει ο κάθε μαθητής με τη δική 
του σκεπτική κρίση (Βερτσέτης, 1999, σελ.70). Προτείνεται λοιπόν η διδασκαλία της 
ιστορίας με μία μέθοδο ανακαλυπτική, με την οποία οι μαθητές θα μπορέσουν να κα-
τακτήσουν έννοιες, να διερευνήσουν, να κρίνουν, να ερμηνεύσουν, να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες, να εξάγουν συμπεράσματα. Τα τεχνολογικά εργαλεία που προτείνονται εί-
ναι η εφαρμογή ανάγνωσης του QR code (quick response code). Σε αντιδιαστολή με τη 
«μετωπική» διδασκαλία, ο ρόλος του διδάσκοντος είναι αυτός του συνδιοργανωτή, του 
συνδημιουργού και συνερευνητή καθώς στη διαδικασία εμπλέκεται και ο ίδιος ερευ-
νώντας μαζί με τους μαθητές και παρωθώντας για ανάπτυξη διαλόγου και επιχειρημα-
τολογίας. Προσδοκία είναι οι μαθητές να κατακτήσουν έννοιες που αφορούν τα είδη 
των αρχαίων ελληνικών αγγείων και αντικειμένων αλλά συνάμα να συσχετίσουν  τα 
αντικείμενα  με την καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα με τρόπο βιωματικό. Άλλω-
στε, «Αν βρούμε μια τίμια θέση για την επιστημονική σκέψη σε δραστηριότητες που 
τα παιδιά αισθάνονται σημαντικές και προσωπικές, θα ανοίξουμε τις πόρτες σ’ ένα πιο 
κατανοητό και συντονισμένο είδος μάθησης». (Papert, 1991, σελ.121) 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Το παρόν σενάριο, τροποποιημένο στις απαιτήσεις και ειδικότερα στις γνώσεις των 
μαθητών, μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις τάξεις με κλιμακούμενης δυσκολίας ερω-
τήσεις και δραστηριότητες και με μεγαλύτερη έμφαση, όσο ανεβαίνουμε στις τάξεις, 
στις παράλληλες ιστορικές πηγές και την εξέταση επιμέρους θεμάτων σχετικά με την 
καθημερινή ζωή. Σ’ αυτή τη διαδικασία φυσικά καταλυτικός είναι ο ρόλος του διδά-
σκοντος ο οποίος θα προσαρμόσει το σενάριο στις ανάγκες και το επίπεδο των διδα-
σκομένων. Μέσω της εφαρμογής ανάγνωσης QR code δίνεται η δυνατότητα στους μα-
θητές να περιηγηθούν σ’ ένα σύνολο μουσειακών εκθεμάτων  με εγκιβωτισμένες πλη-
ροφορίες για κάθε ένα απ’ αυτά.   

Χρόνος υλοποίησης: Οι ώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση του σεναρίου δεν 
είναι περιοριστικές σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να είναι λιγότερες από δύο 
διδακτικές ώρες.   

Χώρος υλοποίησης: Η αίθουσα διδασκαλίας  

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
προαπαιτείται διαμοιρασμός φύλλων εργασίας με τα οποία ο διδάσκων θα καθοδηγεί 
τους μαθητές σχετικά με τις δραστηριότητες που θα αναλάβουν και την πορεία που θα 
ακολουθήσουν. Επίσης απαιτείται οι μαθητές να έχουν ηλεκτρονική συσκευή (tablet) 
προορισμένη για εκπαιδευτική χρήση στην οποία θα υπάρχει η εφαρμογή ανάγνωσης 
QR code. 

Ρόλος Εκπαιδευτικού-Μέθοδος εργασίας- Οργάνωση τάξης 

Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του ενορχηστρωτή των μαθητών για την επίτευξη των 
διδακτικών στόχων του μαθήματος (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002, σελ. 121). Δίνει εξ 
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αρχής τις απαιτούμενες πληροφορίες και παρεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικασία ε-
νεργά ως σύμβουλος και συνεργάτης αφήνοντας τους μαθητές όμως να αυτενεργήσουν 
και να  πάρουν πρωτοβουλίες. Καθοδηγεί και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται φροντίζο-
ντας την καλή λειτουργία των ομάδων. Ως γενικό μοντέλο διδασκαλίας υιοθετείται η 
ενεργητική παιδοκεντρική τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δηλαδή η 
χρησιμοποίηση της μαθητικής μικρο-ομάδας για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των δι-
δακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, σε πλαίσιο συνεργατικών σχέσεων.  

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μορφές διδα-
σκαλίας, καθώς οι τελευταίες βασίζονται και διεξάγονται μέσα από την ενεργοποίηση 
των δασκαλομαθητικών σχέσεων, οι δεύτερες στην ενεργοποίηση των διαμαθητικών 
σχέσεων. Η στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  βασίζεται στις θεωρητι-
κές αρχές και διδακτικές πρακτικές του κινήματος που είναι γνωστό ως cooperative 
learning movement (Ματσαγγούρας, 2000, σελ. 499). 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος σεναρίου, είναι οι μαθητές:  

▪ Να γνωρίσουν τα είδη των αρχαίων αγγείων και αντικειμένων, καθώς επίσης τη λει-
τουργία τους στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων.  

▪ Να γνωρίσουν τη διάταξη μιας αρχαίας κατοικίας και μέσα από αυτό να εξαγάγουν 
συμπεράσματα για τις καθημερινές συνήθειες στην αρχαία Ελλάδα.  

▪ Να γνωρίσουν μέσα από πρωτότυπα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας το 
τυπικό του  αρχαιοελληνικού συμποσίου.   

▪ Να αντιληφθούν τη γλωσσική συνέχεια μέσα από λέξεις και εκφράσεις που σχετίζονται 
με αρχαία αντικείμενα καθημερινής χρήσης.   

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία είναι οι μαθητές:  

▪ Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά, να ερευνούν, να παρατηρούν, να επιλέγουν, να συν-
θέτουν και να διατυπώνουν τα συμπεράσματα τους.  

▪ Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθη-
σιακή διαδικασία.   

▪ Να ανακαλούν προηγούμενες γνώσεις -σχολικές αλλά και βιωματικές- και να τις χρη-
σιμοποιούν σε νέα πεδία και ποικίλες περιστάσεις  

▪ Να επιστρατεύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να καλλιεργούν την ευελι-
ξία στη σκέψη τους.   

▪ Να απολαύσουν τα μουσειακά εκθέματα ως έργα τέχνης  

▪ Να καλλιεργήσουν τα αισθητικά τους κριτήρια μέσα από την επαφή και τη μελέτη των 
αρχαίων αντικειμένων.  

▪ Να αντιμετωπίσουν τον αρχαίο κόσμο ως κάτι ζωντανό και οικείο  

▪ Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα  
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Στόχοι ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία:  

▪ Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα αναζήτησης και αξιοποίησης πληροφοριών με τη χρήση 
του σαρωτή QR .  

▪ Να είναι σε θέση να συνθέσουν πληροφορίες «σύντομης απάντησης» (Quick response) 
σε μεγαλύτερο ενιαίο κείμενο.  

Τεχνολογικά εργαλεία 

Στο παρόν σενάριο προτείνεται η χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης QR CODE. Η επι-
λογή του περιβάλλοντος του QR  κρίθηκε ως η καταλληλότερη καθώς προσφέρεται για  
διερευνητική και εποικοδομητική  μάθηση.   

Ανάλυση δραστηριότητας 

ΦΑΣΗ Α: Στην αίθουσα διδασκαλίας βρίσκονται αναρτημένες από τους εκπαιδευτι-
κούς φωτογραφίες εκθεμάτων αρχαίων αντικειμένων της κλασικής κυρίως περιόδου. 
Πρόκειται για εκθέματα που βρίσκονται στο Μουσείο της Ακροπόλεως και στο Εθνικό 
και Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες περιηγούνται 
στον χώρο με τις αναρτημένες φωτογραφίες των εκθεμάτων. Κάποιος από την ομάδα 
έχει αναλάβει να κρατά τη συσκευή ανάγνωσης του QR. Σαρώνοντας το QR προβάλλει 
κείμενο με πληροφορίες για το κάθε αντικείμενο και για τη χρήση που είχε στα αρχαία 
χρόνια. Οι άλλοι μαθητές κρατούν σημειώσεις από τις πληροφορίες που διαβάζουν για 
το κάθε αντικείμενο.     

ΦΑΣΗ Β: Στη δεύτερη φάση οι μαθητές περνούν στην επόμενη δραστηριότητα. Δίνο-
νται στους μαθητές φωτογραφίες των αντικειμένων που σάρωσαν στην προηγούμενη 
δραστηριότητα και τους ζητείται να τα τοποθετήσουν σε μια μακέτα που αποτελεί κά-
τοψη αρχαίας ελληνικής κατοικίας και περιλαμβάνει τα δωμάτια του αρχαίου σπιτιού.  
Οι μαθητές, παραμένοντας στην ίδια ομάδα, αξιοποιούν τις σημειώσεις που έχουν κρα-
τήσει από την προηγούμενη δραστηριότητα και συνδυάζοντάς τις, τοποθετούν κάθε 
αντικείμενο στον κατάλληλο χώρο της αναπαριστώμενης στη μακέτα αρχαίας κατοι-
κίας. Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται επαλήθευση και συζήτηση με την καθοδή-
γηση των διδασκόντων.  

ΦΑΣΗ Γ: Στην τρίτη αυτή φάση του Σεναρίου οι μαθητές με την καθοδήγηση του 
καθηγητή οδηγούνται στον χώρο της αίθουσας όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα αντι-
κείμενα της σύγχρονης καθημερινής ζωής και καλούνται να τοποθετήσουν κάθε σύγ-
χρονο αντικείμενο κάτω από τη φωτογραφία του αρχαίου αντικειμένου με το οποίο 
πιστεύουν ότι σχετίζονται. Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται επαλήθευση και συ-
ζήτηση με την καθοδήγηση των διδασκόντων.  

ΦΑΣΗ Δ: Κατά την τέταρτη δραστηριότητα, οι μαθητές διαβάζουν στο φύλλο εργα-
σίας που τους έχει δοθεί, αποσπάσματα από το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα και του Ξε-
νοφώντα στα οποία υπάρχουν σχετικά στοιχεία περιγραφής του αρχαίου Συμποσίου 
που λάμβανε χώρα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού της αρχαίας ελληνικής κατοι-
κίας, τον ανδρώνα. Σαρώνοντας το QR που βρίσκεται κάτω από το κείμενο βρίσκουν 
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τη μετάφραση του κειμένου η οποία βοηθά στην ερμηνευτική προσέγγιση ώστε να  α-
παντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Στο τέλος της δραστηριότητας 
οι μαθητές ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τις απαντήσεις τους και γίνεται 
συζήτηση.   

ΦΑΣΗ Ε: Η πέμπτη δραστηριότητα στοχεύει στην γλωσσική κατάρτιση των μαθητών. 
Στο φύλλο εργασίας δίνονται στους μαθητές διάφορες λεξιλογικές ασκήσεις που στο-
χεύουν στο να ανακαλύψουν οι μαθητές την εξέλιξη ελληνικών λέξεων στο πέρασμα 
των χρόνων και να εξοικειωθούν με τη χρήση αρχαίων ελληνικών λέξεων ή φράσεων 
που επιβιώνουν στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα και σχετίζονται με την καθημερινό-
τητα στο αρχαίο ελληνικό σπίτι.    

ΦΑΣΗ ΣΤ: Κατά την τελευταία φάση του παρόντος σεναρίου, προβάλλεται video 
τρισδιάστατης απεικόνισης μιας τυπικής αρχαίας ελληνικής κατοικίας με στόχο οι μα-
θητές να συνδυάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες φάσεις και να 
εμπεδώσουν τη διάταξη της αρχαιοελληνικής κατοικίας οπτικοποιώντας τις θεωρητι-
κές γνώσεις που αποκόμισαν.    

Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα μαθητών της Α΄ Γυμνασίου και σε 
ένα τμήμα της Α’ Λυκείου.  

Οι  μαθητές του Γυμνασίου:  

• Κινητοποιήθηκαν στο σύνολό τους και μάλιστα στο τέλος της διαδικασίας προθυ-
μοποιήθηκαν να γράψουν φανταστικούς διαλόγους που θα μπορούσαν να ακούγο-
νται σε μια αρχαία ελληνική κατοικία. Επίσης, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν 
και δικούς τους συσχετισμούς ως προς την καθημερινή ζωή της αρχαιότητας και 
του σήμερα. 

• Φράσεις που ακούστηκαν χαρακτηριστικές της ανταπόκρισης των μαθητών ήταν: 
«ένιωσα σαν ιστορικός», «τα μουσεία θα ήταν λιγότερο βαρετά αν χρησιμοποιού-
σαμε κι εκεί QR». 

Οι μαθητές του Λυκείου: 

• Ανταποκρίθηκαν με προθυμία στις δραστηριότητες και ενεργοποιήθηκαν σε με-
γάλο βαθμό σε ό,τι αφορούσε την ανάλυση των ιστορικών πηγών. Κατά την τέ-
ταρτη δραστηριότητα, σε αντίθεση με τους μαθητές του Γυμνασίου, είχαν χρόνο 
να μελετήσουν αρχικά χωρίς κάποια βοήθεια τις αρχαίες πηγές και στη συνέχεια  
η συσκευή ανάγνωσης QR τους βοήθησε να εξομαλύνουν γλωσσικές δυσκολίες 
και να καταλήξουν στα τελικά συμπεράσματα. 

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου μια ομάδα μαθητών επισκέφτηκε  το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και μια άλλη ομάδα το Μουσείο της Ακρόπολης. Κατά την περι-
ήγηση των μαθητών στα Μουσεία παρατηρήσαμε πως:  
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• Ήταν σε θέση να εντοπίζουν, να ονοματίζουν και να ανακαλούν τη χρησιμότητα 
αρχαίων ελληνικών αγγείων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης. 

• Κινούνταν με σχετική άνεση και μεγαλύτερη συνειδητότητα, σε σχέση με παλαι-
ότερες αντίστοιχες επισκέψεις, στους χώρους των μουσείων προσπαθώντας να ε-
ντοπίσουν στις προθήκες εκθέματα, φωτογραφίες των οποίων είχαν δει στο μά-
θημα. 

Προτάσεις επέκτασης 

Το παρόν Σενάριο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και εντός του χώρου ενός Μουσείου  με 
την κατάλληλη συνεργασία του Μουσείου με τους εκπαιδευτικούς.  

Βιβλιογραφία 

Βερτσέτης Α. (1999). Διδακτική της Ιστορίας Αθήνα: Εκτύπωση: Αθανασόπουλος, 
Παπαδάμης. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογές, Ανακτήθηκε από: 
https://www.namuseum.gr/collections/, προσπελάστηκε στις 29/1/2019. 

Ελληνικός Πολιτισμός, Αρχαία ελληνική αγγειογραφία, Τα είδη των αγγείων, Ανα-
κτήθηκε από: http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm 
προσπελάστηκε στις 29/1/2019 

Κυνηγός Χ. & Δημαράκη Ε. (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Αθήνα: 
Καστανιώτης 

Μικρόπουλος Τ.Α. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγη-
σης λογισμικού υπερμέσων. Αθήνα: Κλειδάριθμος 

Ματσαγγούρας Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα Γρηγό-
ρης 

Μουσείο Ακρόπολης, Συλλογές, Ανακτήθηκε από:  

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/i-aithoysa-ton-klityon-tis-akropolis, 
προσπελάστηκε στις 29/1/2019. 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Συλλογές, Ανακτήθηκε από:  https://cycladic.gr/ προ-
σπελάστηκε στις 29/1/2019 

Παντερμαλής, Δ., Ελευθεράτου Σ., Βλασσοπούλου Χ. (2017). Μουσείο Ακρόπολης, Ο-
δηγός. Αθήνα: Εκδόσεις Μουσείου Ακρόπολης  

The British Museum, Daily life, Ανακτήθηκε από:  

1378/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://www.namuseum.gr/collections/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/i-aithoysa-ton-klityon-tis-akropolis
https://cycladic.gr/


http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/challenge/cha_set.html,προσπελάστηκε στις 
29/1/2019. 

Papert  S. (1991). Νοητικές θύελλες. Αθήνα: Οδυσσέας ΕΠΕ 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 4η 

Να μελετήσετε τα παρακάτω αποσπάσματα από το «Συμπόσιον» του Πλάτωνα και το 
«Συμπόσιον» του Ξενοφώντα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.   

 «ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν, 
καί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἷ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα τῶν ἔνδοθεν ἀπαντήσα-
ντα ἄγειν οὗ κατέκειντο οἱ ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν·»                                                                                                                                                

 

«σὺ δ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, Ἀριστόδημε, παρ᾽ Ἐρυξίμαχον κατακλίνου.Καὶ ἓ μὲν ἔφη ἀπονίζειν τὸν 
παῖδα ἵνα κατακέοιτο·»   «Ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν 
Ἀγάθωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς, ὦ παῖδες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε. πάντως παρατίθετε ὅτι ἂν βούλη-
σθε, ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφεστήκῃ· ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα· νῦν οὖν, νομίζοντες 
καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον καὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, θεραπεύετε, ἵν᾽ ὑμᾶς 
ἐπαινῶμεν. —Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ Σωκράτη οὐκ εἰσιέναι.»  

 

«τὸν οὖν Ἀγάθωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, ἓ δὲ οὐκ ἐᾶν. 
ἥκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον ὡς εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς μεσοῦν 
δειπνοῦντας. τὸν οὖν Ἀγάθωνα, τυγχάνειν γὰρ ἔσχατον κατακείμενον μόνον· Δεῦρ᾽, 
ἔφη φάναι, Σώκρατες, παρ᾽ ἐμὲ κατάκεισο»  

  

«Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους καὶ δειπνήσαντος καὶ τῶν ἄλλων, 
σπονδάς τε σφᾶς ποιήσασθαι, καὶ ᾄσαντας τὸν θεὸν καὶ τἆλλα τὰ νομιζόμενα, τρέπε-
σθαι πρὸς τὸν πότον·»  

 

«ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ παρόντι 
συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν.  Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, 
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τοῦτο μὲν δέδοκται, πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ 
μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾷν, αὐλοῦσαν 
ἑαυτῇ ἢ ἂν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ 
τήμερον»  

 

«Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν ἀξίως ὑμνῇσαι, 
ἀλλ᾽ οὕτως ἠμέληται τοσοῦτος θεός; ταῦτα δή μοι δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν 
ἐπιθυμῶ ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον εἰσενεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι, ἅμα δ᾽ ἐν τῷ παρόντι 
πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς παροῦσι κοσμῆσαι τὸν θεόν. Εἰ οὖν ξυνδοκεῖ καὶ ὑμῖν, 
γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον 
εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπὶ δεξιὰ ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ Φαῖδρον πρῶτον, 
ἐπειδὴ καὶ πρῶτος κατάκειται»  

 

«τὸν μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη ὁ Ἀριστόδημος οἴχε-
σθαι ἀπιόντας, ἓ δὲ ὕπνον λαβεῖν, καὶ καταδαρθεῖν πάνυ πολύ, ἅτε μακρῶν τῶν νυκτῶν 
οὐσῶν, ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων, ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν 
τοὺς μὲν ἄλλους καθεύδοντας καὶ οἰχομένους, Ἀγάθωνα δὲ καὶ Ἀριστοφάνη καὶ Σω-
κράτη ἔτι μόνους ἐγρηγορέναι καὶ πίνειν ἐκ φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν Σωκράτη 
αὐτοῖς διαλέγεσθαι·»  

 

«ὡς δ' ἀφῃρέθησαν αἱ τράπεζαι καὶ ἔσπεισάν τε καὶ ἐπαιάνισαν, ἔρχεται αὐτοῖς ἐπὶ 
κῶμον Συρακόσιός τις ἄνθρωπος, ἔχων τε αὐλητρίδα ἀγαθὴν καὶ ὀρχηστρίδα τῶν τὰ 
θαύματα δυναμένων ποιεῖν, καὶ παῖδα πάνυ γε ὡραῖον καὶ πάνυ καλῶς κιθαρίζοντα καὶ 
ὀρχούμενον. ταῦτα δὲ καὶ ἐπιδεικνὺς ὡς ἐν θαύματι ἀργύριον ἐλάμβανεν.  ἐπεὶ δὲ 
αὐτοῖς ἡ αὐλητρὶς μὲν ηὔλησεν, ὁ δὲ παῖς ἐκιθάρισε, καὶ ἐδόκουν μάλα ἀμφότεροι 
ἱκανῶς εὐφραίνειν, εἶπεν ὁ Σωκράτης: νὴ Δί', ὦ Καλλία, τελέως ἡμᾶς ἑστιᾷς. οὐ γὰρ 
μόνον δεῖπνον ἄμεμπτον παρέθηκας, ἀλλὰ καὶ θεάματα καὶ ἀκροάματα ἥδιστα παρέ-
χεις.»  

 

Ερωτήσεις 

1. Σε ποιο δωμάτιο της αρχαίας ελληνικής κατοικίας πιστεύετε πως λάμβανε χώρα ένα 
συμπόσιο;   
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2. Ποια πρόσωπα εντοπίζετε στα κείμενα ότι παρευρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρ-
κεια ενός συμποσίου;   

3. Πώς ήταν τοποθετημένοι στον χώρο οι συνδαιτημόνες;  

4. Πόσα μέρη μπορούμε να διακρίνουμε στο τυπικό ενός συμποσίου; Τι συνέβαινε σε 
καθένα από αυτά;  

5. Μέχρι ποια ώρα μπορούσε να διαρκέσει ένα συμπόσιο;   

Δραστηριότητα 5η 

Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
δίνονται.  

Α. Ποια σημασία έχουν οι υπογραμμισμένες φράσεις; 

«Τους βρήκαν στην ανάγκη και αγόρασαν το οικόπεδό τους αντί πινακίου φακής»  

«Μου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι, όταν συνειδητοποίησα ότι έχασα το αεροπλάνο»  

Β. «Κρατήρας»: Πέρα από τη σημασία του αρχαίου αγγείου σε ποιες άλλες περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται η λέξη και γιατί;   

Γ. Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικώς συγγενείς λέξεις από τους παρακάτω δυο πίνα-
κες. Μια λέξη από τον δεύτερο πίνακα περισσεύει.   

 

ἀμφορέας  σύγχιση  
οἰνοχόος  ωτορινολαρυγγολόγος  
ἐνώτια   εκδρομή  
ὑδροχόος  φόρεμα  
ἐνδρομίς  σύγχυση  
πύραυνος  οινοποσία  
ἐμβάς βήμα 
πρόχους διάπυρο 
 υδατάνθρακας 

 

Δ. Με ποια σημασία δίνεται η λέξη «ὄψος» στο «παρακάτω απόσπασμα; Ποια σχέση 
μπορεί να έχει με τη σημερινή λέξη ψάρι;  

«ἐπελαθόμην ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας τε δῆλον ὅτι καὶ ἐλάας καὶ τυρόν, καὶ βολβοὺς 
καὶ λάχανά γε, οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται.  (Πλάτωνος Πολιτεία 372d)  

Αλήθεια, είπα εγώ, λησμόνησα πως θα ᾽χουν και προσφάγι· άλας δηλαδή κι ελιές και 
τυρί και βολβούς και λάχανα και ό,τι άλλα από τους αγρούς που τρώγονται μαγειρε-
μένα.   
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Παιχνίδι ρόλων στην αρχαϊκή εποχή 

Κιοσσέ Ελένη, Φιλόλογος, M.Ed. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, kiosseel@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου και αφορά το μάθημα της Ιστορίας και ειδικότερα την ενότητα: Αρχαϊκή ε-
ποχή. Η αρχαϊκή εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή πολλών καινοτομιών που διαμόρφω-
σαν τα θεμέλια μιας ενιαίας ελληνικής συνείδησης και ενός ανθρωποκεντρικού και ε-
λεύθερου μοντέλου διαβίωσης. Γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ιστορική της 
προσέγγιση μέσα από την έρευνα. Στην προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές/τριες 
στη μελέτη μιας τόσο μακρινής εποχής επιχειρείται, ως υπόθεση εργασίας, η ανασύν-
θεση της ζωής ενός νέου της αρχαϊκής εποχής. Οι μαθητές, υποδυόμενοι ρόλους, ερευ-
νούν σε ομάδες διάφορους τομείς της ζωής κατά την αρχαϊκή περίοδο και παράγουν 
ένα ψηφιακό πολυτροπικό κείμενο. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα κληθούν να 
το παρουσιάσουν σε μια ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο τους με θέμα: «Οι νέοι 
του χθες και του σήμερα». Επίσης, θα το κοινοποιήσουν στη διαδικτυακή ομάδα του 
σχολείου. 

Λέξεις-Kλειδιά: διδακτική πρόταση, αρχαϊκή εποχή, παιχνίδι ρόλων 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ο σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η 
ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Αυτό επιτυγχάνεται κα-
λύτερα με μια διερεύνηση και ανασύνθεση του παρελθόντος από τους ίδιους τους μα-
θητές. Η παρούσα διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Αφορά το γνωστικό 
αντικείμενο της Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και ειδικότερα την ενότητα «Αρχαϊκή 
εποχή» (750-480 π. Χ.), σελ. 84-97. Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι, ε-
κτός από την Ιστορία, η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Πολιτική Παιδεία. Ο προβλεπό-
μενος χρόνος διδασκαλίας είναι 5 διδακτικές ώρες. 

Μέθοδος και υλικά διδασκαλίας 

Στη διδακτική πρόταση χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός τεχνικών και μεθόδων: ο-
μαδοσυνεργατική μέθοδος, κατευθυνόμενες ερωτήσεις, διερευνητική και βιωματική 
μάθηση. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε 6 ομάδες εργασίας με διακριτές δραστηριό-
τητες και ρόλους. Η διδακτική πρακτική στηρίχθηκε στην αμφίπλευρη παιδαγωγική, 
που βλέπει τον εκπαιδευτικό ως διαμεσολαβητή και θεσμοθετεί την αλληλεπίδραση 
και τη συνεχή αλληλοτροφοδότηση μαθητών και δασκάλου (Αναγνωστοπούλου, 2001· 
Ματσαγγούρας, 2004· Χατζηδήμου & Αναγνωστοπούλου, 2011). Ο ρόλος του διδά-
σκοντα υπό αυτή την οπτική είναι καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτικός 
(Φράγκου, 1983). Έχει την ευχέρεια να τροποποιεί τα δεδομένα της διδακτικής του 
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πρότασης και να τα προσαρμόζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθη-
τών/τριών του. Δεν εμμένει σε αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά ωθεί τους/τις 
μαθητές/τριες στην αυτενέργεια, επιλέγει την ενεργητική στοχοκεντρική διδασκαλία, 
την ανακαλυπτική διερευνητική μάθηση (Schunk, 2009) και το σχολείο εργασίας 
(Κασσωτάκης, 2006).  

Για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και 
διαφορετικά εποπτικά μέσα, καθώς τα πλούσια ερεθίσματα ελκύουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών και αυξάνουν τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χρη-
σιμοποιήθηκαν σχολικά εγχειρίδια: «Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου» της Α΄ Λυκείου 
και «Ηροδότου Ιστορίες» Β΄ Γυμνασίου, η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκ-
δοτικής Αθηνών, φύλλα εργασίας, το διαδίκτυο, ο επεξεργαστής κειμένου (Word), και 
το λογισμικό παρουσίασης (Power Point). 

Στόχοι της διδασκαλίας 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαϊκής περιόδου 
στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής και τον τρόπο συγκρότησης των Ελλήνων στα 
πρώτα στάδια δημιουργίας των πόλεων- κρατών. 

• Να κατανοήσουν τις πολιτειακές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που συνέ-
βησαν στις πόλεις- κράτη και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού της 
αρχαϊκής εποχής. 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική και αφαιρετική τους ικανότητα επιλέγοντας από την 
πληθώρα των πληροφοριών μόνο αυτές που θα αξιοποιήσουν.  

• Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αντιληφθούν την αξία της συνεργασίας. 
• Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον, η αυτενέργεια και η φαντασία των μαθη-

τών/τριών μέσα από την έρευνα (διερευνητική μάθηση) και τη δημιουργία. 
• Να αξιοποιηθεί η ενσυναίσθησή τους, αφού θα κληθούν να ανασυνθέσουν τη ζωή 

ενός νέου της αρχαιότητας. 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τις νέες τεχνολογίες και να μάθουν να αξιο-

ποιούν το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς. 
• Να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως περιβάλλοντα γραμματισμού και παραγωγής κειμέ-

νων και να πλοηγούνται στο διαδίκτυο κάνοντας κριτική αξιολόγηση των πληρο-
φοριών. 

Περιγραφή της πορείας διδασκαλίας  

1η ώρα (Στην αίθουσα): Γίνεται η σύνδεση με τις προηγούμενες περιόδους της αρ-
χαίας ελληνικής ιστορίας και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαϊκής 
εποχής, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. Στη συνέχεια 
διατυπώνεται η υπόθεση εργασίας: Το σχολείο μας στο πλαίσιο της προσπάθειας α-
νοίγματος προς την κοινωνία θα διοργανώσει μια ημερίδα με θέμα: «Οι νέοι του χθες 
και του σήμερα». Η τάξη μας θα παρουσιάσει τους νέους της Αρχαϊκής Περιόδου. Για 
να επιτευχθεί αυτό θα συγκροτήσουμε ερευνητικές ομάδες και η καθεμιά θα ασχοληθεί 
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με έναν τομέα. Ακολουθεί ο χωρισμός σε 6 ερευνητικές ομάδες. Ορίζεται ο αριθμός 
των μελών (4 μέλη) και το αντικείμενο της έρευνας. Οι ομάδες είναι οι ακόλουθες: 
Κοινωνιολόγοι, Δικαστές- Γραφολόγοι, Οικονομολόγοι – Άποικοι, Πολιτικοί - Στρα-
τηγοί, Ιστορικοί Τέχνης, Θεολόγοι .  

2η και 3η ώρα ( Στο εργαστήριο πληροφορικής ): Δίνονται τα φύλλα εργασίας και οι 
μαθητές/τριες αναζητούν τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες. 

4η ώρα (Στην αίθουσα διαδραστικής μάθησης): Κάθε ομάδα παρουσιάζει σε όλη την 
τάξη τα πορίσματα της έρευνάς της. 

5η ώρα (Στο εργαστήριο πληροφορικής): Οι μαθητές/τριες συζητούν ποια από τα 
πορίσματα της έρευνάς τους θα χρησιμοποιήσουν στην Ημερίδα. Ετοιμάζουν ένα 
Power Point που περιέχει κείμενο, εικόνες και ψηφιακές αναπαραστάσεις. Η εργασία 
τους θα κοινοποιηθεί στη διαδικτυακή ομάδα του σχολείου στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς μαζί με άλλες δράσεις.  

Αξιολόγηση της διδασκαλίας 

Η αξιολόγηση λειτούργησε ως διαμορφωτική, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δρα-
στηριοτήτων με τάσεις αναδιαμόρφωσης κατόπιν συναίνεσης των μελών της ομάδας, 
και τελική, αφού ολοκληρώθηκαν και οι παρουσιάσεις των επιμέρους ομάδων. Τα κρι-
τήρια της αξιολόγησης αφορούσαν τη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού, την πρω-
τοτυπία αποτύπωσής του και το αισθητικό αποτέλεσμα, τον βαθμό και την ποιότητα 
διαχείρισης των ηλεκτρονικών εργαλείων. Ακόμη, τον βαθμό εμπλοκής των μαθητών, 
το επίπεδο της συνεργασίας τους και της αμοιβαίας συνεισφοράς τους, τη διαχείριση 
του διαθέσιμου χρόνου, και τις παραγόμενες εργασίες (Ματσαγγούρας, 2012). Οι στό-
χοι της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι 
μαθητές/τριες αρχικά ήταν επιφυλακτικοί/ές, στην πορεία, όμως, αντιμετώπισαν το όλο 
εγχείρημα θετικότερα και έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον. Δήλωσαν πως αισθάνονταν 
δρώντα πρόσωπα της όλης μαθησιακής διαδικασίας, ανέπτυξαν τη φιλέρευνη τάση 
τους και εκδήλωσαν κοινωνικές δεξιότητες και χαρίσματα που κάτω από άλλες συνθή-
κες έμεναν ανενεργά. Εκτίμησαν το αγαθό της συνεργασίας μέσα από τους ρόλους που 
ανέλαβαν. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κατά κύριο λόγο την υλι-
κοτεχνική υποδομή και το χρονικό πλαίσιο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 

Αναζητήστε πληροφορίες στους παρακάτω δικτυακούς τόπους και απαντήστε στα α-
κόλουθα ερωτήματα: http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/society/index.html http://odys-
seus.culture.gr/a/4/ga40.jsp?age_id=03 (Αρχαϊκή Περίοδος) 

1) Ποια χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν κατά την Αρχαϊκή περίοδο ενίσχυσαν τη 
δημιουργία ενιαίας ελληνικής συνείδησης, αλλά και το αίσθημα της ιδιαίτερης τοπικής 
περηφάνιας; 

2) Ποιοι ήταν οι στόχοι της αγωγής των νέων στην πόλη της Αθήνας και ποιον ρόλο 
έπαιξε η αγωγή στην ανάπτυξη της ατομικότητας; Σε τι διέφερε από την αγωγή των 
νέων της Σπάρτης; 

3) Σε ποια κριτήρια στηρίχτηκε η κατανομή του πληθυσμού στην αθηναϊκή κοινωνία 
και ποιες κοινωνικές τάξεις διαμορφώθηκαν; Σε ποια κοινωνική τάξη θα κατατάσσατε 
τον νέο και γιατί; 

4) Ως νέοι της αρχαϊκής εποχής συμμετέχετε σε αθλητικούς αγώνες. Ποια είναι τα ση-
μαντικότερα αθλήματα; www.fhw.gr/chronos/04/gr/culture/index.html  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΙ 

Πλοηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες και απαντήστε στα ερωτήματα: 

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/society/index.html (δίκαιο- νομοθεσία, δημόσιο, ι-
διωτικό, αξίες, γραφή)  

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh42.jsp?obj_id=3592 (Μουσεία-Επιγραφικό Μουσείο) 

1) Στο σχολικό εγχειρίδιο (σελ. 93) διαβάζουμε: «Στα τέλη του 7ου αι. π. Χ. οι διαφορές 
οξύνθηκαν… Η καταγραφή των νόμων ανατέθηκε σε πρόσωπα κοινής αποδοχής…». 
Πώς ονομάστηκαν αυτά τα πρόσωπα; Αναφερθείτε σύντομα στους πιο σημαντικούς 
από αυτούς. 
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2) Ποια δικαστήρια και ποιοι δικαιοδοτικοί θεσμοί λειτουργούσαν στην Αθήνα κατά 
την Αρχαϊκή περίοδο; Ως νέοι της εποχής να αναφέρετε τις βασικές αρμοδιότητές τους.  

3) Φανταστείτε ότι είστε ένας Αθηναίος πολίτης και συμμετέχετε στην άσκηση της 
δικαστικής εξουσίας. Εξηγήστε στους συμπολίτες σας τους παρακάτω θεσμούς: Ο-
στρακισμός, δοκιμασία, εμπράγματο, γραφή κακώσεως και γραφή ασεβείας. 

4) Με ποιους τρόπους έγραφαν οι Έλληνες και ποια υλικά γραφής χρησιμοποιούσαν; 
Δημιουργήστε ένα Power point με επιγραφές αυτής της περιόδου. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΑΠΟΙΚΟΙ 

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και αντλήστε στοιχεία για τις δραστηριότητες που ακο-
λουθούν: http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/index.html  

1) Ποια στοιχεία καθορίζουν τον οικονομικό χαρακτήρα των αρχαϊκών ελληνικών κοι-
νοτήτων; 

2) Το νόμισμα εξυπηρετούσε μόνο την οικονομία και το εμπόριο ή επιτελούσε και άλ-
λες λειτουργίες; 

3) Φανταστείτε ότι είστε νεαροί Έλληνες άποικοι. Περιγράψτε τις σχέσεις σας με τους 
αυτόχθονες λαούς των περιοχών που αποικίσατε. 

4) Κατασκευάστε έναν χάρτη στον οποίο απεικονίζονται οι περιοχές όπου ιδρύθηκαν 
ελληνικές αποικίες. Ως νέοι σε ποια απ’ αυτές θα θέλατε να κατοικείτε; 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/politics/index.html  

Επίσης, επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου, συμβουλευτείτε την «Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους» και την «Ιστορία του Ηροδότου» και δραστηριοποιηθείτε… 

1) Πότε περίπου μετασχηματίστηκαν οι μεγάλες ελληνικές κοινότητες σε πόλεις-
κράτη; Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές της πόλης-κράτους και του έθνους; 

2) Ως νέοι της αρχαϊκής εποχής προσπαθήστε να εξηγήσετε τους παρακάτω ιστορικούς 
όρους εντάσσοντας τους στην εποχή τους: οπλιτική φάλαγγα, τύραννος, ευπατρίδες. 

3) Κάντε μια ψηφιακή βόλτα σε μια πόλη της Ιωνίας, τη Μίλητο, 
http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/ , http://www.fhw.gr/choros/mile-
tus/gr/video.php# http://www.tholos254.gr/projects/miletus/index.html και γράψτε τις 
εντυπώσεις σας. 

1386/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/economy/index.html
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/politics/index.html
http://www.fhw.gr/choros/miletus/360vr/gr/
http://www.fhw.gr/choros/miletus/gr/video.php
http://www.fhw.gr/choros/miletus/gr/video.php
http://www.tholos254.gr/projects/miletus/index.html


4) Ως νέοι της αρχαϊκής εποχής ακούτε από συγγενείς σας που πολέμησαν τους Πέρσες 
διηγήσεις για τον πόλεμο. Προσπαθήστε να εξηγήσετε ποιες ήταν οι αιτίες, οι αφορμές 
και οι συνέπειες των Περσικών Πολέμων. Δημιουργήστε ένα Power point με αναπα-
ραστάσεις των σημαντικότερων μαχών. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες που ακολουθούν και προβείτε στις δραστηριότητες που 
σας ζητούνται:  

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/culture/index.html, http://www.hellenic-cosmos.gr/ 
http://3d.ime.gr/docs/projects_3d.html http://odysseus.cul-
ture.gr/a/3/photo_gr.jsp?cat=a3 

1) Κατά την Αρχαϊκή περίοδο παρατηρείται μεγάλη άνθηση της ποίησης. Ως νέοι της 
εποχής έρχεστε σε επαφή με όλα τα είδη της. Να αναφέρετε τα ποιητικά είδη που ανα-
πτύχθηκαν και να γράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

2) Να αντιπαραβάλετε τους δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της Αρχαϊκής εποχής χρησι-
μοποιώντας ένα Power Point με εικόνες κιόνων. Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε έναν 
κίονα, είτε ιωνικού είτε δωρικού ρυθμού. 

3) Οι κούροι και οι κόρες ήταν αγάλματα με τη μορφή νεαρών ανδρών και κοριτσιών. 
Δημιουργήστε ένα Power Point με εικόνες τέτοιων αγαλμάτων και παρουσιάστε στην 
τάξη τα χαρακτηριστικά τους. 

4) Ποιοι κεραμικοί ρυθμοί διαμορφώθηκαν αυτή την εποχή; Συγκεντρώστε φωτογρα-
φίες αγγείων και των δύο ρυθμών και παρουσιάστε τες στην τάξη.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 

Πλοηγηθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες και δραστηριοποιηθείτε: 
http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/culture/index.html http://www.theoi.com/ 

1) Περιγράψτε μια θρησκευτική τελετή θυσίας στην οποία συμμετείχατε ως νέοι της 
αρχαϊκής εποχής. 

2) Στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού αναφέρεται: «Ένα από τα 
σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής θρησκείας ήταν η παιδευτική της λει-
τουργία. Η μετάβαση των εφήβων από την παιδική στην ενήλικο ζωή διευκολυνόταν 
με μία σειρά τελετές μυήσεως». Υποθέστε πως είστε ένα αγόρι ή ένα κορίτσι αντί-
στοιχα της Αρχαϊκής περιόδου και περιγράψτε μια τελετή μύησης. 

3) Ποιες μυστηριακές τελετές τελούνταν αυτή την περίοδο και ποιος ήταν ο ρόλος τους; 
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4) Συγκεντρώστε εικόνες έργων τέχνης που απεικονίζουν διάφορες θρησκευτικές τε-
λετές και παρουσιάστε τες στους συμμαθητές σας.  
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Έκαστος στην Τέχνη του. 
Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ γυμνασίου 

Κοθρά Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, georgiakothra@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο « Έκαστος στην Τέχνη του» εφαρμόζεται στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής. Αρχικά, ο διδάσκων/ουσα παρουσιάζει στους μαθητές , στο διαδραστικό 
πίνακα, τα Φύλλα Εργασίας, τις οδηγίες έρευνας αυτών και τους εκπαιδευτικούς ιστο-
τόπους στους οποίους παραπέμπουν. Έκαστο Φύλλο ενέχει προς έρευνα μία Τέχνη. Ο 
διδάσκων/ ουσα εξηγεί τα ζητούμενα και λύνει απορίες μαθητών. Στη συνέχεια, οι μα-
θητές, σε τρεις ομάδες, με ρόλο διακριτό ο καθένας, ερευνούν. Συνεργάζονται, συμμε-
τέχουν, κρίνουν και εκφράζουν τη γνώμη τους για το τι θα επιλεγεί από τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν μέσω των ιστοτόπων του διαδικτύου. Ο διδάσκων/ ουσα επιβλέπει, μα 
δε δίνει απαντήσεις. Καθοδηγεί μόνο, όταν του/της ζητηθεί. Οι μαθητές, λοιπόν, με 
επιλογή μορφής και λόγου, δημιουργούν την παρουσίασή τους για την Τέχνη που με-
λετούν, με στόχο τον ψηφιακό αναγνώστη. Και την παρουσιάζουν στους συμμαθητές 
τους των άλλων ομάδων, την αυτοαξιολογούν πρώτα οι ίδιοι και δέχονται ακολούθως 
την αξιολόγηση εκείνων. Τέλος, ανεβάζουν τις δημιουργίες τους στο Ιστολόγιο του 
μαθήματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: ιστότοποι, Νέες Τεχνολογίες, έρευνα, συνεργασία. 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά μελετούν την τέχνη του αγάλματος του ηνιόχου των Δελφών, την τέχνη του 
υποκριτή θεάτρου και την τέχνη του χορού. Το σκεπτικό του/της διδάσκοντος/ ουσας 
έχει ως πυρήνα το εξής: πως η επαφή των παιδιών με την Τέχνη τελεί έργο, το οποίο 
επιφέρει στα παιδιά την αρετή. Η αρετή αυτή είναι έννοια αριστοτελική και συνίσταται 
στο να παρέχει ήρεμες και διατεταγμένες κινήσεις του παιδιού και να εναρμονίζει τα 
μέρη της ψυχής: «Καθόλου δὲ τῆς μὲν ἀρετῆς ἐστὶ τὸ ποιεῖν σπουδαίαν τὴν διάθεσιν 
περὶ τὴν ψυχήν, ἠρεμαίαις καὶ τεταγμέναις κινήσεσι χρωμένην, συμφωνοῦσαν κατὰ 
πάντα τὰ μέρη» (Δ. Λυπουρλής, Σ.Τριαντάρη-Μαρά ( 2004). Αριστοτέλης, Περί μέθης, 
Περί αρετών και κακιών, Περί κόσμου, σ. 184) . Τάξη δηλαδή και αρμονία, καθώς τα 
παιδιά λέξη-λέξη, εικόνα με εικόνα, διαβάζουν, γράφουν, δημιουργούν. Ο Αριστοτέλης 
στη Ρητορική του [1389b] κρίνει πως οι νέοι είναι «φιλόφιλοι καὶ φιλέταιροι μᾶλλον 
τῶν ἄλλων ἡλικιῶν διὰ τὸ χαίρειν τῷ συζῆν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(1988). Ανθο-
λόγιο Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, σ. 127).Άρα, η φιλία των παιδιών στη διδακτική 
μας πράξη και η χαρά της φιλίας αυτής αποκαλύπτεται λυτρωτική για τη φύση τους. 
Και είναι μία φιλία ισότητας, την οποία ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του Ηθικά Νικομά-
χεια, κεφ. 5, την ενέταξε στη «φιλία των καλών»( Βασ. Τόγια-Ε. Ρούσσου ( 1985). 
Φιλοσοφικά Κείμενα, σ. 147). Επίσης, η ορθή κρίση των παιδιών ως προς το σε τι θα 
εστιάσουν, τι θα επιλέξουν και τι λόγο και έργο θα δημιουργήσουν, με ευφυία, είναι 
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αρετή της φρόνησης: « Τῆς δὲ φρονήσεώς ἐστι τὸ βουλεύσασθαι, τὸ κρῖναι τὰ ἀγαθὰ 
καὶ τὰ κακὰ…τὸ ὁμιλῆσαι ὀρθῶς… τὸ ἀγχίνως χρήσασθαι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ» (Δ. Λυ-
πουρλής, Σ.Τριαντάρη-Μαρά ( 2004). Αριστοτέλης, Περί μέθης, Περί αρετών και κα-
κιών, Περί κόσμου, σ.170).Και με τόλμη για κάτι πρωτότυπο που θέλουν να εκφρά-
σουν, με ευψυχία, εργατικότητα και υπομονή τα παιδιά δουλεύουν πάνω στην Τέχνη: 
«παρέπεται δὲ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ἡ εὐτολμία καὶ ἡ εὐψυχία καὶ τὸ θάρσος , ἔτι δὲ καὶ ἡ 
φιλοπονία καὶ ἡ καρτερία.» (Δ. Λυπουρλής, Σ.Τριαντάρη-Μαρά ( 2004). Αριστοτέλης, 
Περί μέθης, Περί αρετών και κακιών, Περί κόσμου, σ.172). Συνεπώς, στη διδακτική μας 
πράξη, εμφυσάται στα παιδιά η αρετή του εργατικού μικρού τεχνίτη του ψηφιακού λό-
γου! 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

μέλημα του/της παιδαγωγού είναι να συνεργάζονται οι μαθητές με διάλογο. Είναι μια 
πράξη δημοκρατίας, στην οποία το ένα παιδί εκτιμά το άλλο, γίνονται φίλοι σταδιακά, 
με τις σοβαρές απόψεις τους ή τα αστεία της στιγμής. Είναι καλό τα παιδιά να συναι-
σθανθούν την έκφραση των καλλιτεχνών ως επιταγή της φύσης αυτών και ως έργο 
ζωής τους. Αυτό θα το πετύχουν ωθούμενα είτε από περιέργεια είτε από δική τους έμ-
φυτη έφεση για καλλιτεχνία. Και εάν νιώσουν πως οι εκφράσεις της Τέχνης δεν είναι 
απολιθώματα του παρελθόντος, αλλά ομορφιά που μας αδράττει, μας πάλλει στο πα-
ρόν, τότε η Τέχνη βρίσκει τους λάτρεις και συνεχιστές της… 

Διδακτικοί στόχοι: 

ο/η παιδαγωγός επιζητεί να είναι αποτελεσματικό για τους μαθητές να είναι ψηφιακοί 
επισκέπτες σε μουσεία της Ελλάδας, σε εικόνες και βίντεο, γνωρίζοντας, μέσω αυτών, 
την ιστορία έργων τέχνης και αποτιμώντας την αισθητική και την ποιότητά τους, την 
κουλτούρα της εποχής τους και τον αγώνα του καλλιτέχνη. Οι μαθητές δε θα είναι όμως 
στείροι ψηφιακοί επισκέπτες, αλλά διεισδυτικοί ερευνητές, και ακολούθως, μέσω των 
Νέων Τεχνολογιών, θα συνθέσουν δικό τους κριτικό έργο.  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ γυμνασίου , στην 7η ενότητα «Τέχνη, 
μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές» είναι το πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου. 
Εφαρμόζεται σε 4 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές οργα-
νώνονται σε ομάδες, ανά φύλλο εργασίας προς διερεύνηση. Στην έρευνά τους διακυ-
βεύεται το εξής: μία έκφραση τέχνης είναι γέννημα μόνο έμπνευσης του καλλιτέχνη; 
Ή είναι, μαζί, και μια πράξη μόχθου, τεχνικής, ταλέντου, πράξη ζωής και προορισμός 
του δημιουργού της τέχνης; Την 1η ώρα, στο διαδραστικό πίνακα παρουσιάζονται 
στους μαθητές τα φύλλα εργασίας, ανηρτημένα στο μαθητικό ιστολόγιο που δημιούρ-
γησε ο διδάσκων/ουσα, ο /η οποίος/ α δίνει τις αναγκαίες εξηγήσεις, λύνοντας απορίες 
των μαθητών και παρουσιάζοντας τους εκπαιδευτικούς ιστότοπους των Φύλλων. Τη 2η 
και 3η ώρα, οι μαθητές διερευνούν συνεργατικά το φύλλο εργασίας τους και 
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δημιουργούν. Έκαστος μαθητής στην ομάδα του έχει επωμιστεί ρόλο διακριτό ως προς 
την έρευνα: ένας είναι υπεύθυνος της πλοήγησης στους διαδικτυακούς τόπους, ένας 
κρατεί σημειώσεις στο σημειωματάριο του υπολογιστή ή στο τετράδιό του , ένας συν-
θέτει την τελική παρουσίαση/ powerpoint . Και όλοι μαζί δουλεύουν δημοκρατικά, συ-
ναποφασίζοντας για τη δομή, το περιεχόμενο και τη μορφή του τελικού τους έργου. 
Από την πλευρά του, ο διδάσκων /ουσα δεν δίνει στους μαθητές έτοιμες απαντήσεις 
και ιδέες. Αναλαμβάνει να τους καθοδηγεί και να τους εμψυχώνει, οδηγώντας τους 
αρμονικά σε αυτενέργεια. Την 4η ώρα, οι μαθητές, ανά ομάδα, οφείλουν να παρουσιά-
σουν το έργο τους στους συμμαθητές τους των άλλων ομάδων, να το αξιολογήσουν 
πρώτα οι ίδιοι και ακολούθως να δεχτούν την αξιολόγηση και από τους συμμαθητές 
τους . 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Γ λ υ π τ ι κ ή: Ο Ηνίοχος των Δελφών. 

 

1.Εισέλθετε στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και από την Αρχαία Ελληνική 
Εργαλεία, εισέλθετε στο Μεγάλο Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας H.G. Liddell- 
R. Scott. Στην αναζήτηση γράψτε τη λέξη «ἡνίοχ*» και μελετήστε τα αποτελέσματα 
του λήμματος.  

2. Εισέλθετε στον Κύκλο των Μουσείων του κοινωφελούς ιδρύματος Ιωάννη Λάτση. 
Από τα ψηφιακά μουσεία επιλέξτε το μουσείο των Δελφών. Ανοίξτε το ηλεκτρονικό 
βιβλίο, το e- book, του μουσείου των Δελφών. Στην αναζήτηση του e-book, γράψτε τη 
λέξη «ηνίοχος» και εισέλθετε στην αναζήτηση. 

3. Μελετήστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο e-book του μουσείου των Δελφών, 
όπως και τις εικόνες του Ηνιόχου, στις διπλανές σελίδες αυτών. Εστιάστε σε στοιχεία 
που εσείς θεωρείτε ενδιαφέροντα.  

4. Κρατήστε σημειώσεις επιλεκτικές ως προς την παραπάνω εστίασή σας στο σημειω-
ματάριο του υπολογιστή σας ή στο τετράδιό σας. 

5.Στον υπολογιστή σας, συνθέστε μία δική σας παρουσίαση του αγάλματος του Ηνιό-
χου των Δελφών. Εκτός από την έρευνά σας, λάβετε υπ’ όψιν σας και τα εξής: 
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α) τις προσωπικές σας εντυπώσεις, με βάση το αισθητικό σας κριτήριο ως προς την 
τέχνη της γλυπτικής του αγάλματος του Ηνιόχου των Δελφών. 

β) το σκοπό του γλύπτη του αγάλματος, όπως τον αντιλαμβάνεστε εσείς, στο πλαίσιο 
των επιθυμιών, των αναγκών και της κουλτούρας της εποχής του. 

Είναι καλό η παρουσίασή σας να είναι πολυτροπική, με κείμενο λόγου, εικόνες του 
αγάλματος του Ηνιόχου ή ακόμη και ήχους μουσικούς που οι ίδιοι θα επιλέξετε ως 
κατάλληλο μουσικό μανδύα -υπόκρουση σε σημεία της παρουσίασής σας. 

6. Αναρτήστε την παρουσίασή σας στο ιστολόγιο του μαθήματος. 

7. Αξιολογήστε τόσο το δικό σας έργο όσο και των άλλων ομάδων , όπως αυτό θα έχει 
αναρτηθεί επίσης από τους συμμαθητές σας στο ιστολόγιο.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Υ π ο κ ρ ι τ ι κ ή τ έ χ ν η:  Δ η μ ή τ ρ η ς  Χορν 

 

1. Εισέλθετε : α) στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και από την Αρχαία Ελληνική 
Εργαλεία, εισέλθετε στο Μεγάλο Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας H.G. Liddell- 
R. Scott. Στην αναζήτηση γράψτε το λήμμα «ὑποκρι*» και μελετήστε τα αποτελέσματα 
του λήμματος που αφορούν στις σημασίες της υποκριτικής τέχνης στην αρχαία Ελλάδα.  

β) στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  και από τη Νέα Ελληνική Εργαλεία Ηλεκτρο-
νικά λεξικά, εισέλθετε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Μανόλη Τριανταφυλ-
λίδη. Στην αναζήτηση γράψτε το λήμμα « υποκρι*» και μελετήστε τα αποτελέσματα 
του λήμματος στη Νέα Ελληνική Γλώσσα. 

2. Παρακολουθήστε τα αποσπάσματα της ελληνικής ρομαντικής κωμικής ταινίας του 
1958, σε παραγωγή Φίνος Φιλμ και σε σενάριο-σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβέλλα «Μια 
ζωή την έχουμε», «Λογιστικό λάθος»  και « Τίποτα, τίποτα, τίποταααααααα».  

3.Κατά την παρακολούθηση των αποσπασμάτων, εστιάστε στην υποκριτική τέχνη του 
ηθοποιού Δημήτρη Χορν, σε όλες τις διακυμάνσεις που απαιτεί ο ρόλος του στις 
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συγκεκριμένες σκηνές. Ακολούθως, ακούστε τον ίδιο το Δημήτρη Χορν « απ’ την ψυχή 
ως την ψυχή», στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι « Ο ηθοποιός»   

4. Κατά τη μελέτη της τέχνης του Δημήτρη Χορν, στο σημειωματάριο του Η/Υ σας ή 
στο τετράδιό σας, κρατήστε επιλεκτικές σημειώσεις ως προς τι σας κινεί το ενδιαφέρον, 
τι σας ελκύει ή όχι από την τέχνη που ξεδιπλώνεται μπροστά σας.  

5. Σε ένα αρχείο παρουσίασης που θα δημιουργήσετε στον υπολογιστή σας, συνθέστε 
την αποτίμηση της υποκριτικής τέχνης του ηθοποιού Δημήτρη Χορν, λαμβάνοντας συ-
νεπώς κι εσείς έναν ρόλο, αυτό των κριτών υποκριτικής τέχνης. 

Είναι καλό η παρουσίασή σας να είναι πολυτροπική, με κείμενο λόγου, εικόνες του 
ηθοποιού Δημήτρη Χορν, σκηνές της ταινίας ή και μουσική που οι ίδιοι θα επιλέξετε 
ως κατάλληλο μουσικό μανδύα- υπόκρουση σε σημεία της παρουσίασής σας. 

6. Αναρτήστε την παρουσίασή σας στο ιστολόγιο του μαθήματος. 

7. Αξιολογήστε τόσο το δικό σας έργο όσο και των άλλων ομάδων , όπως αυτό θα έχει 
αναρτηθεί επίσης από τους συμμαθητές σας στο ιστολόγιο.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Χ ο ρ ό ς: Γεννημένος Χορευτής 

 

1. Εισέλθετε :α) στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και από την Αρχαία Ελληνική 
Εργαλεία, εισέλθετε στο Μεγάλο Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας H.G. Liddell- 
R. Scott. Στην αναζήτηση γράψτε τα λήμματα «χορός» και «χορεύω» και μελετήστε τα 
αποτελέσματα των λημμάτων αυτών στην αρχαία Ελλάδα.  

β) στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα , από τη Νέα Ελληνική Εργαλεία Ηλεκτρονικά 
λεξικά, εισέλθετε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
Στην αναζήτηση γράψτε το λήμμα ««χορός» και «χορεύω» και μελετήστε τα αποτελέ-
σματα των λημμάτων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα. 

2. Διαβάστε την ιστορία του Μπίλλυ Έλιοτ στη Βικιπαίδεια, Billy Elliot.  
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3. Παρακολουθήστε τα αποσπάσματα της ταινίας «Μπίλλυ Έλιοτ, γεννημένος χορευ-
τής» : Pirouette Practice, Dancing for Dad , Royal Ballet audition , What Dancing Feels 
Like, Acceptance   

4. Στο σημειωματάριο του υπολογιστή σας ή στο τετράδιό σας, κρατήστε επιλεκτικές 
σημειώσεις ως προς το τι σας εντυπωσιάζει στον χορευτή Μπίλλυ Έλιοτ. 

5. Στον υπολογιστή σας, συνθέστε μία παρουσίαση του χορευτή Μπίλλυ Έλιοτ. Συμ-
μερίζεστε την αγάπη του Μπίλλυ Έλιοτ για το χορό; Τι είναι για εσάς ο χορός;  

 Είναι καλό η παρουσίασή σας να είναι πολυτροπική, με κείμενο λόγου, εικόνες χορού, 
σκηνές της ταινίας ή και μουσική που οι ίδιοι θα επιλέξετε ως κατάλληλο μουσικό 
μανδύα- υπόκρουση σε σημεία της παρουσίασής σας. 

6. Αναρτήστε την παρουσίασή σας στο ιστολόγιο του μαθήματος. 

7. Αξιολογήστε τόσο το δικό σας έργο όσο και των άλλων ομάδων , όπως αυτό θα έχει 
αναρτηθεί επίσης από τους συμμαθητές σας στο ιστολόγιο.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές δούλεψαν με μεράκι. Με νόηση και ψυχικό πλούτο ερευνούσαν τα φύλλα 
εργασίας τους, ξανά και ξανά. Όταν ασχολούνταν με αυτό που τους άρεσε πιο πολύ, 
επέμεναν να το κάνουν καλό και δεν πήγαιναν εύκολα στην επόμενη οδηγία του φύλ-
λου εργασίας τους, δεν κοιτούσαν το χρόνο που κυλούσε… Έτσι δεν κατέστη δυνατό 
να ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις τους. Τα χαιρόμουν που δούλευαν επί ώρα κάτι 
δικό τους, πρωτότυπο, έστω και σε δύο σελίδες powerpoint και ήθελαν το χρόνο τους, 
δεν τα πίεζα..Έπρεπε λογικά να ξαναδουλέψουμε σε επιπλέον ώρες ή να περιορίσω τις 
οδηγίες των Φύλλων, π.χ. τη μουσική υπόκρουση στο powerpoint, ή να ήταν μαζί μου 
και ο καθηγητής Πληροφορικής και να μας βοηθούσε… Τα παιδιά γνώριζαν καλά Αγ-
γλικά και τα βίντεο με τον Μπίλλυ Έλλιοτ τα παρακολούθησαν άνετα. Έκαναν και 
κάποια αντιγραφή –επικόλληση από τις Ψηφίδες, την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, 
τον Κύκλο των Μουσείων, αλλά έγραψαν και μόνα τους επιλεκτικά, αυτοσχεδίασαν σε 
ό, τι τους κίνησε τη σκέψη… 

Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία: 

Βασ. Τόγια-Ε. Ρούσσου ( 1985). Φιλοσοφικά Κείμενα, σ. 147. Αθήνα, Ελλάδα: ΟΕΔΒ 

Δημήτριος Λυπουρλής, Σωτηρία Τριαντάρη-Μαρά ( 2004). Αριστοτέλης, Περί μέθης, 
Περί αρετών και κακιών, Περί κόσμου, σ. 170, 172, 184. Αθήνα, Ελλάδα: Ζήτρος 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(1988). Ανθολόγιο Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, σ. 127. Α-
θήνα, Ελλάδα: ΟΕΔΒ 
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Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, Ο Κύκλος των Μουσείων  

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα  

el.wikipedia, Billy Elliot / Greek movies, Φίνος Φιλμ, σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος 
Τζαβέλλας Μια ζωή την έχουμε  , Chronis Atsaros, Λογιστικό λάθος 1 101 101 10, 
Dimitris Ainalis, Τίποτα, τίποτα, τίποτααααα!/ toxotis 29, Ο Ηθοποιός- Δημήτρης 
Χορν ( στίχοι: Μάνος Χατζηδάκις)  

Movieclips, Billy Elliot - Pirouette Practice ,  Dancing for Dad, Royal Ballet Audition, 
What Dancing Feels Like, Acceptance 
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Η Διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης με τη χρήση του λογισμικού geoge-
bra, ένα παράδειγμα καλής διδακτικής πρακτικής. 

Μπαλωμένου Αθανασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, MSc.,Phd., smpalom@upatras.gr 
Ρήγα Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, MSc., rigav@sch.gr 

Σουλιώτη Σπυριδούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03,, PGSE., sspiridoula@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια πρόταση καλής διδακτικής πρακτικής που αποτέλεσε 
το υλικό δειγματικής διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Η διδακτική πρα-
κτική αφορούσε στη διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης f(x)=αx2+βx+γ στην 
Άλγεβρα της Γ΄ Γυμνασίου, όπου αξιοποιήσαμε τις πολλαπλές διασυνδεδεμένες ανα-
παραστάσεις του Geogebra σύμφωνα με το μοντέλο Design-Functions-Tasks. Οι μα-
θητές φάνηκε να ενθουσιάζονται με τη νέα προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθημα-
τικών αφού είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Κρίνουμε σκόπιμο να προ-
σαρμόζεται κατάλληλα η διδασκαλία μας στις σύγχρονες απαιτήσεις, για να κεντρί-
ζουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας ώστε να τους βοηθήσουμε να κατακτήσουν 
ενεργητικά την μαθηματική γνώση. 

Λέξεις - Κλειδιά: DeFT model, geogebra, Γυμνάσιο, μαθηματικά, καινοτομία. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια σεμιναρίου μαθηματικών που παρακολουθήσαμε το σχολικό έτος 2017-
18, αξιοποιήσαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό geogebra σε συνδυασμό με κατάλληλα 
φύλλα εργασίας και μικροπειράματα μέσα στην τάξη αλλά και σε δειγματικές διδασκα-
λίες. Οι μαθητές αξιοποιώντας ενεργητικά και δυναμικά τις πολλαπλές διασυνδεδεμέ-
νες αναπαραστάσεις του λογισμικού στο πλαίσιο κατάλληλα διαμορφωμένης εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας φάνηκε να αποκτούν γνώσεις και θετική στάση απέναντι στα 
μαθηματικά. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της διδασκαλίας της τετραγωνικής συνάρτη-
σης f(x)=αx2+βx+γ στην Άλγεβρα της Γ γυμνασίου οι μαθητές χρησιμοποιώντας τα 
παραπάνω με τη βοήθεια του λογισμικού geogebra στο εργαστήριο H/Y σχολείου κα-
τάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ανταπεξέλθουν στην υλοποίηση της δραστηριότητας και 
να μελετήσουν την τετραγωνική συνάρτηση παρόλα τα στενά χρονικά περιθώρια του 
Αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας οι μα-
θητές παραμένουν θεατές του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται σε περιορισμένο χρόνο 
να διδάξει την τετραγωνική συνάρτηση με την κατασκευή περιορισμένου πλήθους σχη-
μάτων στον πίνακα ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η δική μας διδα-
κτική παρέμβαση στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ακολου-
θία δραστηριοτήτων με αξιοποιήση του λογισμικού Geogebra. Συγκεκριμένα, οι μαθη-
τές κλήθηκαν να υλοποιήσουν κατάλληλα διαμορφωμένα μικροπειράματα με τα οποία 
μελέτησαν δυναμικά τη μεταβολή της γραφικής παράστασης της τετραγωνικής συνάρ-
τησης και να διατυπώσουν συμπεράσματα κάνοντας συνδεση της γραφικη΄ς με την 
αλγεβρική αναπαράσταση (αλγεβρικό τύπο). Όλοι οι μαθητές φάνηκε να 
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ενθουσιάζονται με τη νέα προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθηματικών και τα εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα ήταν πολλαπλά. Μέσα από το συνδυασμό πολλαπλών διασυν-
δεδεμένων αναπαραστάσεων και τον δυναμικό χειρισμό της γραφικής παράστασης στο 
περιβάλλον του λογισμικού geogebra οι μαθητές υποστηρίχθηκαν να διατυπώσουν ει-
κασίες και συμπεράσματα σε κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, κατακτώντας 
το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος, μέσω του υλικού που τους παρείχαμε. Παρα-
τηρήσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών κατέκτησε την ζητούμενη μαθηματική 
γνώση στην τάξη μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με τον καθηγητή 
πλέον στο ρόλο του συντονιστή.  

Τα ευρήματα κατά την εμπλοκή μας με το σεμινάριο πάνω στο λογισμικό geogebra και 
τον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνηγορούν για την αξία της μαθητο-
κεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας στην Άλγεβρα. Οι μαθητές, μέσω της εμπλο-
κής τους με το geogebra που ουσιαστικά αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας, 
αποκτούν πιο εύκολα και γρήγορα θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και ως α-
ποτέλεσμα κατακτούν ενεργητικά την ζητούμενη μαθηματική γνώση. Εξάλλου οι μα-
θητές πλέον είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και η εποχή μας είναι της γρή-
γορης εικόνας και πληροφορίας, οπότε η διδασκαλία μας πρέπει να προσαρμόζεται κα-
τάλληλα για να κεντρίζουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας ώστε να τους βοηθή-
σουμε να κατακτήσουν την μαθηματική γνώση. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Αναπαραστάσεις 

Η αναπαράσταση είναι μια απεικόνιση της αντιστοιχίας μεταξύ δύο αντικειμένων (φυ-
σικών ή νοητών) σχετικά με μια έννοια ή κατάσταση. Κάθε αναπαράσταση απεικονίζει 
διαφορετικές πτυχές της υπό εξέταση έννοιας. Η έννοια υπάρχει μέσα σε κάθε της α-
ναπαράσταση, αλλά μια μόνο αναπαράσταση δεν αρκεί για να συμπυκνώσει όλες τις 
ιδιότητες της έννοιας. Η κατανόηση μιας έννοιας περιλαμβάνει την αναγνώριση της 
έννοιας σε διαφορετικές αναπαραστάσεις της (Duval, 1995), τη δυνατότητα χειρισμού 
της έννοιας μέσα στην ίδια αναπαράσταση, τη δυνατότητα μετάβασης από τη μια ανα-
παράσταση στην άλλη και την ικανότητα μετασχηματισμού από τον ένα τύπο αναπα-
ράστασης στον άλλο. Κάθε αναπαράσταση περιλαμβάνει διαφορετικές ιδιότητες και 
διαφορετική πληροφορία, επιτελεί συγκεκριμένο ρόλο και ο συνδυασμός αυτών ανα-
παραστάσεων, καθώς και η σειρά με την οποία αξιοποιούνται αυτές οι αναπαραστάσεις 
στο πλαίσιο κατάλληλα διαμορφωμένων δραστηριοτήτων μπορεί να συντελέσει στη 
βαθύτερη και ουσιαστική κατανόηση. Ο συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων 
μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανόηση σύνθετων και αφη-
ρημένων μαθηματικών εννοιών. Ο ταυτόχρονος συνδυασμός συγκεκριμένων αναπα-
ραστάσεων στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να επιτελέσει συγκεκριμένους ρόλους 
και να συντελέσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα ψηφιακό 
περιβάλλον που μπορεί να αναπαριστά ταυτόχρονα ανισοτικές σχέσεις μέσω γραφικής 
αναπαράστασης, συμβολικών αναπαραστάσεων, αριθμητικών συσχετίσεων, ή 
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γεωμετρικών κατασκευών και πινάκων, θα μπορούσε να συντελέσει στην κατανόηση 
της αφηρημένης έννοιας της ανισότητας από μαθητές στο πλαίσιο εμπλοκής τους με 
κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες από τον εκπαιδευτικό.  

Παρουσίαση του μοντέλου DeFT (Design – Functions – Tasks) 

Οι πολλαπλές εξωτερικές αναπαραστάσεις (Multiple External Representations, MERs) 
επηρεάζουν καθοριστικά τη μάθηση (Ainsworth, 1999, 2006, 2008). Υποστηρίζουν 
διαφορετικές υπολογιστικές διαδικασίες και παρέχουν στον μαθητή τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουν νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά με μια μαθηματική έννοια. Το ζη-
τούμενο δεν είναι αν οι MERs είναι αποτελεσματικές, αλλά ποιες συνθήκες-καταστά-
σεις επηρεάζουν και καθορίζουν την αποτελεσματικότητά τους (Goldman, 2003). Δια-
φορετικές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν διαφορετικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, 
η αξιοποίηση εξωτερικών αναπαραστάσεων στη διδακτική διαδικασία μπορεί να υπο-
στηρίξει ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση σε ένα κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο δι-
δασκαλίας. Συνδυάζοντας διαφορετικές αναπαραστάσεις με διαφορετικές υπολογιστι-
κές ιδιότητες, οι μαθητές δεν περιορίζονται από τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες μιας 
μεμονωμένης αναπαράστασης (Ainsworth, Bibby, Wood, 2002).  

Όμως, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, ενώ οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν να 
προσφέρουν μεγάλα οφέλη όταν τα άτομα μαθαίνουν πολύπλοκες έννοιες, αυτά τα ο-
φέλη δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθούν (Ainsworth, 2006, 2008). 

Το μοντέλο DeFT (design – functions – tasks) της Ainsworth (1999, 2006, 2008) είναι 
ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αναδεικνύει ότι οι MERs δεν δρουν μόνο παρωθητικά 
στη μάθηση αλλά συντελούν καθοριστικά στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών, προσδιο-
ρίζοντας τις παραμέτρους που εξασφαλίζουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Το πλαίσιο 
αυτό αναλύει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εξωτερικές αναπαραστά-
σεις μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία της μάθησης (Ainsworth & Van Labeke, 
2004) και περιγράφει πώς μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι διαφορετικές 
λειτουργίες των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Σύμφωνα με την Ainsworth, οι πολλα-
πλές αναπαραστάσεις μπορούν να δρουν συμπληρωματικά η μια για την άλλη ως προς 
την πληροφορία που περιέχουν ή να υποστηρίζουν συμπληρωματικές διαδικασίες. Ε-
πιπλέον, μπορούν να δρουν περιοριστικά η μια για την άλλη αναφορικά με την μετά-
φραση κάθε μιας αναπαράστασης. Τέλος, μπορούν να υποστηρίζουν διαδικασίες βα-
θύτερης κατανόησης κατά τη διαδικασία αφαιρετικού συλλογισμού του μαθητή. 

Σύμφωνα με την Ainsworth (2006, 2008), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεγιστοποιούν 
την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των πολλαπλών αναπαραστάσεων στη δια-
δικασία της μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τρεις καθοριστικές πτυχές ώστε οι πολλα-
πλές αναπαραστάσεις να συμβάλουν ουσιαστικά στη μάθηση.Αυτές οι πτυχές είναι: 

1. Οι σχεδιαστικές παράμετροι του τεχνολογικού εργαλείου που χρησιμοποιούμε 
(design): Aφορούν είτε στην επιλογή του κατάλληλου εργαλείου και τις εν δυνάμει 
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χρήσεις του, είτε σε παραμέτρους που αφορούν στον σχεδιασμό ενός ψηφιακού εργα-
λείου κατάλληλου για τις ανάγκες της μάθησης. Το εργαλείο geogebra αποτελεί ένα 
λογισμικό δυναμικής άλγεβρας και γεωμετρίας. 

2. Οι διαφορετικές παιδαγωγικές λειτουργίες (functions) που μπορούν να επιτελέσουν 
οι πολλαπλές αναπαραστάσεις και οι οποίες υποστηρίζουν τη μάθηση (συμπληρωμα-
τικές, οριοθετημένες και βαθύτερης κατανόησης).  

3. Οι γνωστικές δραστηριότητες (tasks) με τις οποίες ο δάσκαλος εμπλέκει τους μαθη-
τές κατά τη μαθησιακή διαδικασία με ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλαπλών αναπαρα-
στάσεων. Στην διδακτική μας παρέμβαση σχεδιάσαμε κατάλληλες δράσεις με φύλλα 
εργασίας και μικροπειράματα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΒΑΘΥΤΕΡΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΛΟΓΩ 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ

(BY FAMILIARITY)

ΑΠΌ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
(INHERENT 

PROPERTIES)

ΑΦΑΙΙΡΕΣΗ
(ABSTRACTION)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
(EXTENSION)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
(RELATION)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ(Ainsworth, 1999, 2006, 2008)

 

Σχήμα 1: Λειτουργική ταξινόμηση πολλαπλών εξωτερικών αναπαραστάσεων 
(Ainsworth, 1999, p. 134) 

Μεθοδολογία 

Για την μελέτη της τετραγωνικής συνάρτησης, (Άλγεβρα Γ Γυμνασίου), οι μαθητές 
εργάστηκαν ατομικά στην αίθουσα Η/Υ χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιασμένο 
φύλλο εργασίας (Φ.Ε.1) και τρία μικροπειράματα. Ο καθηγητής είχε ρόλο παρωθητικό 
και επεξηγηματικό. Η διδασκαλία έχει διάρκεια δυο διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι 
είχε προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό εργαλείο geogebra, διάρκειας 
μιας διδακτικής ώρας.  
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Η δραστηριότητα 

Ζητήθηκε στους μαθητές να χειριστούν δυναμικά από έναν έως τρεις δρομείς ανά μι-
κροπείραμα που αντιστοιχούσαν στις παραμέτρους α, β, γ, της παραβολής αx2+βx+γ 
και ταυτόχρονα να παρατηρούν τις μεταβολές στην γραφική παράσταση στην επιφά-
νεια εργασίας του λογισμικού. Ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να καταγράφουν τις παρα-
τηρήσεις τους σε κατάλληλα διαμορφωμένες ερωτήσεις στο Φύλλο Εργασίας που τους 
έχει δοθεί. 

Στο πρώτο μικροπείραμα οι μαθητές μελέτησαν τη συνάρτηση f(x)= αx2 μεταβάλλο-
ντας δυναμικά την τιμή της παραμέτρου α. Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να με-
λετήσουν την κατακόρυφη μετατόπιση της f(x)= αx2 . Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να 
μελετήσουν και την οριζόντια μετατόπιση της f(x)= αx2 με τη χρήση κατάλληλων δρο-
μέων. 

Στο δεύτερο μικροπείραμα οι μαθητές μελετούν δυναμικά την ταυτόχρονη κατακό-
ρυφη και οριζόντια μετατόπιση της f(x)= αx2 καταλήγοντας στη γενική μορφή της τε-
τραγωνικής συνάρτησης f(x)= α(x+κ)2 +λ 

Στο τρίτο μικροπείραμα οι μαθητές έχοντας τη γενική μορφή f(x)= α(x+κ)2 +λ καταλή-
γουν με τη χρήση κατάλληλου φύλλου εργασίας στη μορφή f(x)=αx2+βx+γ. 

 

Σχήμα 2: μικροπείραμα 1 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Όλοι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στην προοπτική να διδαχθούν μαθηματικά 
στην αίθουσα Η/Υ. Επειδή είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ήταν πολύ πρό-
θυμοι να «πειράξουν» τα σχήματα σε κάθε μικροπείραμα που εμφανιζόταν στην επι-
φάνεια εργασίας του geogebra και μέσα από μια ενδιαφέρουσα διαδικασία να καταλή-
ξουν τελικά στο επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα.  
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Οι μαθητές αξιοποίησαν κατάλληλα διαμορφωμένους δρομείς και συνδυάζοντας ταυ-
τόχρονα την γραφική αναπαράσταση με την αλγεβρική αναπαράσταση στο περιβάλλον 
του λογισμικού, καθώς και την λεκτική και συμβολική αναπαράσταση στο φύλλο ερ-
γασίας, φάνηκε να κατανοούν ότι η τετραγωνική συνάρτηση y=ax2 έχει γραφική παρά-
σταση μια καμπύλη γραμμή, την οποία ονομάζουμε παραβολή. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση που α=0 διαπίστωσαν ότι η γραμμή γίνεται ευθεία, ενώ όταν α≠0 η γραμμή 
γίνεται καμπύλη. Ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές παρομοίασαν αυτή 
την καμπύλη (π.χ. αν α>0 η γραμμή μοιάζει με «χαμόγελο» ή «ποτηράκι», ενώ αν α<0 
η γραμμή μοιάζει «λυπημένη» ή σαν «βουνό»). Στη συνέχεια, οι μαθητές κατάφεραν 
να προσδιορίζουν την κορυφή της καμπύλης και τον άξονα συμμετρίας. Κατόπιν οι 
μαθητές αξιοποιώντας δυναμικά τον «δρομέα» στο geogebra μελέτησαν την περίπτωση 
που μετατοπίζουμε κατακόρυφα την αρχική συνάρτηση y=ax2. Οι μαθητές εύκολα κα-
τέληξαν στα ζητούμενα συμπεράσματα και στον αλγεβρικό τύπο y=ax2+γ συνδυάζο-
ντας πάλι ταυτόχρονα πολλαπλές αναπαραστάσεις (γραφικής, αλγεβρικής , λεκτικής 
και συμβολικής φύσης). 

Η ίδια διδακτική προσέγγιση ακολουθήθηκε και κατά τη μελέτη της οριζόντιας μετα-
τόπισης της y=ax2. Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων με τις οποίες εμπλέξαμε τους 
μαθητές δεν ήταν τυχαία. Αξιολογήσαμε ως διδακτικά πιο ωφέλιμο να εμπλέξουμε αρ-
χικά τους μαθητές με την μελέτη της κατάκόρυφης μετατόπισης, δεδομένου ότι γίνεται 
ευκολότερα αντιληπτή η σύνδεση της μεταβολής στο σχήμα με την αντίστοιχη μετα-
βολή στον αλγεβρικό τύπο και στη συνέχεια να προβούμε στη μελέτη της οριζόντιας 
μετατόπισης. 

Η διδακτική αυτή παρέμβαση μπορεί να επεκταθεί και στη διδασκαλία της αντίστοιχης 
ενότητας στην Α Λυκείου, όπου οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν (αξιοποιώντας 
κατάλληλα τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας) πώς συνδέεται ο τύπος της f(x)=αx2+βx+γ με 
τον άξονα συμμετρίας και την κορυφή της. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω διαπιστώσαμε πως χρειάστηκε λιγότερος διδακτικός 
χρόνος για να μπορέσουν οι μαθητές να μελετήσουν την τετραγωνική συνάρτηση, από 
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Τα οφέλη ήταν πολλαπλά, καθώς μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών ενεπλάκη ενεργητικά στην διδακτική διαδικασία σε σχέση με την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Η δυναμική διαχείριση των μαθηματικών αντικειμένων στην 
επιφάνεια διεπαφής του λογισμικού με ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλαπλών διασυνδε-
δεμένων αναπαραστάσεων (συμβολικές, γραφικές και αριθμητικές αναπαραστάσεις) 
και σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εργασία στο περιβάλλον «χαρτί-μολύβι» με κατάλ-
ληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες συντέλεσε ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών να ανταποκριθούν στη ζητούμενη δραστηριότητα (Balomenou et. al. 2017; 
Μπαλωμένου, 2017). Οι διάφορες αναπαραστάσεις που αξιοποίησαν οι μαθητές λει-
τούργησαν μεταξύ τους με τρόπο συμπληρωματικό (σύμφωνα με το μοντέλο Deft), με 
αποτέλεσμα ακόμα και μαθητές, φαινομενικά όχι τόσο καλοί στα μαθηματικά, να κι-
νητοποιηθούν και να εμπλακούν δυναμικά με τις κατάλληλα διαμορφωμένες δραστη-
ριότητες στο περιβάλλον του λογισμικού. 
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Επέκταση Σεναρίου 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου ετοιμάσαμε φύλλα εργασίας με τα αντίστοιχα μικροπειρά-
ματα τόσο για την οριζόντια μετατόπιση της τετραγωνικής συνάρτησης (Φύλλο εργα-
σίας 2), αλλά και για οριζόντια – κατακόρυφη μεταβολή (Φύλλο εργασίας 3). Πρόκει-
ται για ένα παράδειγμα καλής διδακτικής πρότασης που θα μπορούσε να επεκταθεί και 
για την μελέτη τετραγωνικής συνάρτησης στην Α΄ Λυκείου. Όλα τα μικροπειράματα 
της διδασκαλίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα geogebratube, οι υπερσυνδεσμοι αναφέ-
ρονται στο παράρτημα μαζί με τα φύλλα εργασίας. 

Περιορισμοί της καλής πρακτικής 

Η παρούσα καλή διδακτική πρακτική έχει ως προαπαιτούμενα κατάλληλος υλικοτεχνι-
κός εξοπλισμός, να υπάρχει διαθέσιμη στον Μαθηματικό η αίθουσα πληροφορικής στο 
σχολείο ώστε θα εφαρμοστεί το διδακτικό σενάριο, καθώς και εκπαιδευτικούς επιμορ-
φωμένους στις ΤΠΕ Β επιπέδου ώστε να μπορούν να αναδείξουν την προστιθέμενη 
αξία από την αξιοποίηση λογισμικών δυναμικής άλγεβρας και γεωμετρίας για την με-
λέτη και την κατανόηση μαθηματικών εννοιών. 

Βιβλιογραφία 

Balomenou, A., Komis, V., & Zacharos, K. (2017). Handling Signs in Inequalities by 
Exploiting Multiple Dynamic Representations–the Case of ALNuSet. Digital Experi-
ences in Mathematics Education, 3(1), 39-69.  

Μπαλωμένου, Α. (2017). Οικοδόμηση Μαθηματικών Εννοιών με Αξιοποίηση Υπολο-
γιστικών Εργαλείων Πολλαπλών Αναπαραστάσεων: Η περίπτωση της ανισότητας. (Α-
δημοσίευτη) Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ, Μάρτιος, 2017. 

Ainsworth, S.Ε. (1999). The functions of multiple representations. Computers and Ed-
ucation, 33(2-3), 131-152. 

Ainsworth, S.Ε. (2006). DeFT: A conceptual framework for learning with multiple rep-
resentations. Learning and Instruction, 16(3), 183-198.  

Ainsworth, S.Ε. (2008). The educational value of multiple representations when learn-
ing complex scientific concepts. In J. K. Gilbert & M. Reiner & M. Nakhlel (Eds.), 
Visualization: Theory and Practice in Science Education, 191-208. New York: 
Springer. 

Duval, R. (1995). Semiosis et Pensee Humaine: Registres semiotiques et apprentissages 
intellectuals, Peter Lang. 

 

1402/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/sea/deft.pdf
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/sea/deft.pdf
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/shaaron.ainsworth/Ainsworth_Gilbert.pdf
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/shaaron.ainsworth/Ainsworth_Gilbert.pdf


Παράρτημα – Φύλλα εργασίας –Μικροπειράματα 

Μελέτη τετραγωνικής συναρτησης_1 
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ργασίας 

 

 

Φύλλο Εργασίας 1 : Μελέτη y=αx2και Κατακόρυφη Μετατόπιση 

Στην παρούσα παράγραφο θα μελετήσουμε την τετραγωνική συνάρτηση y=αx2 . 
Πως πιστεύετε ότι είναι η γραφική της παράσταση; …………………………………………. 
Τι ρόλο παίζει το α; …………………………………………………………………………………………… 
Ας μάθουμε λοιπόν …  
Ανοίξτε το αρχείο “Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_1.ggb”  
Στo παραπάνω αρχείο βλέπετε έναν δρομέα  για την παράμετρο a που αναφέρεται στην συνάρτηση : 

y = ax2 
Τι σχήμα έχει προκύψει: ………………………………………………. 
Ποια είναι η κορυφή: ........................................................................ 
Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας:............................................................................ 

Μεταβάλετε τον δρομέα για την παράμετρο α και συμπληρώστε τα παρακάτω: 
 α>0 (Μεταβάλλετε την τιμή της παραμέτρου a ώστε να παίρνει μόνο θετικές τιμές.) 
❖ Που βρίσκεται η καμπύλη  σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα x’x; 

………………………………………………….. 
Έχει ελάχιστη ή μέγιστη τιμή; 
 …………………………………………………………………………………………………. 
Ποια είναι η κορυφή  της; 
 .................................................................................................................... 
Ποιος ο άξονας συμμετρίας της; 
.............................................................................................................. 

❖ Τι  αλλαγή παρατηρείτε στην καμπύλη καθώς οι τιμές του α αυξάνονται;  
……………………………………………………………………………..........................................
........  

α<0 (Μεταβάλλετε την τιμή της παραμέτρου a ώστε να παίρνει μόνο αρνητικές τιμές.)  
❖ Που βρίσκεται η καμπύλη  σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα x’x; 

…………………………………………………. 
Έχει ελάχιστη ή μέγιστη τιμή; 
 …………………………………………………………………………………………………. 
Ποια είναι η κορυφή  της;
 ................................................................................................................... 

Ποιος ο άξονας συμμετρίας της; 
............................................................................................................ 

❖ Τι  αλλαγή παρατηρείτε στην καμπύλη καθώς οι τιμές του α αυξάνονται κατά απόλυτη 
τιμή; 
……………………………………………………………………………........................................
.......... 

 α=0  
❖ Ποια η θέση της καμπύλης; 

 .................................................................................................... 
Παρατηρούμε ότι όλες οι καμπύλες της μορφής y = ax2, είναι ……………………………………… με 
κορυφή ……………………………….. και άξονα συμμετρίας …………………………………………… 
Έχει ελάχιστη τιμή όταν ………………………….. και μέγιστη τιμή όταν 
…………………………………….. 
 

Τι συμβαίνει όμως στον μαθηματικό της τύπο όταν την μεταβάλλουμε κατακόρυφα;  

Επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας του αρχείου «Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_1 .ggb» το 
κουμπί «Κατακόρυφη Μεταβολή συνάρτησης». 

1. Μετακινήστε τον δρομέα λ ώστε να πάρει θετικές τιμές. Τι παρατηρείτε;.. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Μετακινήστε τον δρομέα λ ώστε να πάρει αρνητικές τιμές. Τι παρατηρείτε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ποια είναι η κορυφή της παραβολής που προκύπτει;………………………… …………………… 

4. Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας της;…………………………………………… ………... 

5. Τι σχέση έχουν οι δύο καμπύλες οπτικά; 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Μετακινήστε τον δρομέα α; Τι παρατηρείτε για τις δύο καμπύ-

λες;…………………………………………………………….. 

 

(εδώ περιμένουμε από τους μαθητές να απαντήσουν ότι είναι η ίδια ακριβώς καμπύλη 

– χωρίς να ανοίγει ή να κλείνει- απλά μετατοπισμένη κατά δεξιά ή αριστερά. Σκοπός 

είναι στο τέλος των Φ.Ε. να καταλάβουν πως για ίδιο α αρκεί να έχουμε την ίδια κο-

ρυφή για να ταυτιστούν οι παραβολές) 

 

7. Η νέα συνάρτηση – καμπύλη που προκύπτει τι τύπο έχει αν υποθέσουμε πως η αρχικής είναι 
η y = ax2; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

Υπόδειξη: Πειραματιστείτε , συμπληρώνοντας κατάλληλα τις ιδέες σας στο πεδίο εισαγωγής του αρ-
χείου ώστε να σχεδιαστεί η παραβολή που σκεφτήκατε. 

(Στη συνέχεια ο καθηγητής επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις για το επίπεδο των μαθητών από το 
σχολικό βιβλίο.) 

 

Φύλλο Εργασίας 2 : Μελέτη y=αx2  – Οριζόντια Μετατόπιση 
Τι συμβαίνει όμως στον μαθηματικό της τύπο όταν την μεταβάλλουμε οριζόντια;  
Ανοίξτε το αρχείο “Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_1.ggb” 
Επιλέξτε στην επιφάνεια εργασίας του αρχείου «Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_1.ggb» το 
κουμπί «Οριζόντια Μεταβολή συνάρτησης». 
1. Μετακινήστε τον δρομέα κ ώστε να πάρει θετικές τιμές. Τι παρατηρείτε;. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Μετακινήστε τον δρομέα κ ώστε να πάρει αρνητικές τιμές. Τι παρατηρείτε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Ποια είναι η κορυφή της παραβολής που προκύπτει; …………………………………… 
4. Ποιος είναι ο άξονας συμμετρίας της;…………………………………… …………………... 
5. Τι σχέση έχουν οι δύο καμπύλες οπτικά; ……………………………………………………….. 
6. Μετακινήστε τον δρομέα α; Τι παρατηρείτε για τις δύο καμπύλες; ……… ------------------

______________________________________________……………………………….. 

(εδώ περιμένουμε από τους μαθητές να απαντήσουν ότι είναι η ίδια ακριβώς καμπύλη – χω-
ρίς να ανοίγει ή να κλείνει- απλά μετατοπισμένη κατά δεξιά ή αριστερά. Σκοπός είναι στο τέ-
λος των Φ.Ε. να καταλάβουν πως για ίδιο α αρκεί να έχουμε την ίδια κορυφή για να ταυτι-
στούν οι παραβολές) 

7. Η νέα συνάρτηση – καμπύλη που προκύπτει τι τύπο έχει αν υποθέσουμε πως η αρχικής είναι 
η y = ax2; 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

Υπόδειξη: Πειραματιστείτε , συμπληρώνοντας κατάλληλα τις ιδέες σας στο πεδίο εισαγωγής του αρ-
χείου ώστε να σχεδιαστεί η παραβολή που σκεφτήκατε. 

Φύλλο Εργασίας 3:Συνδυασμός οριζόντιας και κατακόρυφης μετατόπισης 

Α. Για να μελετήσουμε την περίπτωση που έχουμε και τις δύο παραπάνω μεταβολές, 
δηλαδή οριζόντια και κατακόρυφη μαζί. 
1. Ανοίξτε το αρχείο “Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_2.ggb” 
2. Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος της γραφικής παράστασης που εμφανίζεται στην 
επιφάνεια εργασίας; 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

❖ Επιλέξτε την οριζόντια μετατόπιση και μετακινήστε τον δρομέα κ.  
Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος της νέας παραβολής; ……………………………………………….. 
Ποια θα είναι η κορυφή της; ………………………………………..…………………………… 

❖ Επιλέξτε την κατακόρυφη μετατόπιση και μετακινήστε τον δρομέα λ. 
Ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος της νέας παραβολής; ……………………………………………….. 
Ποια θα είναι η κορυφή της; ………………………………………..……………………… 
3. Αν συνδυαστούν οι δυο μετατόπισης που θα είναι η κορυφή της νέας παραβολής;  
………………………………………………………………………………………………………….……. 
Ποιος θα είναι ο μαθηματικός τύπος της νέας παραβολής; 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Αν δυσκολεύεστε επιλέξτε το κουμπί Υπόδειξη. 

 

Β. Ποια είναι η σχέση που συνδέει τους τύπους y=α x² +β x+γ και y=α (x +κ)² +λ. 
Βρείτε τους συντελεστές α, β και γ για τις παρακάτω παραβολές. 

Παραβολή α β γ 

y=-2 x² +7+5x    

y=x² +3x +4    

y= x +5x²    

y=-21x² +6x -9    

 
Ανοίξτε το αρχείο “Μελέτη_τετραγωνικής_συνάρτησης_3.ggb” 
Επιλέξτε το κουμπί «Γενική μορφή Συνάρτησης». 
Μετακινήστε κατάλληλα τους δρομείς ώστε να προκύψει η y=x² +3x +4. 
Ποια είναι η κορυφή της; 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Επιλέξτε το κουμπί «Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση Συνάρτησης». 
Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται η  y=α (x +κ)² +λ.  
Μετακινήστε τους δρομείς κ και λ ώστε να μην είναι μηδέν (0). 
Ποια είναι η κορυφή της; 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Μετακινήστε τους δρομείς κ και λ ώστε η κορυφή της να συμπέσει με την y=x² +3x +4. 
Παρατηρείτε κάποια σχέση να συνδέει τις παραμέτρους κ,λ με τις παραμέτρους β,γ. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ομοίως για την y=-2 x² +7+5x. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ας το αποδείξουμε… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Τι πρέπει να ισχύει για να συμπέσουν οι συναρτήσεις y=α (x +κ)² +λ και y=α x² +β x+γ.; 
β= ……………….. και γ=………………. 

Αρκεί να έχουν ίδια κορυφή;……………… ………………………………………………………. 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Συνάρτηση y=α (x +κ)² +λ y=α x² +β x+γ 

Άξονας συμμετρίας   

Μονοτονία   

Κορυφή   
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Η διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας με την χρήση των Τ.Π.Ε. 

Δρ. Παπαδοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, elenpapadopoulou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αφορά ένα διδακτικό σενάριο, όπου οι μαθητές μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. 
έρχονται σε επαφή με την Γαλλία και τον Γαλλικό πολιτισμό και μαθαίνουν με τρόπο 
ευχάριστο και δημιουργικό. Σκοπός μας είναι ο μαθητής να είναι ικανός να αναζητά, 
να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες για διάφορες περιοχές της Γαλλίας αξιοποιώντας 
τις Τ.Π.Ε., ώστε να οικοδομήσει την γνώση με τρόπο διερευνητικό. Οι διδακτικοί στό-
χοι του σεναρίου αφορούν τόσο την απόκτηση γνώσεων για την Γαλλία, όσο και την 
ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα, των ψηφιακών δεξιοτήτων, 
αλλά και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας των μαθητών. Θα γίνει πα-
ρουσίαση των δραστηριοτήτων και των ψηφιακών μέσων που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν στο μάθημα της ξένης γλώσσας (blogs, popplet, padlet, wordart, mindomo κτλ). 
Η παρουσίαση απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι μπο-
ρούν να προσαρμόσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες και να επιλέξουν τα ψη-
φιακά μέσα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, πολιτισμός, Τ.Π.Ε., ξένες γλώσσες 

Εισαγωγή 

Η διδακτική των ξένων γλωσσών έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) μέσα στα πλαίσια μίας προσέγγισης που 
εστιάζει στην δράση του μαθητή. Ο μαθητής μαθαίνει ενεργώντας, σε αλληλεπίδραση 
με το περιβάλλον του. Οι Τ.Π.Ε. δίνουν νέες δυνατότητες στην διδασκαλία και την 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν εύκολη πρό-
σβαση στην πληροφορία και σε ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την μάθηση και 
κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη. Με τα διδακτικά σενάρια ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να οργανώσει το μάθημα του αξιοποιώντας απλά και εύχρηστα εργα-
λεία του Διαδικτύου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό 
σενάριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη των Γαλλικών, για να διδα-
χθούν στοιχεία του Γαλλικού πολιτισμού.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην ψηφιακή εποχή 

Στην σημερινή εποχή η ψηφιακή κουλτούρα διαμορφώνει όχι μόνο την καθημερινό-
τητα μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και διαδίδεται η γνώση. Ως 
«γνώση» στο ψηφιακό περιβάλλον ορίζεται τόσο η εφήμερη πληροφορία, που παραγέ-
ται στο Facebook, όσο και οι διάφορες πηγές είτε είναι επιστημονικές, είτε είναι πιο 
εκλαϊκευμένες (Lebrun et Lacelle, 2014:109). Ως ψηφιακή κουλτούρα ορίζεται το σύ-
νολο των αξιών, των γνώσεων και των πρακτικών που περιλαμβάνουν την χρήση 
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ψηφιακών εργαλείων και που αφορούν πρακτικές μιντιακής και πολιτισμικής κατανά-
λωσης, επικοινωνίας και προσωπικής έκφρασης» (Fluckiger, 2008:51). Οι μαθητές μας 
ανήκουν στην γενιά των “digital natives” (Prensky, 2001), των φυσικών χρηστών ψη-
φιακής τεχνολογίας, καθώς μεγαλώνουν μέσα στην ψηφιακή κουλτούρα. Η εκπαίδευση 
τους δεν μπορεί να αγνοεί αυτό το δεδομένο και την ήδη ανεπτυγμένη δεξιότητα τους 
στην διαχείριση ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον το Διαδίκτυο προσφέρει εύκολη πρό-
σβαση στην πληροφορία και αποτελεί χώρο, όπου υπάρχει μία τεράστια ποικιλία πο-
λυτροπικών εργαλείων που συνδυάζουν κείμενο, ήχο και εικόνα. Το υλικό αυτό κινη-
τοποιεί τους μαθητές, ενώ ευνοεί και την ομαδοσυνεργατική μάθηση.  

Σύμφωνα με τον Nokelainen (2006) για να είναι αποτελεσματική η χρήση των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προβλέψει κι εξασφα-
λίσει: α) την καταλληλότητα του υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την ηλικία των μαθητών β) τη συγκεκριμένη στοχοθεσία γ) τη σύνδεση της νέας γνώ-
σης – εμπειρίας με την προηγούμενη (εποικοδομητισμός) δ) τη δραστηριοποίηση των 
μαθητών ε) τη συνεργατική μάθηση στ) την ευελιξία ζ) την παροχή κινήτρων και η) 
την ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του υλικού.  

Με αυτά τα δεδομένα ο εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει το δικό του υλικό 
αξιοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές. Συγχρόνως ο ρόλος του αλλάζει. Δεν είναι πλέον 
αυτός που θα μεταδώσει την γνώση μέσω μίας μετωπικής κατά κύριο λόγο διδασκα-
λίας. Καθώς η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην τάξη ευνοεί την ομαδοσυνεργατική, ενερ-
γητική, ερευνητική μάθηση ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει και άλλους ρόλους. Γίνεται 
δημιουργός σχεδίων μαθημάτων, καθοδηγεί και συντονίζει τους μαθητές στο έργο 
τους, εποπτεύει την μαθησιακή διαδικασία, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την μάθηση 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:27).  

Χαρακτηριστικά του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο ορίζεται ως «η περιγραφή μια διδασκαλίας με εστιασμένο γνω-
στικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρα-
κτικές με διάρκεια εφαρμογής περισσότερων από μία διδακτικών ωρών» (Ιωάννου, 
2015:9). Σε αντίθεση με το σχέδιο μαθήματος, το οποίο αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό 
και την οργάνωση μίας διδακτικής ώρας, το διδακτικό σενάριο έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια και περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για τους μαθητές.  

Το διδακτικό σενάριο αναπτύσσεται σε επτά στάδια (ΕΑΙΤΥ, 2006; ΕΑΙΤΥ, 2011). 

1ο στάδιο. Προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου: τίτλος, τάξη, εμπλεκόμενες 
γνωστικές περιοχές, προαπαιτούμενα.  

2ο στάδιο. Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων των μαθητών  

3ο στάδιο. Καθορισμός στόχων του σεναρίου  
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4ο στάδιο. Διδακτικό υλικό (υλικοτεχνική υποδομή, βιβλία, λογισμικό, φύλλα εργα-
σίας) 

5ο στάδιο. Δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου  

6ο στάδιο. Αξιολόγηση 

7ο στάδιο. Παρατηρήσεις και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, βιβλιογραφία, παραπο-
μπές, πηγές. 

Το διδακτικό σενάριο που θα παρουσιάσουμε ακολουθεί όλα τα στάδια που αναφέ-
ραμε. Βασίζεται στην διάδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες, τον εκπαιδευτικό και 
τα ψηφιακά μέσα. Περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που ξεκινούν από την α-
φόρμηση και την αναζήτηση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων για το θέμα και περνάνε 
στην εισαγωγή νέας γνώσης, την κατανόηση της και την εμπέδωση της. Τέλος έχουμε 
δρατηριότητες αξιολόγησης και μεταγνωστικές δραστηριότητες, όπου οι μαθητές κα-
λούνται να αναστοχαστούν πάνω σε όσα καινούρια έμαθαν μέσα από αυτή την διαδι-
κασία. 

Διδακτικό σενάριο: «On visite la Normandie» 

Τίτλος σεναρίου: On visite la Normandie 

Γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου: Γαλλικά 

Ενότητα μαθήματος: Unité 5 – Bienvenue au Mont Saint Michel 

Τάξη: B Γυμνασίου 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Επίπεδο Α 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Δυνατή σύνδεση με άλλα μαθήματα (Διαθεματικότητα): Γεωγραφία, Ιστορία 

Γενικός σκοπός: Ο μαθητής να είναι ικανός να αναζητά, να κατανοεί και να δίνει πλη-
ροφορίες για διάφορες περιοχές της Γαλλίας αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., ώστε να οικοδο-
μήσει την γνώση με τρόπο διερευνητικό.  

Διδακτικοί στόχοι: 

✓ Γενικές γνώσεις και στάσεις ως προς την διαδικασία μάθησης 

- Να γνωρίσει την Γεωγραφία κσι τον πολιτισμό της Γαλλίας 
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- Να μάθει τις πιο σημαντικές Γαλλικές πόλεις, καθώς και σημαντικά αξιοθέατα 
και μνημεία της Γαλλικής επικράτειας 
- Να μάθει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Γαλλικής ιστορίας 
- Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

✓ Γλωσσικές δεξιοτήτες 

- Λεξιλογική: Βασικό λεξιλόγιο που εκφράζει προτιμήσεις, λεξιλόγιο αθλημάτων 
- Μορφοσυντακτική: Το ρήμα aller, οι προθέσεις μπροστά από χώρες, πόλεις, 
περιοχές και τοποθεσίες 
- Επικοινωνιακή: Κατανόηση πολυτροπικού κειμένου, έκφραση προτιμήσεων 

✓ Διαπολιτισμική δεξιότητα 

- Γνωριμία με την περιοχή της Νορμανδίας 
- Σύγκριση με άλλες χώρες  

✓ Ψηφιακές δεξιότητες 

- Να μάθει να χρησιμοποιεί τις μηχανές αναζήτησης και το διαδίκτυο για αναζή-
τηση πληροφοριών σε πολυτροπικό κείμενο 
- Να μάθει να χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία με κριτικό τρόπο με σκοπό την 
αναζήτηση πληροφοριών (Google search, Wikipedia), την δημιουργία συννεφόλεξου 
(WordArt) και θεματικού πίνακα (popplet). 
- Να μάθει να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία, ώστε να παρουσιάσει μία εργασία 
με τρόπο ελκυστικό 

Χρήσιμες ιστοσελίδες: 

https://istologiogallikon.blogspot.com/ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3898 

https://wordart.com/ 

http://popplet.com/ 

https://el.padlet.com/dashboard 

https://www.mindomo.com/dashboard 

https://www.thinglink.com/edu 
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Ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορά την Νορμανδία και την Γαλλία. Ως αφόρ-
μηση έχει επιλεγεί ένα μάθημα του σχολικού βιβλίου Action.fr 1, στην ενότητα 5, όπου 
παρουσιάζεται το Mont St. Michel, ένα από τα πιο σημαντικά γαλλικά μνημεία, χαρα-
κτηρισμένο και ως μνημείο Unesco. Ωστόσο το διδακτικό αυτό σενάριο μπορεί να προ-
σαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πολιτιστικά μνημεία και αξιοθέατα, όχι 
μόνο της Γαλλίας, αλλά και άλλων χωρών. 

Οι μαθητές διδάσκονται πρώτα το κείμενο στο βιβλίο τους Action.fr. 1 “Bienvenue au 
Mont Saint – Michel » και έρχονται σε μία πρώτη επαφή με την Νορμανδία μέσα από 
το κείμενο.  

Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις στην τάξη για την Νορμανδία, αν γνωρίζουν οι μα-
θητές κάτι για αυτήν, αν γνωρίζουν σε ποιό μέρος της Γαλλίας βρίσκεται. Ο εκπαιδευ-
τικός δείχνει σε έναν χάρτη στο Διαδίκτυο που βρίσκεται η Νορμανδία και μετά δίνει 
στους μαθητές το φύλλο εργασίας.  

1η δραστηριότητα 

Για να πραγματοποιήσουν την πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές επισκέπτονται το ι-
στολόγιο της εκπαιδευτικού https://istologiogallikon.blogspot.com/, όπου έχει αναρτη-
θεί υλικό σχετικό με την Νορμανδία. Αφού το μελετήσουν και δουν και το ολιγόλεπτο 
βίντεο για την Νορμανδία, που βρίσκεται στην διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=3r8bYpoFoW8, οι μαθητές καλούνται να συμπλη-
ρώσουν τον πίνακα της 1ης δραστηριότητας με τα ονόματα των πόλεων, των αξιοθέα-
των, των ιστορικών γεγονότων και των σπορ που βλέπουν στις αναρτήσεις και το βί-
ντεο.  

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές τί γνωρίζουν για την απόβαση στην Νορμανδία 
και για τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές, θέματα που παρουσιάζονται στο βίντεο. Γίνεται 
συζήτηση και ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές επιπλέον πληροφορίες για 
τα δύο αυτά θέματα με την βοήθεια του Διαδικτύου.  

Έπειτα οι μαθητές αναφέρουν τις εντυπώσεις τους για την Νορμανδία φτιάχνοντας σύ-
ντομες φράσεις με τις εκφράσεις “j’aime/j’adore/c’est joli-interessant-magnifique etc.”. 
Ακολουθεί συζήτηση για όσα είδαν για την Νορμανδία στα ελληνικά, καθώς ο στόχος 
είναι πολιτισμικός κατά κύριο λόγο και για τον λόγο αυτό οι μαθητές δεν πρέπει να 
αντιμετωπίσουν εμπόδια στην έκφραση τους.  

Ο πίνακας αυτής της δραστηριότητας θα είναι το σημείο αναφοράς και για τις δραστη-
ριότητες που θα ακολουθήσουν.  

2η δραστηριότητα 

1409/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://istologiogallikon.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3r8bYpoFoW8


Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3 ατόμων. O/H εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές 
την εφαρμογή Wordart και καλεί κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα συννεφόλεξο για 
την Νορμανδία χρησιμοποιώντας τις λέξεις του πίνακα της δραστηριότητας 1. Οι μα-
θητές αποφασίζουν ποιό είναι το καλύτερο συννεφόλεξο. Για να ψηφίσουν ενθαρρύ-
νονται να χρησιμοποιήσουν τις γαλλικές εκφράσεις που δίνονται στην εκφώνηση. Όλα 
τα συννεφόλεξα αναρτώνται στο blog της εκπαιδευτικού στην ενότητα Régions fran-
çaises. Blog μπορεί να έχει φτιάξει και η τάξη και να αναρτηθούν εκεί οι δημιουργίες 
των μαθητών.  

 

Εικόνα 1: Wordart 

3η δραστηριότητα 

Οι μαθητές χωρίζονται πάλι σε διαφορετικές ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο εκπαιδευτικός 
τους δείχνει τις εφαρμογές popplet και Thinglink και εξηγεί ότι πρόκειται για έναν πολύ 
εύχρηστο και ενδιαφέρον τρόπο, για να ταξινομήσεις πληροφορίες και να παρουσιά-
σεις ένα θέμα. Κατόπιν οι ομάδες θα επιλέξουν ποιά εφαρμογή θα ήθελαν να χρησιμο-
ποιήσουν προκειμένου να παρουσιάσουν την Νορμανδία. Στις ομάδες που θα χρησιμο-
ποιήσουν το popplet πρέπει να τονιστεί ότι κάθε λέξη θα πρέπει να συνοδεύεται και 
από μία σχετική εικόνα. Οι ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν το Thinglink ως βάση θα 
χρησιμοποιήσουν ένα χάρτη της Νορμανδίας, ώστε να «καρφιτσώσουν» επάνω του τα 
μέρη για τα οποία θα δίνουν τις πληροφορίες.  
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Εικόνα 2: Popplet 

4η δραστηριότητα 

Στην δραστηριότητα αυτή οι μαθητές επιλέγουν τα μέρη που θα επισκέπτονταν, αν πή-
γαιναν στην Νορμανδία. Πρόκειται για μία γλωσσική άσκηση κατά την οποία οι μαθη-
τές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ρήμα «aller» και την σωστή τοπική πρόθεση. Τα 
γραμματικά αυτά φαινόμενα έχουν διδαχθεί στην ενότητα του βιβλίου. Πρόκειται ου-
σιαστικά για επανάληψη της διδαχθείσας ύλης.  

Project 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συγκρίνουν οι μαθητές τα μνημεία που 
έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την Ουνέσκο στην 
Γαλλία και στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή την σύγκριση και την αναζήτηση των κοινών 
στοιχείων, αλλά και των ιστορικών στοιχείων που τα χαρακτηρίζουν οι μαθητές απο-
κτούν μεγαλύτερη γνωστική και διαπολιτισμική επίγνωση για τα κοινά μας στοιχεία με 
την Γαλλία.  

Στο project αυτό οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο Φωτόδε-
ντρο, όπου παρουσιάζονται τα Γαλλικά μνημεία, που έχουν χαρακτηριστεί από την Ου-
νέσκο ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Δύο ομάδες των 4 ατόμων παρουσιά-
ζουν τα Γαλλικά μνημεία αξιοποιώντας κάποια από τις ψηφιακές εφαρμογές που χρη-
σιμοποίησαν και στο μάθημα (popplet, thinglink). Αλλες δύο ομάδες παρουσιάζουν τα 
Ελληνικά μνημεία που έχουν χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο. Στις πλατφόρμες αυτές 
θα βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα μνημεία Ουνέσκο για κάθε χώρα, ώστε ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για αυτά.  
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Εικόνα 3: Thinglink 

Στο τέλος του μαθήματος η τάξη συζητά τί έμαθε για τη Νορμανδία και τί έκανε στους 
μαθητές περισσότερο εντύπωση. Συζητούν επίσης για τις ψηφιακές εφαρμογές που 
χρησιμοποίησαν, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, για το αν τις βρήκαν ενδιαφέ-
ρουσες και αν θα επέλεγαν κάποια από αυτές για να παρουσιάσουν κάποια εργασία 
τους στο μέλλον. 

Fiche d’ activités (Φύλλο εργασίας) 

A. Visitez le blog La France, j’aime. Lisez la page Régions françaises et regardez 
la vidéo sur la Normandie. Complétez le tableau. (Επισκεφθείτε το blog La France, 
j’aime. Διαβάστε την σελίδα Régions françaises και δείτε το βίντεο για την Νορμανδία. 
Συμπληρώστε τον πίνακα.) 

Villes  

Sites  
Histoire  
Sports  

 

B. En groupes vous faites un nuage de mots sur la Normandie en utilisant les mots 
du tableau ci-dessus. Vous utilisez la platforme https://wordart.com/. Apres vous votez 
pour le meilleur nuage. Pour voter vous utilisez les mots « J’aime, je préfère, 
j’adore… ». ( Σε ομάδες φτιάχνετε ένα συννεφόλεξο για την Νορμανδία χρησιμοποιώ-
ντας τις λέξεις του πίνακα. Χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα https://wordart.com/. Μετά 
ψηφίζετε το καλύτερο σύννεφο. Για να ψηφίσετε χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις «μου 
αρέσει, προτιμώ, λατρεύω...»). 
C. En groupes vous créez soit un popplet soit un Thinglink ou vous presentez la 
Normandie.  

Pour les groupes qui travaillent avec Popplet chaque carte de votre popplet doit être 
accompagnée d’une photo. Regardez un exemple. (Σε ομάδες δημιουργείτε ένα popplet 
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με τις λέξεις του πίνακα της δραστηριότητας 1 στην πλατφόρμα http://popplet.com/. 
Προσοχή! Κάθε κάρτα του popplet σας πρέπει να συνοδεύεται και από μία φωτογρα-
φία. Δείτε ένα παράδειγμα). 

 

Pour les groupes qui utilisent Thinglink vous situez les villes et les sites historiques de 
Normandie sur une carte. Pour chaque element vous ecrivez deux-trois phrases avec 
des informations. Vous pouvez aussi donner des links utiles. (σε ομάδες τοποθετείτε τις 
πόλεις και τα ιστορικά αξιοθέατα της Νορμανδίας στον χάρτη χρησιμοποιώντας το 
Thinglink. Για κάθε στοιχείο γράφετε 2-3 φράσεις για πληροφορίες. 

D. Vous allez en Normandie. Quelles villes et quels sites est-ce que vous visitez ? Ecri-
vez 5 phrases qui commencent par « je vais………… ». Attention à la préposition du 
lieu! (Πηγαίνετε στην Νορμανδία. Ποιές πόλεις και ποιά αξιοθέατα επισκέπτεσθε; 
Γράψτε 5 προτάσεις που ξεκινούν με την λέξη «Πηγαίνω .........» Προσοχή στην τοπική 
πρόθεση!) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Projet:  

Vous visitez le site http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3898 sur les monuments 
Unesco en France. Deux groupes de 4 les présentent en classe sur une application nu-
mérique parmi celles que vous avez déjà utilisees (Popplet, Thinglink). Deux autres 
groupes présentent les monuments Unesco en Grèce. (Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3898 για τα μνημεία Ουνέσκο στην Γαλλία. 
Σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων παρουσιάζετε τα μνημεία αυτά στην τάξη αξιοποιώ-
ντας μία από τις ψηφιακές εφαρμογές που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει. Δύο άλλες ομάδες 
παρουσιάζουν τα μνημεία Ουνέσκο στην Ελλάδα.). 
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Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  
Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κουτσουνάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11 , Μ.Ed., koutsoin@yahoo.gr 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί απότοκο επιμόρφωσης στα πλαίσια προγράμμα-
τος Erasmus+ KA1. Κεντρικός σκοπός του η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα 
Φυσικής Αγωγής και ειδικότερα στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία, που υλοποιήθηκε κυρίως σε διδακτικές ώρες της Φυσικής Αγωγής, εφαρ-
μόστηκε σε τμήμα της ΣΤ’ τάξης 23 μαθητών/τριων για μια από τις δύο ώρες του ε-
βδομαδιαίου προγράμματος. Ξεκίνησε βιωματικά με την πρακτική σε βασικές τεχνικές 
δεξιότητες ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Ακολούθως, οι μαθη-
τές σε ομάδες αναζήτησαν, επεξεργάστηκαν, κατέγραψαν και αξιοποίησαν πηγές(π.χ 
διαδίκτυο) για την παραγωγή πρωτότυπου υλικού (φυλλάδιο με ορολογία ποδοσφαίρου 
στην αγγλική γλώσσα, βίντεο με κανόνες ποδοσφαίρου) με ταυτόχρονη εξάσκηση στην 
αγγλική γλώσσα.  

Λέξεις -Κλειδιά: Φυσική αγωγή, CLIL,ποδόσφαιρο, αγγλική γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Η συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με 
θέμα το CLIL αποτέλεσε την αφορμή για τον σχεδιασμό αυτής της διδακτικής προσέγ-
γισης. Σκοπός, η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με 
τρόπο που θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στο ελληνικό σχολείο. Η συγκεκριμένη 
πρόταση κινήθηκε εντός των πλαισίων του αναλυτικού προγράμματος σπου-
δών(Α.Π.Σ) (χρόνος διδακτικής ώρας, διδακτέα ύλη κ.α). Το καινοτόμο στοιχείο της 
είναι η δημιουργία ενός σεναρίου από το οποίο προκύπτουν-μέσα από ιδέες των μαθη-
τών- οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός του.  

Ο όρος Content and Language Integrated Learning (CLIL) προσδιορίζει τη χρησιμο-
ποίηση μιας ξένης γλώσσας ως μέσο για τη διδασκαλία ενός μη γλωσσικού αντικειμέ-
νου (Marsh,2002) και μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Διδασκαλία μη γλωσσικού μα-
θήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας» (Eurydice 2006:64). Υφίστανται δύο τύποι CLIL, 
ο ένας αναφέρεται στη διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσ-
σας (Διαμαντίδου,2017) και χρησιμοποιήθηκε στο παρόν διδακτικό σενάριο. Οι Παύ-
λου & Ιωάννου (2008) καταγράφουν τρία μοντέλα εφαρμογής της μεθόδου, ένα από 
αυτά είναι το Modular model, όπου από ένα μάθημα- εδώ της Φυσικής Αγωγής- επιλέ-
χθηκε μια ενότητα, το ποδόσφαιρο, για να εφαρμοστεί η μέθοδος CLIL.  

Οι βασικές αρχές CLIL- τα 4 Cs, Content (Περιεχόμενο μαθήματος), Cognition (Δε-
ξιότητες σκέψης), Communication (Επικοινωνία), Culture (Πολιτιστική συνείδηση)- 
που οδηγούν στη γνώση(Coyle,1999) ομοιάζουν με τους στόχους του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής (Mateu,2013∙ΔΕΠΠΣ, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ αρ. φύλλου 304/13-03-03) 
δημιουργώντας γόνιμο έδαφος εφαρμογής του στη Φ.Α. O Mateu (2013) και η Bicaku 
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(2011) καταθέτουν την άποψη ότι το εγγενές κίνητρο των μαθητών για κινητική δρα-
στηριότητα προτρέπει το μαθητή να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
αποκωδικοποιώντας τη ξένη γλώσσα. Οι Barrionuevo & Extremera (2018) θεωρούν ότι 
η εισαγωγή εκμάθησης στοιχείων Φ.Α στη γλώσσα ή το αντίστροφο αυξάνει το κίνητρο 
των μαθητών/τριών για συμμετοχή στην επικοινωνία μέσω CLIL ενώ και η Florou et 
al(2015) εστιάζουν στο κίνητρο για μάθηση που προσφέρει το CLIL μέσω του διδακτι-
κού υλικού που χρησιμοποιείται για την κατάκτηση των επικοινωνιακών σκοπών του 
μη γλωσσικού μαθήματος. Επίσης, η σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών για τη Φυσική Αγωγή με την πάροδο των σχολικών χρόνων (Κολοβελώνης κ.ά, 
2010) πιθανότατα να ανακόπτεται με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL αφού σύμφωνα 
με την Κωνσταντινίδου κ.ά (2011) η σύνδεση της Φυσικής Αγωγής με διαφορετικά 
διδακτικά αντικείμενα είναι ικανή να αποτελέσει πεδίο έμπνευσης σε μαθητές, οι ο-
ποίοι δεν βρίσκουν ενδιαφέρον στο μάθημα της Φ.Α όσο σε άλλα μαθήματα. Η πα-
ρούσα διδακτική προσέγγιση έδωσε στους μαθητές ένα σενάριο-πρόβλημα, ώστε να 
αντιμετωπίσουν το θέμα με πλήρη αντίληψη και όχι απλώς να ακολουθούν οδηγίες, 
χρησιμοποιώντας έτσι μορφές διδασκαλίας που έχει ανάγκη το CLIL (Salvador & 
Chiva, 2017). Έθεσε δε το ανοιχτό ερώτημα «Με ποιές δραστηριότητες σκέφτεστε να 
μάθετε σημαντικά πράγματα για το ποδόσφαιρο σε ανθρώπους που τα αγνοούν;» ακο-
λουθώντας την προτροπή των Mosston και Ashworth (2008) για χρησιμοποίηση αντί-
στοιχων ερωτημάτων στη διδασκαλία της Φ.Α που κατευθύνουν το μάθημα σε πιο μα-
θητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας. Αυτό οδήγησε σε έναν καταιγισμό ιδεών αυξά-
νοντας τη συνεργασία και τη λεκτική αλληλεπίδραση που είναι το ζητούμενο για ένα 
ισορροπημένο πρόγραμμα CLIL στη Φ.Α (Salvador & Chiva, 2017). Κέντρισε τη δη-
μιουργική σκέψη τους που κατέχει την υψηλότερη θέση στην αναθεωρημένη ταξινομία 
των μαθησιακών στόχων του Bloom, ως ικανότητα ανώτερης σκέψης (Krathwohl, 
2002) και βοήθησε στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης που σύμφωνα με την 
Fazio et al (2014) είναι το ζητούμενο στη διδασκαλία της Φ.Α ώστε το CLIL να προ-
σφέρει μάθηση σε βάθος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέχθηκαν έτειναν σε πιο α-
νοιχτούς και συμμετοχικούς τρόπους για το πρακτικό μέρος της εργασίας (αμοιβαία 
διδασκαλία, μη αποκλεισμού, πρακτικής διδασκαλίας σε σταθμούς), κι έδωσαν στους 
μαθητές χώρο για να λάβουν μέρος στη δράση και να τους ενθάρρυναν σε αυτό 
(Salvador & Bartoll, 2017). Ο σχεδιασμός της διδακτικής προσέγγισης προέκυψε από 
πρότερη συνεργασία του Καθηγητή Φ.Α και της Καθηγήτριας Αγγλικών (Διαμαντί-
δου,2017) και συνεχίστηκε κατά τη διεξαγωγή της διδακτικής αυτής παρέμβασης(Εμ-
μανουηλίδου,2016), αν και ανέκυψαν προβλήματα λόγω αποχώρησης της από τα διδα-
κτικά της καθήκοντα. Τα κυριότερα σημεία του σχεδιασμού ήταν: α) ο χωρισμός των 
μαθητών σε ομάδες των 6 ατόμων με ετερογενή χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με 
τις αθλητικές και με τις γλωσσικές τους ικανότητες (Mateu, 2013), επιδιώκοντας την 
καλύτερη εκμετάλλευση του αθλητικού και γλωσσικού δυναμικού της ομάδας 
(Klimova,2012), β) η επιλογή των ικριωμάτων (scaffolding), κύριου χαρακτηριστικού 
της μεθόδου CLIL, όπως προδιδασκαλία, η τράπεζα λέξεων, η προσαρμογή λεξιλογίου 
στο επίπεδο των μαθητών, κάρτες με εικόνες για την εφαρμογή των μεθόδων διδασκα-
λίας, (Mateu, 2013 ∙ Διαμαντίδου,2017), και η ανάθεση εργασιών στα πλαίσια της ο-
μαδοσυνεργατικής μάθησης (Διαμαντίδου,2017), γ) η έμφαση στην προσπάθεια για 
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επικοινωνία μέσω της ξένης γλώσσας και με την ξένη γλώσσα δίχως να υπάρξει πίεση 
στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες (Emmanouilidou & Laskaridou, 2017 ∙ Zin-
dler,2013), δ) η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου στο σύνολό του με μια διαβαθ-
μισμένη κλίμακα (ρούμπρικα) (Διαμαντίδου,2017∙Miguelez,2014), με βιντεοσκόπηση 
των μαθημάτων με σκοπό τη βελτίωση των πεπραγμένων (Εμμανουηλίδου,2016) και 
με δημιουργία διαδικτυακών- διαδραστικών παιχνιδιών όπως κρυπτόλεξα, κρεμάλες, 
κ.α που παρέχουν ανατροφοδότηση με τρόπο ευχάριστο αλλά συνάμα εποικοδομητικό 
(Δρόλλα,2009).  

Περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης 

Σκοπός/ Πλαίσιο Υλοποίησης/Διδακτικοί στόχοι 

Σκοπός της διδακτικής αυτής προσέγγισης είναι η επαφή των μαθητών με τη μέθοδο 
CLIL μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και αφορούσε ένα τμήμα με 23 μα-
θητές/τριες της ΣΤ' τάξης που έχουν διδαχθεί τη συγκεκριμένη αθλοπαιδιά. Οι διδακτι-
κοί στόχοι είναι: 

1. Η ανάπτυξη φυσικών και σωματικών ικανοτήτων. 
2. Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. 
3. Η γνώση στοιχείων της τεχνικής του ποδοσφαίρου και του ειδικού λεξιλογίου του 

αθλήματος στα ελληνικά και αγγλικά. 
4. Η εκμάθηση της γλώσσας που θα χρειαστούν για να εκτελέσουν τις ασκήσεις του 

μαθήματος. 
5. Η αύξηση του κινήτρου και της αυτοπεποίθησης τόσο στη γλώσσα όσο και στο 

γνωστικό αντικείμενο. 
6. Η οικοδόμηση διαπολιτισμικής γνώσης και κατανόησης.  

Σχεδιασμός & Διάρκεια σεναρίου / Ο ρόλος διδασκόντων 

1. Δόθηκε στους μαθητές το εξής σενάριο: « Το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές άθλημα 
και πολλοί άνθρωποι ενθουσιάζονται με αυτό. Αρκετοί όμως αγνοούν σημαντικά 
πράγματα σχετικά με αυτό. Εσείς που το διδάσκεστε στο σχολείο, που παίζετε κα-
θημερινά στη γειτονιά ή πηγαίνετε calceto πρέπει να τους λύσετε τις απορίες και 
να τους βγάλετε από την άγνοια. Με ποιές δραστηριότητες σκέφτεστε να το πετύ-
χετε αυτό?»  

2. Με την οριστικοποίηση των δραστηριοτήτων που απαντούσαν στο ερώτημα υ-
πήρξε η εφαρμογή τους στην πράξη.  

3. Από την εφαρμογή προέκυψαν παράγωγα υλικά εμπνευσμένα από τη Φυσική Α-
γωγή και συνδυασμένα με την ξένη γλώσσα. 

Το σενάριο ολοκληρώθηκε σε τρεις Φάσεις και υλοποιήθηκε σε έντεκα διδακτικές ώ-
ρες Φυσικής Αγωγής και αρκετές εκτός διδακτικού ωραρίου (3μήνες). Οι διδάσκοντες 
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διευκόλυναν, ενθάρρυναν και καθοδήγησαν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθη-
μάτων.  

Εφαρμογή του προγράμματος: Φάσεις Σεναρίου 

Φάση Α: Προετοιμασία μαθητών για τις επακολουθούμενες δράσεις 

Δράση 1η: Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής για τη 
δράση και επιλύθηκαν απορίες. Η διάρκεια της δράσης ήταν 25 λεπτά. 

Δράση 2η: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες των έξι ατόμων ώστε να η τάξη 
να καταστεί ευέλικτη και μπορέσουν να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά επωφελούμενοι 
από τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας. Η διάρκεια της δράσης ήταν 20 λεπτά. 
Τέλος 1ης διδακτικής ώρας. 

Φάση Β: CLIL και Φυσική Αγωγή στην πράξη 

Δράση 1η: Η μέθοδος CLIL βιώθηκε στην πράξη για μια διδακτική ώρα την εβδομάδα 
μέσω θεματικών ενοτήτων του ποδοσφαίρου και των δραστηριοτήτων όπως αυτές προ-
τείνονται από το Α.Π.Σ για το συγκεκριμένο άθλημα (Κεφαλιά, σουτ, ντρίπλα κλπ) και 
με βάση το σχέδιο μαθήματος. Η διάρκεια της δράσης ήταν 8 διδακτικές ώρες Φυσικής 
Αγωγής. 

Δράση 2η: Φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση των δράσεων. Τέλος 2ης διδακτικής ώρας. Η 
ίδια διαδικασία από την 1η έως και τη 2η δράση επαναλήφθηκε για 7 ακόμη φορές.  

Δράση 3η: Αναζήτηση και καταγραφή από τις ομάδες μαθητών κανονισμών, ξένης ο-
ρολογίας ποδοσφαίρου και σημάτων διαιτητών και βοηθών διαιτητών μέσα από επι-
λεγμένες από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ιστοσελίδες. Η δράση αυτή πραγματο-
ποιήθηκε είτε μέσω του μαθήματος των Η/Υ είτε στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. 

Δράση 4η: Αξιολόγηση ανά περιεχόμενο μαθήματος με διαδραστικά παιχνίδια στην 
αίθουσα των Η/Υ. Η διάρκεια της δράσης ήταν μια διδακτική ώρα. Τέλος 10ης διδακτι-
κής ώρας. 

Δράση 5η: Δημιουργία συγκεντρωτικού καταλόγου με επιλεγμένους κανονισμούς, εν-
δεικτικής ξένης ορολογίας κατά αλφαβητική σειρά και σημάτων διαιτητών και βοηθών 
διαιτητών. Η διάρκεια της δράσης ήταν 20 λεπτά από μια διδακτική ώρα Φυσικής Α-
γωγής. Τέλος 11ης διδακτικής ώρας. 

Δράση 6η: Πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί διάχυση των δράσεων με: 

-Παρουσίαση του υλικού που παράχθηκε στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου και 
στους γονείς κατά τη διάρκεια της τελικής γιορτής του σχολικού έτους 
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-Διανομή του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο, φυλλαδίου με ορολογία 
ποδοσφαίρου κλπ) που παράχθηκε από τους μαθητές  

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στο λογαριασμό youtube του σχολείου και στην ιστο-
σελίδα http://multidict.net/ όπου αποθηκεύονται έργα CLIL 

Φάση Γ: Συζήτηση επί των πεπραγμένων 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά την εκπαιδευτική διαδικασία, τις εμπειρίες που 
αποκόμισαν οι μαθητές, με τις δυσκολίες που υπήρξαν, την εκπλήρωση των προσδο-
κιών και προτάθηκαν ιδέες για περαιτέρω μελλοντικές δράσεις. Η επίτευξη των μαθη-
σιακών στόχων αξιολογήθηκε με τη συμπλήρωση ενός φύλλου καταγραφής διαβαθμι-
σμένης κλίμακας (ρούμπρικα) ανά ομάδα. Η διάρκεια της δράσης ήταν 25 λεπτά από 
μια διδακτική ώρα.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση προσέγγισε τη γνώση μέσω δύο διδακτικών αντικειμέ-
νων (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών). Η χρήση CLIL έδωσε μια διαφορετική οπτική 
και προσέγγιση στους μαθητές για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής που ενεπλάκησαν 
ενεργά στην εφαρμογή της μεθόδου δηλώνοντας ότι «το χάρηκαν» και ότι «ήταν κάτι 
καινούριο και διαφορετικό». Η δυσκολία που υπήρξε ήταν απουσία Καθηγήτριας Αγ-
γλικών για αρκετό διάστημα ενώ είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα. Επειδή η χρήση ξένων 
γλωσσών είναι αναπόσπαστο έως και αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής μας, η προετοι-
μασία των μαθητών προς την κατεύθυνση αυτή μέσω ενός ευχάριστου τρόπου αποτελεί 
υποχρέωσή μας προς αυτούς. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με επιτυχία ε-
ντάσσοντάς τη μέθοδο CLIL στο Α.Π.Σ της Φυσικής Αγωγής. 
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Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα 

Παπαγιαννακοπούλου Λητώ Βούλα 
Σχολική Νοσηλεύτρια, ΠΕ25, M.Sc. letopap@med.uoa.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη κατάστρωση ενός διδακτικού σεναρίου το οποίο οδη-
γεί στη βιωματική επαφή των μαθητών με τη λειτουργία της καρδιάς και της κυκλοφο-
ρίας του αίματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Τους εμπλέκει στην άμεση αλληλεπί-
δραση με θέματα όπως, η μέτρηση των σφυγμών, η λειτουργία της καρδιάς και η κυ-
κλοφορία του αίματος, που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Η 
ιατρική οπτική του θέματος, όπως η γνώση των μερών της καρδιάς, συντελείται μέσα 
σε ένα πλαίσιο συνεργατικής μάθησης. Επιπλέον, η χρήση βίντεο συντελεί στην αξιο-
ποίηση των οπτικοακουστικών μεθόδων, ενώ παράλληλα αξιοποιείται και η χρήση του 
διαδικτύου. Σε γενικές γραμμές το διδακτικό αυτό σενάριο προβάλλει το σημαντικό 
ρόλο και την εξέχουσα σημασία της καρδιάς στην υγεία του ανθρώπου και την εξάρ-
τηση της από τη φυσική άσκηση και την υγιεινή διατροφή. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Καρδιά, σφυγμοί και παλμοί καρδιάς, κυκλοφορία του αίματος, υ-
γεία της καρδιάς, υγιεινός τρόπος ζωής. 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο με αντικείμενο «Η λειτουργία της 
καρδιάς και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα». που απευθύνεται στους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το διδακτικό σενάριο αυτό περιλαμβάνει: α) 
την αναλυτική περιγραφή των στόχων του μαθήματος, β) τη διδακτική μεθοδολογία 
που ακολουθείται βασισμένη στη θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης, γ) τη δομή 
του μαθήματος που εμπεριέχει i) τη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, ii) τη σειρά των 
δραστηριοτήτων, iii) την εφαρμογή του μαθήματος, iv) την ανακεφαλαίωση, v) τον 
έλεγχο και αξιολόγηση των μαθητών, καθώς και vi) τις εργασίες στο σπίτι, και τέλος 
δ) τα συμπεράσματα. 

Γενικά στοιχεία μαθήματος 

Τάξη – Μάθημα: Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού  

Τίτλος ενότητας: Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα 

Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Γενικός σκοπός 
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Οι μαθητές να γνωρίσουν τα μέρη της καρδιάς, και τη λειτουργία της και να υιοθετή-
σουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.  

Διδακτικοί στόχοι 

Στόχοι 

Α. Γνωστικός Τομέας 

• Οι μαθητές να ανακαλύψουν τη σχέση των κινήσεων της καρδιάς με τη κυ-
κλοφορία του αίματος. 

• Οι μαθητές να αναγνωρίζουν στο πρόπλασμα του ανθρώπινου σώματος τα 
μέρη της καρδιάς.  

• Οι μαθητές να καταγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της καρδιάς και το ρόλο 
της στην κυκλοφορία του αίματος. 

• Οι μαθητές να συγκρίνουν τους κτύπους της καρδιάς ανθρώπων διαφορετικής 
ηλικίας 

• Ο κάθε μαθητής να μετρήσει το σφυγμό της καρδιάς του. 
• Οι μαθητές συνειδητοποιήσουν την αξία της λειτουργίας της καρδιάς και  πως 

ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης και διατροφής είναι σημαντικός για την υγεία της 
καρδιάς και για τη συνολική υγεία του ανθρώπου. 

• Οι μαθητές να συλλέγουν στοιχεία από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 

Β. Συναισθηματικός Τομέας 

• Οι μαθητές να συζητούν και εκφράζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα. 

Γ. Ψυχοκινητικός Τομέας 

• Οι μαθητές να συνεργάζονται σε ομάδες. 
• Οι μαθητές σχεδιάσουν μια δραστηριότητα να για μετρήσουν  τον σφυγμό 

τους. 

Επιθυμητή προϋπάρχουσα δεξιότητα 

Οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν επαρκείς γνώσεις χρήσης του Η/Υ και να  α-
ξιοποιούν το διαδίκτυο  για διερεύνηση πληροφοριών και videos. 

Η Διδακτική μεθοδολογία 

Η διδακτική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης (οι μα-
θητές εκφράζουν τις απόψεις τους για το ρόλο της καρδιάς και τη λειτουργία της, ανα-
καλύπτουν νέα γνώση με την υλοποίηση πειραμάτων, κ.ά.) 

Διδακτικές  πρακτικές 
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• Ανακαλυπτική προσέγγιση. 
• Πραγματοποίηση πειραμάτων. 

• Παρακολούθηση video. 
• Παραγωγή κειμένων. 
• Υλοποίηση σχεδιαγραμμάτων. 
• Κατασκευή αφίσας. 

Διδακτικά μέσα /υλικοτεχνική υποδομή 

• Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
• Χρονόμετρο. 
• Πιεσόμετρο. 
• Στηθοσκόπιο. 
• Πλαστελίνη. 
• Ένα καλαμάκι. 
• Ομοίωμα της καρδίας. 
• Τετράδια φύλλα εργασίας. 
• Φύλλα αξιολόγησης. 

Δομή μαθήματος 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 

Αξιοποιούνται videos από το διαδίκτυο με ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις για τη καρ-
διά και τη κυκλοφορία του αίματος. Παρουσιάζουμε ένα ομοίωμα της καρδιάς για να 
ανακαλύψουν την ανατομία της καρδιάς καθώς και τα μέρη της καρδιάς (κόλποι και οι 
δυο κάτω κοιλίες). 

Δραστηριότητες μαθήματος 

1η  Δραστηριότητα: Εκφράζουμε τις απόψεις τους για το ρόλο της καρδιάς στον αν-
θρώπινο οργανισμό και τη κυκλοφορία του αίματος.  

2η Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και  το κάθε παιδί μετρά τους 
χτύπους που ακούει αφού ακουμπήσει στο στήθος του άλλου μαθητή για 30 δευτερό-
λεπτα με τη χρήση ενός χρονόμετρου. Καταγράφουν αυτούς τους κτύπους για κάθε 
μαθητή. 

 

 

 

(Α μαθητής)……..       κτύποι για 30 δευτερόλεπτα  
(Β μαθητής)……..       κτύποι για 30 δευτερόλεπτα  
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Οι μαθητές/-τριες συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους με τα δεδομένα 
του παρακάτω πίνακα σφυγμών και συζητούν στις ομάδες τους: 

 

Κατά το 1ο έτος 
της ηλικίας Μέχρι τριών ετών Στα παιδιά Στους ενήλικες 

110-120 

 
90-100 80-90 60-80 

Πίνακας 1. Αριθμός σφυγμών 

3η Δραστηριότητα: Οι μαθητές παρακολουθούν τα video στις παρακάτω ιστοσελίδες 
που αφορούν στα μέρη που αποτελείται η καρδιά και τη κυκλοφορία  του αίματος. 
https://www.youtube.com/watch?v=NKABCsPVYWo  
https://www.youtube.com/watch?v=8wO7XvaheL8. 

• Καταγράφουμε τα μέρη της καρδιάς καθώς και το πώς λειτουργεί  η καρδιά 
στην κυκλοφορία του αίματος. 
• Σχεδιάζουμε  τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία της καρδιάς  με βάση όσα 
παρακολουθήσαμε στα video. 

4η Δραστηριότητα: Στη διάθεσή μας έχουμε λίγη πλαστελίνη και ένα καλαμάκι. Με 
βάση αυτά τα υλικά προσπαθούμε να σχεδιάζουμε ένα πείραμα για να μετρήσουμε το 
σφυγμό μας. 

Περιγράφουμε το πείραμα που σχεδιάσαμε 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

Μετράμε το σφυγμό μας για ένα λεπτό. 

 

Συγκρίνουμε τους 
σφυγμούς μας με τους 

χτύπους της καρδιάς μας που μετρήσαμε στην 1η δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια μετράμε το σφυγμό μας αφού αναπηδήσουμε 15 φορές. 

 

……..       κτύποι για ένα λεπτό 
 
 

……..       κτύποι ανά λεπτό 
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Συζητάμε για τους σφυγμούς της καρδιάς μας και με βάση  τις πληροφορίες της πα-
ρακάτω ιστοσελίδας: 

http://www.iatropedia.gr/ygeia/fysiologikoi-sfygmoi-oi-times-ana-ilikia-kai-pos-na-
tous-metrisete/49901/ 

5η Δραστηριότητα: Παρακολουθούμε και συζητάμε στην ομάδα μας με βάση το παρα-
κάτω video που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV0YbmU1xHo  

α) για το ρόλο της καρδιάς και του αίματος στον ανθρώπινο οργανισμό  

β) για την προσφορά του αίματος στη σωτηρία της ανθρώπινης ζωή 

6η Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες και μετρούν τους σφυγμούς μα-
θητών άλλων τάξεων του σχολείου με την έναρξη του διαλείμματος και μέχρι τη λήξη 
του με τη μέθοδο που μετρήσανε το δικό τους σφυγμό. 

7η Δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες και καταγράφουν τις απόψεις 
άλλων μαθητών του σχολείου τους για το ρόλο της καρδιάς στην κυκλοφορία του αί-
ματος.  Στη συνέχεια οι μαθητές συνεργάζονται και παρουσιάζουν αυτές τις απόψεις 
με μορφή γραφήματος στην τάξη τους. 

Ανακεφαλαίωση μαθήματος 

Περιγράφουμε τις διαδικασίες που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος και ποιες γνώσεις αποκτήσαμε με βάση αυτές για την καρδιά και τη λειτουργία της.  

Έλεγχος – αξιολόγηση μαθητών 

Ο κάθε μαθητής αξιολογείται με βάση ένα κείμενο που παράγει, γράμμα προς τον φίλο 
του που να περιγράφει το ρόλο της καρδιάς και τη λειτουργία της στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά. Στη συνέχεια με χρήση του ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου στέλνει το κείμενό του στο φίλο του της ίδιας τάξης δημοτικού ο 
οποίος διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με σκοπό να του προτείνει διορθώσεις. Το 
αρχικό κείμενο και το κείμενο μετά τις διορθώσεις να είναι υλικό προς αξιολόγηση του 
μαθητή.  

Εργασίες για το σπίτι 
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1η Δραστηριότητα: Μετράμε και καταγράφουμε τους σφυγμούς της καρδιάς των με-
λών της οικογένειάς μας σε πίνακα και τους παρουσιάζουμε στην τάξη. Συγκρίνουμε 
τις τιμές αυτές με εκείνες των συμμαθητών μας και συζητάμε για τυχόν διαφορές ή 
ομοιότητες ανάλογα με την ηλικία των ανθρώπων. 

2η Δραστηριότητα: Κατασκευάζουμε (αφού χωριστούμε σε ομάδες) μια αφίσα με 
θέμα: «Η καρδιά και η υγεία της» η οποία να περιλαμβάνει και οδηγίες για την προ-
στασία της. 

  Προτάσεις  

Σε αυτό σε σενάριο σχεδιάσαμε μια διδακτική πρόταση για εφαρμογή που αφορά τη 
καρδιά. Πρόκειται για μια διερευνητική μάθηση και περιλαμβάνει τη διερεύνηση του 
σχεδιασμού πειραμάτων. Σκοπός μας είναι το σενάριο αυτό να εφαρμοστεί στη τάξη 
και ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του με βάση τα φύλλα αξιολόγησης.   

Βιβλιογραφία 

Αποστολάκης Ε.Γ, Παναγοπούλου Ε, Σάββας Σ, Τσαγλιώτης Ν, Πανταζής Γ,  

Σωτηρίου Σ, Βασίλης Τόλιας, Τσαγκογέωργα Α, Καλκάνης Γ, Τετράδια Εργασιών 
Εκπαιδευτικού ΣΤ Δημοτικού, Φυσικά Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΟΕΔΒ 2009, Αθήνα.  

Αποστολάκης Ε.Γ, Παναγοπούλου Ε, Σάββας Σ, Τσαγλιώτης Ν, Πανταζής Γ,  

Σωτηρίου Σ, Βασίλης Τόλιας, Τσαγκογέωργα Α, Καλκάνης Γ, Φυσικά Δημοτικού «Ε-
ρευνώ και Ανακαλύπτω» Βιβλίο Μαθητή Στ΄ Τάξης, Έκδοση 2009, 1 τεύχος, ΙΤΥΕ 
"ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", σελ 116-117 

Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Χαβιάρης, Π. & Χατζή, Μ. «Φυσικές Επιστήμες ΣΤ΄ Τά-
ξης» Τεύχος 1 (2000).  ΟΕΔΒ (ISBN: 960-06-1162-9) 

Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Χαβιάρης, Π. & Χατζή, Μ. «Φυσικές Επιστήμες ΣΤ΄ Τά-
ξης» Τεύχος 2 (2000).  ΟΕΔΒ. (ISBN: 960-06-1163-7) 
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Καρυότυπος: Ανιχνεύοντας γενετικές μεταλλάξεις. Διδακτικό σενάριο για τη Γ΄ 
Τάξη Γενικού Λυκείου, στη Βιολογία 

Τσιπάς Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, D.Ed., Ph.D, tsipasgeo@gmail.com 

Σιτράς Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01M.Ed, , vsitras@sch.gr 

Τσιπά Σπυριδούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70Μ.Ed., Υποψ. Διδάκτορας, , 
Iristsipa66@gmail.com 

Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου 

Γνωστικό αντικείμενο ή εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Βιολογία/Γενετική/Κυτταρι-
κός/Κύκλος/Μίτωση - Μείωση/Μεταλλάξεις/Καρυότυπος 
Τάξη εφαρμογής: Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου - Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επι-
στημών 

Σκοπός και στόχοι: Οι μαθητές να ορίζουν με απλό και ολοκληρωμένο τρόπο τη μο-
ριακή βάση της κληρονομικότητας, να περιγράφουν με ακρίβεια το κυτταρικό κύκλο 
που αποσκοπεί στη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας, να αναγνωρίζουν τους μη-
χανισμούς χρωμοσωμικής μεταλλαξιγένεσης και να ερμηνεύουν το καρυότυπο. 

Οι προσδοκώμενοι διδακτικοί στόχοι (Bloom΄s taxonomy) είναι σε επίπεδο : 

Γνώσεων: Να μάθουν να περιγράφουν και να σχεδιάζουν τα στάδια των δύο βασικών 
τύπων κυτταρικής διαίρεσης και να διακρίνουν τα κοινά και διαφορετικά τους σημεία. 
Να εξηγούν ένα φυσιολογικό καρυότυπο και να διακρίνουν τυχόν διαφοροποιήσεις των 
χρωμοσωμάτων σε περιπτώσεις χρωμοσωμικών μεταλλάξεων.  

Δεξιοτήτων: Αναλύοντας τις φάσεις-στάδια του κυτταρικού κύκλου, να αποκτήσουν 
ικανότητες, ώστε να κρίνουν σε τι αποσκοπούν αυτές και να ερμηνεύουν τη σημασία 
της κυτταροδιαίρεσης στο πως η γενετική πληροφορία συμβάλλει στην διατήρηση, 
διαιώνιση και την εξέλιξη της ζωής. Να πειραματισθούν εικονικά στην τεχνική απει-
κόνισης του καρυότυπου και να αποκωδικοποιούν τις πληροφορίες του. 

Στάσεων: Να αντιστρέψουν απορριπτικές και αρνητικές αντιλήψεις και να υιοθετή-
σουν θετική γνώμη-συμπεριφορά και αξίες σταδιακά για τα νέα δεδομένα - γνώσεις 
που αφορούν το κλάδο της επιστήμης της γενετικής, οι εφαρμογές της οποίας σχετίζο-
νται με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και τη μελέτη του φυσικού 
κόσμου. Να χειρίζονται με επιστημονική σκέψη τον καρυότυπο και να υποστηρίζουν 
την διαγνωστική αξία της μελέτης του (Bloom, 1956; Mager, 2000). 

Aναμενόμενα αποτελέσματα 

Όταν οι μαθητές θα έχουν μελετήσει αυτό το μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούν να : 
• Περιγράφουν τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου 
• Διακρίνουν και να συγκρίνουν τα στάδια μεταξύ μίτωσης και μείωσης 
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• Εξηγούν τον μηχανισμό γέννησης των αριθμητικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
• Ορίζουν και να κατασκευάζουν τον καρυότυπο 
• Αναλύουν και να διακρίνουν ένα φυσιολογικό από ένα μη φυσιολογικό καρυότυπο 

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές τεχνικές 

Σκοπός μας λοιπόν είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν με δικές τους δυνάμεις μια 
γνωστική περιοχή (μαθαίνω πως να μαθαίνω). Το μαθησιακό αντικείμενο απαιτεί οι 
μαθητές να εμπεδώσουν θεωρητικές γνώσεις και μεθοδολογικές τεχνικές, ενώ το μα-
θησιακό κλίμα δεν χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα και η μαθητική ομάδα είναι 
σε φάση σύνθεσης. Ο διαθέσιμος χρόνος της ωριαίας διδασκαλίας εκ φύσεως χαρακτη-
ρίζεται πάντα περιορισμένος και γι΄αυτό απαιτείται πάντα μια καλά προετοιμασμένη 

παρουσίαση. Σκέψη μας λοιπόν ήταν η επιλογή συμμετοχικών τεχνικών, όπως ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία και βιωματική παρατήρηση-μάθηση. Καμία εκπαιδευτική τε-
χνική δεν εγγυάται την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γιατί ποικίλει η αποτελεσμα-
τικότητα καθεμιάς, γι’αυτό επιλέγουμε τη καταλληλότερη, πάντα με φειδώ και σε ε-
ναλλαγή, ανάλογα με τη δυναμική της σχολικής τάξης. Επιλογή μας ήταν η χρήση των 
ΤΠΕ (οπτικοποιημένη παρουσίαση, βίντεο, βιωματική παρατήρηση, φωτογραφικό υ-
λικό, διάδραση) λόγω της ενδεδειγμένης προστιθέμενης αξίας τους, ο καταιγισμός ι-
δεών και η συζήτηση (Βασάλα και Φλογαῒτη, 2002; Ματσαγγούρας, 2011). 

Συνολική διάρκεια 

Η συνολική διάρκεια του σεναρίου απαιτεί δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Ανάπτυξη σεναρίου 

Επιστημονικό περιεχόμενο 

Ειδικά η μελέτη του κυτταρικού κύκλου θα προσθέσει νέα γνώση που αφορά τους μη-
χανισμούς της αναπαραγωγής (μονογονία-αμφιγονία), της ανάπτυξης των πολυκύττα-
ρων οργανισμών, φαινόμενα αναγέννησης ιστών και μεταβίβαση της γενετικής πληρο-
φορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από γενιά σε γενιά. 

Η αξιοποίηση των γνώσεων σχετικά με τις χρωμοσωμικές μεταλλάξεις θα επιτρέψει 
την κατανόηση των μηχανισμών μεταλλαξιγένεσης που σχετίζονται όχι μόνον με κλη-
ρονομικές ασθένειες, αλλά και με φαινόμενα που έχουν σχέση με την αλλαγή χαρα-
κτηριστικών ή την εμφάνιση νέων (γενετική βιοποικιλότητα) που εξασφαλίζουν την 
επιβίωση και την διαιώνιση των οργανισμών(taxa) στη βιόσφαιρα. Μέσα από την ανά-
λυση του καρυότυπου αναγνωρίζεται η συμβολή της έρευνας στη διάγνωση γενετικών 
ασθενειών, ενώ καθίσταται απολύτως αναγκαία η αξιοποίησή του στα πλαίσια της γε-
νετικής συμβουλής στη πρόληψη και θεραπεία γενετικών ασθενειών. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στη χρήση η/υ και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Επιπλέον οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την δομή του ευκαρυωτικού 
κυττάρου, την οργάνωση του πηρυνικού γενετικού υλικού (DNA-νουκλεόσωμα -χρω-
ματίνη-χρωμόσωμα) και το Κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων, διδακτικά βήματα 

1η Φάση - Δραστηριότητα  
Τίτλος: Κυτταρικός κύκλος ( Μεσόφαση - Μίτωση και Μείωση )  
Διάρκεια: Μία ώρα (1η Διδακτική ώρα)  

Περιγραφή : Αρχικά ο διδάσκων ακολουθώντας την εκπαιδευτική τεχνική ΄΄καταιγι-
σμός ιδεών΄΄ προκειμένου να διασφαλίσει τον υψηλό βαθμό συμμετοχής, την απελευ-
θέρωση της έκφρασης και της κριτικής σκέψης των μαθητών ξεκινάει με την εισαγωγή 
στο θέμα επάνω σε ένα πραγματικό πρόβλημα: ΄΄ένα παιδάκι γεννήθηκε με σύνδρομο 
Down…΄΄ προβάλλοντας μια εικόνα. Δεν ενδιαφέρει αν οι μαθητές/τριες κατέχουν ή 
όχι το θέμα, το ζητούμενο είναι να ανακαλέσουν σχετικές προϋπάρχουσες ιδέες τους. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν οι πολλαπλές διαστάσεις του θέματος, που θα μας 
οδηγήσουν στη σύνθεση για τη γνώση της κυτταρικής διαίρεσης και της μελέτης του 
καρυότυπου. Στο επόμενο βήμα, ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να παρακολουθήσουν 
με τη χρήση βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα μια οπτικοποιημένη παρουσίαση 
που περιγράφει τον κυτταρικό κύκλο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6238, 
ένα βίντεο με τα στάδια της μίτωσης http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6232 και 
μια οπτικοποιημένη παρουσίαση http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3163 με τα 
στάδια και τις διαφορές της μίτωσης-μείωσης. Παράλληλα οι μαθητές καλούνται να 
εργασθούν ομαδικά (2-3 άτομα) μέσα από δύο 2-λεπτά τεστ αξιολόγησης στο τέλος 
της 1ης παρουσίασης για να επιβεβαιώσουν την γνώση τους, ενώ από την επεξεργασία 
του 1ου φύλλου εργασίας να εξοικειωθούν με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς κατα-
νομής των χρωμοσωμάτων στα θυγατρικά κύτταρα και να είναι προετοιμασμένοι κατά 
την 2η διδακτική ώρα να κατανοήσουν το φαινόμενο του μη διαχωρισμού των χρωμο-
σωμάτων ή χρωματίδων, όταν θα κληθούν να μελετήσουν την γέννηση των ανευπλο-
ειδικών φαινομένων και να διαγνώσουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, παρατηρώντας τον 
καρυότυπο. 

2η Φάση - Δραστηριότητα  
Τίτλος: Αριθμητικές χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και Ανάλυση καρυότυπου 
Διάρκεια: Μία ώρα (2η Διδακτική ώρα)  

Περιγραφή : Οι μαθητές καλούνται να κατακτήσουν το επόμενο επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων με την αξιοποίηση των φωτογραφιών και των σύντομων κειμένων από το 
αρχείο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3110, ώστε να μπορούν να διακρίνουν 
τις κύριες ανθρώπινες αριθμητικές χρωμοσωμικές μεταλλάξεις-ανωμαλίες. 
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Ακολούθως, προτείνεται στους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3136 που περιγράφει την τεχνική παρα-
σκευής ανθρώπινου καρυότυπου. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν 
ομαδικά (2-3 άτομα) στο 2ο φύλλο εργασίας και να παρουσιάσουν τις απαντήσεις στην 
ολομέλεια της τάξης. Μετά τις αναγκαίες αν χρειασθεί παρατηρήσεις μας και συζή-
τηση, ανακεφαλαιώνουμε καταλήγοντας στα τελικά μας συμπεράσματα. 

Αποτίμηση, αξιολόγηση 

Η όλη δράση του σεναρίου αποτιμήθηκε με διαλογική συζήτηση μεταξύ του διδάσκο-
ντα και των χρηστών-μαθητών, καθώς και με την συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτη-
ματολόγιου όπου οι εκπαιδευόμενοι σχολίασαν θετικά και με σαφήνεια την αποτελε-
σματικότητα της διδακτικής μεθοδολογίας. Σε αυτό συνέβαλλε η χρήση των ΤΠΕ που 
μεταφέρουν άμεσα και ζωντανά τη γνώση και τα μηνύματα, δίνουν τη δυνατότητα διά-
δρασης και πλεονεκτούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία διότι : 

1. Η εκπαίδευση των μαθητών γίνεται πιο ελκυστική, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους 
ακόμη και εκείνων που διασπάται εύκολα η προσοχή τους ή έχουν παθητική στάση 
διότι διαχειρίζονται τις ΤΠΕ που αυτοί γνωρίζουν καλά και ενισχύεται η αυτενέργειά 
τους καθότι επεξεργάζονται δεδομένα και καταλήγουν σε ασφαλή συμπεράσματα. 2. 
Ενισχύεται η ομαδικότητα, η συνεργατική μάθηση και η δυνατότητα αφομοίωσης σύν-
θετων εννοιών, συμβάλλοντας έτσι στη λειτουργική σύνδεση των πληροφοριών στη 
συνείδηση των µαθητών, καλλιεργώντας παράλληλα τη κριτική τους σκέψη. 3. Η οπτι-
κοποίηση της γνώσης εκτός του ότι διατηρείται για περισσότερο χρόνο στη μνήμη, 
παρέχει τη δυνατότητα ιδιαίτερα η χρήση του βίντεο να αναπτύξουν δεξιότητες διότι 
καλούνται να κάνουν κάτι ή να μάθουν πώς να κάνουν κάτι.  

1. Παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης. 

5. Η αλληλεπίδραση και η διάδραση δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω εξερεύνησης της 
γνώσης μέσω της αναζήτησης νέων διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης. 

Τέλος, να σημειωθεί το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, όπου το 
σχολικό βιβλίο αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση στις χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και τον 
καρυότυπο, κάνοντας περιεκτική αναφορά στον κυτταρικό κύκλο. Το γεγονός αυτό μας 
προβλημάτισε σαν διδάσκοντες διότι διαφάνηκε μια ανησυχία των μαθητών που γρή-
γορα ξεπεράσθηκε, γι΄αυτό επιλέγουμε το 1ο φύλλο εργασίας να δοθεί κατά τη διάρκεια 
της 1ης διδακτικής ώρας, ώστε αυτοί να αναπαράγουν τις γνώσεις τους.  

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτείται αίθουσα πληροφορικής ή εργαστήριο Φυ-
σικο/χημικών επιστημών με η/υ και βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας. Ως εκ-
παιδευτικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά μέσα και ειδικό λογισμικό εξάσκη-
σης και πρακτικής με έμφαση την ιστοσελίδα του φωτόδενδρου όπου: 
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1. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια οπτικοποιημένη παρουσίαση που περιγράφει 
τις δύο φάσεις του κυτταρικού κύκλου. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6238 

2. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό βίντεο που παρουσιάζει τα στά-
δια της μίτωσης. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6232 

3. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια οπτικοποιημένη παρουσίαση που περιγράφει 
τα στάδια της μίτωσης και της μείωσης.http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3163  

4. Προτείνεται στους μαθητές η αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού και σύντομων κει-
μένων, που παρουσιάζονται διάφορα είδη μεταλλάξεων με ιδιαίτερη έμφαση στις χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες του ανθρώπου και ο φαινότυπος των φορέων τους. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3110 

5. Προτείνεται στους μαθητές ένα βίντεο παρασκευής ανθρώπινου καρυότυπου. Ε-
πειδή η πραγματοποίηση ανάλογης διαδικασίας στο σχολείο είναι δύσκολη επιλέγεται 
για λόγους οικονομίας χρόνου και ασφάλειας, η εικονική επίσκεψη σε ένα εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Γενετικής. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3136 
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Παράρτημα 

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι της αξιολόγησης που είναι 
η αποτίμηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές, αυτοί κα-
λούνται να επεξεργασθούν τις παρακάτω δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. 

1ο Φύλλο Εργασίας 

Μαθησιακό αντικείμενο : Κυτταρικός κύκλος - Μίτωση και Μείωση.  

1η Δραστηριότητα. Μετά τη παρακολούθηση της 1ης οπτικοποιημένης παρουσίασης 
και του βίντεο της 1ης Φάσης να απαντήσετε στα ερωτήματα:  

1. Συζητήστε με την ομάδα σας τις μεταβολές στη ποσότητα και τις χαρακτηριστικές 
του γενετικού υλικού στα διαφορετικά στάδια του κυτταρικού κύκλου ανθρώπινου σω-
ματικού κυττάρου και συμπληρώστε τον (Πίνακα 1): 

 Πίνακας 1. Γενετικό υλικό στα διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου 

Φάση του κυτταρικού 
κύκλου 

Αριθμός χρωμο-
σωμάτων 

Αριθμός χρωματίδων 
ή ινιδίων χρωματίνης 

Αριθμός μο-
ρίων DNA 

Αρχή μεσόφασης  46   
Τέλος μεσόφασης     

Μετάφαση της μίτωσης     
Τελόφαση της μίτωσης    

2. Εστω ένας απλοειδής (η = 5 χρωμοσώματα) και ένας τριπλοειδής οργανισμός (3η = 
6 χρωμοσώματα). Να παραστήσετε σχηματικά τη μετάφαση της μίτωσης των κυττά-
ρων τους και να υπολογίσετε τον αριθμό μορίων DΝΑ τους σε αυτή τη φάση. 

3. Σε δύο κύτταρα τα οποία βρίσκονται στη μετάφαση της μίτωσης, βρέθηκαν: στο 
ένα 10 και στο άλλο 20 μόρια DΝΑ. Ποιο από αυτά ανήκει σε απλοειδές φύκος και 
ποιο σε σωματικό κύτταρο ανώτερου ζωϊκού οργανισμού;  

2η Δραστηριότητα. Μετά τη παρακολούθηση της 2ης οπτικοποιημένης παρουσίασης 
της 1ης Φάσης να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

1. Να αναγνωρίσετε το είδος της κυτταρικής διαίρεσης (Εικόνα 1) στα σχήματα (Α, Β, 
C, D, E, F) http://www.vcbio.science.ru.nl/en/virtuallessons/meiostage/  
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Εικόνα 1. Φάσεις κυτταρικής διαίρεσης 

 

2. Να προσδιορίσετε σε ποιες φάσεις της κυτταρικής διαίρεσης των σχημάτων (Α, Β, 
C, D, E, F) απαντώνται οι όροι ινίδια χρωματίνης, μεταφασικά χρωμοσώματα, χρωμα-
τίδες και να βρείτε τον αριθμό αυτών καθώς και τα μόρια DNA σε κάθε φάση.  

2ο Φύλλο Εργασίας 

Μαθησιακό αντικείμενο : Χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και μελέτη Καρυότυπου 

1η Δραστηριότητα.  

1. Ποια πρόταση που αφορά την ανευπλοειδία είναι λανθασμένη και γιατί; 

α. Οφείλεται στο μη διαχωρισμό ενός ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων στη μείωση 

β. Στα κύτταρα υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα 

γ. Στα κύτταρα υπάρχει ένα λιγότερο χρωμόσωμα 

δ. Στα κύτταρα λείπει τμήμα ενός χρωμοσώματος 

2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των χρωμοσωμάτων σε κύτταρα του 
ανθρώπου. Ποια από τις στήλες Α έως Ε είναι σωστή; 

  Α Β Γ Δ Ε 
Ζυγωτό 46 23 46 46 46 
Κύτταρο γαμέτης 23 23 46 23 23 
Σωματικό κύτταρο ατόμου μονοσωμικού 46 45 45 45 45 
Σωματικό κύτταρο ατόμου τρισωμικού 47 47 47 47 24 
3. Ποιες από τις παρακάτω γενετικές ανωμαλίες μπορούν να ανιχνευθούν με τη βοή-
θεια του καρυοτύπου; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

α. Δρεπανοκυτταρική αναιμία δ. Τρισωμία 13 
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 β. Σύνδρομο Klinefelter ε. β-θαλασσαιμία 

 γ. Σύνδρομο Down στ. Σύνδρομο Turner 

2η Δραστηριότητα. Μετά τη παρακολούθηση του αρχείου φωτογραφικού υλικού-κει-
μένων και του βίντεο της 2ης Φάσης να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

1. Με ποια κριτήρια ταξινομούμε τα χρωμοσώματα κατά την απεικόνιση του καρυό-
τυπου και ποια η σημασία της μελέτης του καρυότυπου;  
2. Να κάνετε μία σύντομη διαδραστική άσκηση δημιουργίας ανθρώπινου καρυότυπου, 
αναγνωρίζοντας τα ζεύγη των ομόλογων χρωμοσώματα τους. 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3166 
3. Η (Εικόνα 2) απεικονίζει τον καρυότυπο ενός ανθρώπου. 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/dsgl-c112/479/3165,12735/ Αφού την 
μελετήσετε προσεκτικά απαντήστε στα ερωτήματα αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

α. Ποιο το φύλο του ατόμου και ποια τα χαρακτηριστικά του;  

β. Περιγράψτε ένα πιθανό μηχανισμό γέννησηςτου ατόμου από φυσιολογικούς γονείς. 

Εικόνα 2. Καρυότυπος ανθρώπου 
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     Μια διδασκαλία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διδακτικό Σενάριο 

Φλουρή Γεωργία, καθ/τρια Αγγλικής Γλώσσας, MSc, georgiafl10@gmail.com 

Μάθημα: Αγγλική γλώσσα 

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου - επίπεδο: προχωρημένοι 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  

Μέθοδος:  Ενεργητική μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διαθεματική 
προσέγγιση 

Τεχνικές: συνεργασία σε ομάδες, καταιγισμός ιδεών, διάλογος, σύνθεση απόψεων, 
χρήση τεχνολογικών μέσων και οπτικοακουστικού υλικού  

Υλικά /Μέσα: Η/Υ, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας και 
της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής Γ’ Γυμνασίου βιντεοπροβολέας, φύλλα εργα-
σίας 

Περίληψη 
 

Η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαχρονικά απασχολεί την κοινωνία και την 
εκπαίδευση. Το σχολείο οφείλει να αποτελεί χώρο υποδειγματικής εφαρμογής των αρ-
χών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και να στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ,Φ.Ε.Κ, τ. Β΄304/13/3/2003) Σκοπό του συγκεκριμένου σχε-
δίου μαθήματος αποτελεί  η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοκρατίας και διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η παρούσα 
διδακτική πρόταση στηρίζεται σε σχέδιο διδασκαλίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας σε τμήμα της Γ τάξης του Γυμνασίου κατά τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους 2017-2018. Με δεδομένη τη διαθεματική διάσταση της 
Αγγλικής γλώσσας, το παρόν διδακτικό σχέδιο εξετάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
σύνδεση με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής και της 
Πληροφορικής. Κύριο στόχο της παρούσας πρότασης διδασκαλίας αποτελεί η καλλιέρ-
γεια της κριτικής σκέψης και η ανάδειξη του προβληματισμού και της κριτικής στάσης 
των μαθητών απέναντι σε ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο.  

Λέξεις-Kλειδιά: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός, ομαδι-
κoσυνεργατική μάθηση 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιχειρεί να εκπαιδεύσει το μαθητή μέσα από συνερ-
γασία και διαπροσωπική αντιπαράθεση.  
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Μέσα στην ομάδα οι συνεργαζόμενοι μαθητές αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
κριτική σκέψη και την ικανότητα να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταλήγουν μέσα 
από αντικρουόμενες απόψεις, προσεγγίσεις και στρατηγικές σε εκείνες που θα τους 
βοηθήσουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου (Johnson and Johnson, 
1991).  

O Dewey υπήρξε εισηγητής και υπέρμαχος της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας γιατί 
προωθούσε την κοινωνικοποίηση του ατόμου και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας 
και διότι εξασφάλιζε µε αυθεντικό τρόπο συνθήκες βιωματικής μάθησης  (Ματσαγ-
γούρας, 2000, και Καμαρινού 2000, 24). Μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης στο 
σχολείο το παιδί καθίσταται φορέας δημοκρατικών αξιών με δημοκρατική ευαισθησία 
και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα (Ελευθεράκης, 2011: 48). 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποβλέπει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
και στάσεων ευαισθησίας στα ατομικά και συλλογικά προβλήματα που εξασφαλίζουν 
τις προϋποθέσεις επιτυχίας του ατόμου και ελαχιστοποίησης των προβλημάτων του 
κοινωνικού συνόλου. (Ματσαγγούρας, 2000).  

Στοχοθεσία 

Οι στόχοι της προσέγγισης χωρίζονται στους ακόλουθους : 

Γνωστικοί : 

• οι μαθητές να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα 
καθώς και να τα διακρίνουν σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

• να είναι σε ικανοί να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό και να κάνουν 
διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα 

• να μπορούν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να εκφράσουν την κρι-
τική τους σκέψη και να παρουσιάζουν τις θέσεις τους  

• να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για να προσεγγίζουν διαφορετικά γνω-
στικά πεδία 

Συναισθηματικοί / Κοινωνικοί : 

• να αναγνωρίζουν την αξία της συνεργασίας και μπορούν να αλληλοεπιδρούν 
και να συνεργάζονται για την να εκπλήρωση του κοινού σκοπού της ομάδας  

• να είναι ικανοί μέσω της ενσυναίσθησης να μπαίνουν στη θέση του άλλου και 
να αναπτύσσουν αίσθημα αλληλεγγύης και σεβασμού προς το συνάνθρωπο 

• να αναγνωρίσουν την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς 
και την σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προάσπισή τους 

• να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη ώστε να τοποθετούνται και να στέ-
κονται κριτικά απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τον σύγ-
χρονο κόσμο. 
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Μεταγνωστικοί: 

• να αναστοχαστούν πάνω στην εμπειρία του μαθήματος και να αναλογιστούν 
την επίδρασή που είχε και τυχόν μεταβολές που προκάλεσε στις αντιλήψεις  και 
τη στάση τους απέναντι στο ζήτημα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Lesson 1 

The teacher presents the topic to the students. 
The teacher asks the students to name some of the basic human rights and writes all 
answers on the board. Then the teacher asks the students to categorize the answers into 
groups as follows; individual, social or civil rights. 
The teacher divides the students into groups of 4-5. Thus, five work teams are formed. 
The teacher distributes the 1st worksheet and then lets the students discuss the answer 
to the first question of Worksheet 1.  
The students watch the following video twice and complete the rest of Worksheet 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA 
 

Lesson 2 

The teacher distributes the second worksheet and the students discuss the first question 
with the members of their team in order to give an answer.  
Then all students are given time to complete worksheet 2 after watching the following 
video.  
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE 
Afterwards, a different task is given to each team as homework. 
The students of the first team are asked to find information on people who played an 
important role in the history of human rights. (Information Technology, History) 
The second team is assigned to browse the Internet to collect information concerning 
violations of human rights around the world nowadays. (Information Technology) 
The third team is assigned to produce their own creation for the protection of human 
rights and against their deprivation. The students decide on the type of product(s) they 
want to present (poster, song, poem or other).  
The students of the forth team are asked to answer the question “Who is responsible for 
the protection of our human rights nowadays?” They are assigned to browse their 3rd 
grade Social Studies book to find information on the topic. (Social Studies) 
The fifth team is to browse the 3rd grade History book and the Internet in search of 
information concerning the struggle for the establishment of the rights of different 
groups of people in modern history. (History, Information Technology)  
Lesson 3 

During the last lesson students present their work. Each team is given about 7 minutes 
to present its work and then all students are given a questionnaire to assess this learning 
experience. 
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Worksheet 1 

Pre-viewing 
1. What are universal human rights? Can you give a definition? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
While – viewing 
 

2. Which of the following words express human rights and which ones are 
types of discrimination? 
 

 
       race           justice         nationality            equality            disability 
     religion             education           social class        work             privacy   
              health               age           family                  gender 
       security           colour            freedom            origin         voting 

 
Post viewing 

3. Read the 1st article of the UN’s Declaration of Human Rights. What do you 
think this article means? 
 
  All human beings are born free and equal in dignity and rights. 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Worksheet 2 
 
Pre-viewing 
 

1. Name at least six fundamental human rights. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Post viewing 
 

2. Are any of these rights abused or ignored in today’s world? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Which of the following words express reasons why human rights are vio-
lated today? 
 

 
           governments                     profit                           absence of laws 
                slavery                       stereotypes                        beliefs 

discrimination                indifference                  carelessness 
           lack of interest                                                   difficulty to enforce                                  

 
4.  Are the following statements True or False? 

 
 

 TRUE FALSE 
a. Human rights are a given everywhere nowadays.   
b. All people are entitled to human rights.   
c. Human rights are part of a democratic society.    
d. All governments respect and protect human rights.   
e. Human rights abuse only occurs in specific countries.   

  

Questionnaire 
 

Which of the following sentence(s) is/are true for you? 
 

 This lesson has helped me … 
 learn more about human rights.  

 realise that human rights are substantial and concern all human beings.  

 distinguish between individual and social rights.  

 express my thoughts and ideas to the members of my team. 
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 think about how this issue is treated officially by different governments. 

 understand that human rights are about the dignity and worth of all people. 

 become more conscious and alert in case of human rights violation.  

 be more aware and maybe help spread awareness concerning human rights. 

 realise that human rights protection requires knowledge and cooperation. 

 other , …………………………………………………………………………….. 
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Πολιτική οργάνωση κατά την αρχαιότητα - Τα πολιτεύματα και η εξέλιξή τους 
Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε. 

Δεληγιάννη Άρτεμις, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc., artemisdeligianni@yahoo.gr 

 Περίληψη 

Με το παρόν σενάριο οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν την πολιτική οργάνωση 
κατά την αρχαιότητα, τα πολιτεύματα και την εξέλιξή τους. Το τελικό παραγόμενο 
υλικό θα το αναρτήσουν στο wiki της τάξης τους, το «Εν Λευκώ», στην ιστοσελίδα 
του σχολείου τους αλλά και στο διαδικτυακό τόπο issuu.com ως διαδικτυακό βιβλίο 
που μελετά την παθολογία των πολιτευμάτων κατά την αρχαιότητα επιβεβαιώνοντας 
την ιστορική συνέχεια, την αλληλοσυμπλήρωση και την εξέλιξη τους. Απώτερος 
σκοπός είναι οι μαθητές, μέσω σφαιρικής προσέγγισης και συγκριτικής μελέτης να 
αναπτύξουν ιστορική σκέψη σχετικά με την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και 
τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχαϊκή εποχή, Πολιτική οργάνωση, πολιτεύματα.  

Ταυτότητα σεναρίου 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία αρχαίου κόσμου, Αρχαίοι Έλληνες Ι-
στοριογράφοι Α΄ λυκείου και Νεοελληνική γλώσσα. Χρονολογία εφαρμογής: Μάιος 
2015 και 2016 (Διάρκεια: 4-5 ώρες). Χώρος: α. Φυσικός χώρος: αίθουσα διδασκαλί-
ας, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα προβολών και β. Εικονικός χώρος: Wiki της 
τάξης (Εν λευκώ), ιστοσελίδα του σχολείου, διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα: is-
suu.com (ebook). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές: α) εξοικείωσή 
τους με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με τα δικτυακά εργαλεία και τους διαδι-
κτυακούς ιστoτόπους που θα να ανατρέξουν κατά την εργασία τους, β) πρωτοβουλία 
και ευελιξία δημιουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με γνώση λογισμικών, προγραμμά-
των Η/Υ και γνώση χρήσης της ασύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας wiki, γ) εξασφά-
λιση συνεχόμενου δίωρου μαθήματος  

Προϋποθέσεις υλοποίησης ως προς την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου: α) 
εργαστήριο πληροφορικής με 7-8 τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και 
ηχεία, αίθουσα προβολών με Η/Υ και βιντεοπροβολέα, β) προεγκατεστημένα προ-
γράμματα Η/Υ και εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Εισαγωγή - Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο έχει ως βασικό στόχο να γνωρίσουν να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά 
της πολιτικής οργάνωσης κατά την Αρχαϊκή εποχή και να προβληματιστούν για την 
πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων αναπτύσσοντας ανώτερες δεξιότητες ανάλυσης, 
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σύνθεσης και αξιολόγησης. Επιδιώκεται οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τους πα-
ράγοντες που οδήγησαν στην κρίση και την πτώση του ενός πολιτεύματος με ταυτό-
χρονη άνοδο του επόμενου και να αντιληφθούν την εξελικτική πορεία της ιστορίας 
και τη διαχρονικότητα των προβληματισμών που σχετίζονται με την πολιτική οργά-
νωση των πόλεων κρατών τότε συσχετίζοντας τα στοιχεία αυτά με το σκληρό πρόσω-
πο της Τυραννίδας, όπως αυτή περιγράφεται στα Ελληνικά του Ξενοφώντα, βιβλίο: 
Β, κεφάλαιο: 3, §11-16 και §50-56 προεκτείνοντας τη σκέψη τους και στο σήμερα.  

Σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν να διερευνούν έχοντας πρώτα θέσει κριτήρια α-
ξιοπιστίας και εγκυρότητας των στοιχείων που εντοπίζουν, να αντλούν πληροφορίες 
από έγκριτες ιστοσελίδες, να συγκρίνουν και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους 
καταλήγοντας σε συμπεράσματα μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης, σύνθεσης και 
αναδόμησης. Στην κατάκτηση αυτή θα συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο η μετωπική 
διδασκαλία, που θα εφαρμοστεί με εισήγηση μόνο στην αρχική παρουσίαση του πε-
ριεχομένου και της στοχοθεσίας της ενότητας, αλλά και άλλες συμμετοχικές διδακτι-
κές πρακτικές, όπως οι ερωταποκρίσεις και ο καταιγισμός ιδεών που σκοπεύουν να 
κινητοποιήσουν τη σκέψη των μαθητών, να τους εντάξουν δυναμικά στη μαθησιακή 
διαδικασία, να προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ένα 
κλίμα διαλόγου. Ασφαλώς, θα ακολουθηθεί και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που 
προφέρει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, σύγχρονης και 
ασύγχρονης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας wiki, που διευρύνει το σχολικό χώρο 
και χρόνο προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα παράλληλης εργασίας και ε-
πικοινωνίας μεταξύ τους εκτός σχολικού ωραρίου. Με το wiki οι μαθητές εξοικειώ-
νονται με την ανάρτηση και έκθεση των εργασιών στους σε αληθινό κοινό, ανατρο-
φοδοτούνται με την ανάρτηση των εργασιών και τα σχόλια των υπόλοιπων ομάδων, 
τα μέλη της ίδιας ομάδας αλληλοσυμπληρώνουν κατόπιν συνεννόησης την εργασία 
τους, συγχρονίζονται, σχολιάζουν ή και αναπροσαρμόζουν επιμέρους ενότητές της 
χωρίς απαραίτητα να συναντιούνται σε φυσικό χώρο. 

Μέσα σε ένα τέτοιο παιδαγωγικό κλίμα, βάσει των θεωριών μάθησης (επιμορφωτικό 
υλικό Β΄επιπέδου, Γενικό μέρος:38-40) ενισχύεται η μάθηση, αφού ενοποιείται και 
συγκροτείται σε ένα ενιαίο σύνολο παλαιών και νέων γνώσεων (αρχή εποικοδομι-
σμού-Piaget). Μέσα από αυτήν την αναδιάταξη και την αναδόμηση των νοητικών δο-
μών του μαθητή επιτυγχάνεται και η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner), εφόσον το παιδί 
ανακαλύπτει σταδιακά νέες πλευρές του προς εξέταση αντικειμένου. Καίριος είναι ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού που βοηθά το μαθητή να διαχειριστεί κατάλληλα τη νέα 
γνώση. Εμψυχώνει τα παιδιά, τα υποστηρίζει, τα καθοδηγεί και τα ενθαρρύνει να α-
ναπτύξουν την αυτονομία τους. Παρεμβαίνει ως διαμεσολαβητής (αρχή κατευθυνό-
μενης αυτενέργειας, Επιμορφωτικό υλικό, γενικό μέρος, σελ.38) θέτοντας ερωτήματα 
για επίλυση αποριών. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας ότι η μάθηση συντελείται μέσα 
σε συγκεκριμένα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις..) 
και ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα ά-
τομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοι-
νών δραστηριοτήτων, προωθεί την εμπλαισιωμένη μάθηση και ενεργοποιεί και τη 
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ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του κάθε μαθητή Vygotsky, εφόσον βοηθά το μαθη-
τή να εξερευνήσει το εσωτερικό δυναμικό του που βρίσκεται σε εν δυνάμει λανθά-
νουσα κατάσταση εξέλιξης. Οι κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 
υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και συνδέονται με μια νέα γενιά εκπαιδευτι-
κών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται και στο παρόν σενάριο. Η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ εξασφαλίζει τη δημιουργία κειμένων απλών και πολυτροπικών, ατομικά και ο-
μαδικά, γεγονός που οξύνει τις πνευματικές δεξιότητες των μαθητών (αναζήτηση, 
αξιολόγηση, επιλογή, ανάλυση, σύνθεση, παρουσίαση των πληροφοριών). Όλα αυτά 
προετοιμάζουν το σημερινό μαθητή για αυριανό πολίτη συμβάλλοντας στην απόκτη-
ση της μεταγνώσης και καθιστώντας το παιδί ικανό να καταλαβαίνει τι βήματα πρέπει 
να ακολουθήσει κάθε φορά για να πετύχει το στόχο του.  

Σκοπός του σεναρίου είναι ο μαθητής να αποδυθεί το ρόλο του παθητικού δέκτη και 
αναμεταδότη της ήδη υπάρχουσας γνώσης και να μετασχηματιστεί σταδιακά σε δη-
μιουργό νέας γνώσης με περαιτέρω δυνατότητες εξέλιξης για να μπορεί να ελέγχει 
σφαιρικά, να συγκρίνει όλα τα δεδομένα, να κρίνει αντικειμενικά, να διερευνά βαθύ-
τερα και να διατυπώνει λογικά επιχειρήματα αιτιολογώντας κάθε φορά τη θέση του. 
Ο μαθητής του σήμερα και πολίτης του αύριο οφείλει να είναι ενεργά σκεπτόμενος 
και βαθιά προβληματισμένος. 

Στόχοι και Συνδυασμός τους 

Βάσει του θεωρητικού μοντέλου του Ρόμβου της γλωσσικής εκπαίδευσης (Κουτσο-
γιάννης, 2012, επιμορφ. υλικό, ειδικό μέρος :71-74) οι στόχοι διακρίνονται σε : 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής:  

Οι μαθητές επιδιώκεται να κατανοήσουν, ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέ-
λεσμα μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους, να αντιληφ-
θούν τη διαχρονικότητα της ιστορίας, των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών 
προβληματισμών του ανθρώπου και να συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογι-
κή ευθύνη του ανθρώπου για τη Δημοκρατική λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας  

Γνώσεις για την Ιστορία: 

Οι μαθητές επιδιώκεται να αντιληφθούν την εξελικτική πορεία μεταβολής των πολι-
τευμάτων, να κατανοήσουν τη σημασία του ιστορικού όρου "πολίτευμα", να προσ-
διορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε μορφής πολιτεύματος που προη-
γήθηκε της Δημοκρατίας (φορείς άσκησης εξουσίας, κριτήριο συμμετοχής στη διοί-
κηση), να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και να αποκτήσουν ιστορική αντίληψη 
μέσα από τη σύγκρισή τους με τα τωρινά πολιτικά δεδομένα, να εξομαλύνουν τη 
γλωσσική ορολογία κατανοώντας τη σχέση μορφής και περιεχομένου αξιοποιώντας 
εξωκειμενικά ιστορικά στοιχεία από ιστορικές πηγές, να αναπτύξουν θετική στάση 
για την ανάγκη συμμετοχής τους στα κοινά, να διατυπώσουν υποθέσεις και να διε-
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ρευνήσουν την ισχύ τους μέσω διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης και επεξερ-
γασίας των πληροφοριών, να αξιοποιήσουν σχετικές με το κάθε πολίτευμα ιστορικές 
πηγές και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. 

Γραμματισμοί: 

Οι μαθητές επιδιώκεται να πειραματιστούν με τις δυνατότητες ορθής χρήσης της 
γλώσσας παράγοντας το προσωπικό τους γραπτό έργο (γλωσσικός γραμματισμός, Ει-
δικό μέρος: 77-78), να εξοικειωθούν με τα νέα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης, την 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία, έναν νέο τρόπο δράσης και να παράγουν και οι ίδιοι 
νέα γνώση, να αναπτύξουν την ικανότητα αναζήτησης, κριτικής επιλογής, αξιοποίη-
σης πληροφοριών από το διαδίκτυο (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός, Ειδικό μέρος: 
77-78) και ανάρτησης εργασιών στο wiki που αποτελεί ένα περιβάλλον ανατροφοδό-
τησης των μαθητών (νέοι γραμματισμοί), να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς 
των ψηφιακών μέσων και να ασκηθούν σε νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσία-
σης της γνώσης, να εξοικειωθούν με τη μορφή του ψηφιακού κειμένου και την πολυ-
τροπικότητα των ιστοσελίδων παρατηρώντας τη συμπληρωματική σχέση όλων των 
σημειωτικών πόρων και την οριζόντια ανάγνωση της οθόνης (read the world not the 
word, Freire) και να αναπτύξουν τη δεξιότητα της μεταγνώσης ελέγχοντας όλες τις 
παραμέτρους πριν την τελική επιλογή της πληροφορίας και την εξαγωγή συμπερά-
σματος. 

Διδακτικές πρακτικές και μέσα: 

Το παρόν σενάριο αξιοποιεί μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων για ενεργοποιήσει και 
να εμπλέξει άμεσα τους μαθητές. Αρχικά, αξιοποιείται σε όλες τις ομάδες η μετωπική 
διδασκαλία με τη μορφή εισήγησης, που εφαρμόζεται μόνο κατά την αρχική παρου-
σίαση του περιεχομένου και της στοχοθεσίας της ενότητας, για να μεταδοθούν σύ-
ντομα συγκροτημένες γνώσεις και πληροφορίες και να εισαχθούν ομαλά οι μαθητές 
στο θέμα. Στη συνέχεια, αξιοποιούνται συνολικά στην τάξη οι ερωταποκρίσεις (Βα-
σάλα, 2013:42-53) που προωθούν την αυτενέργεια των παιδιών παρακινώντας σε 
σκέψη και δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συμμετοχής ανα-
πτύσσοντας ταυτόχρονα με την ανατροφοδότηση και την κριτική ικανότητα και την 
προφορική έκφραση. Ακολουθεί σε όλες τις ομάδες ο καταιγισμός ιδεών-
«brainstorming» (Βασάλα, 2013:142-169), σχετικός με τον όρο «Πολίτευμα» και τις 
έννοιες που εμπεριέχει, όπως: πολίτης, πολιτεία, πολιτική δραστηριότητα, όρος απα-
ραίτητος για συνειρμική ανάκληση πρότερων γνώσεων των μαθητών αλλά και γιατί 
προσδίδει ενεργητικό ρυθμό στην εκπαιδευτική διεργασία, ενισχύει την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη έκφραση των μαθητών, αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία των παι-
διών και αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα 
και τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων. Ακολουθεί στα φύλλα εργασίας ο κατευ-
θυνόμενος διάλογος, που αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση, ευνοεί την ενεργοποί-
ηση των μαθητών, προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και δημιουργεί ένα κλίμα 
διαλόγου. Ασφαλώς, ακολουθείται στο σύνολο της τάξης και η ομαδοσυνεργατική 
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διδασκαλία (Επιμορφωτικό υλικό, γενικό μέρος, σελ.48) για περαιτέρω εμβάθυνση 
στο αντικείμενο της διδασκαλίας που είναι «τα πολιτεύματα στην Αρχαία Ελλάδα». 
Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας επιτυγχάνεται ουσιαστική ανταλλαγή α-
πόψεων, συμμετοχή όλων των μαθητών, αναπτύσσεται κλίμα οικειότητας και ευρύ-
τερης αποδοχής με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και οι μαθητές 
στο σύνολό τους να κατακτούν περισσότερους «γραμματισμούς». Η μέθοδος αυτή 
αναπτύσσει το συναίσθημα της ευθύνης για την παραγωγή του συλλογικού αποτελέ-
σματος και ταυτόχρονα καλλιεργεί και την αξιολογική ικανότητα των μαθητών μέσα 
από τις διαδικασίες της ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.  

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο, ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ: 

Το διδακτικό αυτό σενάριο ακολουθεί το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την Ιστορία στα μέσα, τη 
μέθοδο διδασκαλίας και στους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. Οι στόχοι του συν-
δέονται και με το ΑΠΣ αλλά και με τη διαφορετική προσέγγιση της γνώσης στα 
πλαίσια του Νέου Σχολείου που είναι ανοικτό στην κοινωνία, και ευνοεί την ενεργη-
τική εμπλοκή του σύγχρονου μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία χειραφετώντας 
τον και καθιστώντας τον άτομο αυτόνομο, υπεύθυνο και συνδημιουργό του εκπαιδευ-
τικού υλικού. 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: 

Το σενάριο αξιοποιεί δημιουργικά τις Τ.Π.Ε ωθώντας τους μαθητές στη διερεύνηση, 
στην κριτική και επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών, στην αξιοποίηση υλικού από 
διαδικτυακές πηγές και στην εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Η 
επαφή τους με το ανοικτό συνεργατικό περιβάλλον του wiki (Επιμορφωτικό υλικό, 
γενικό μέρος, σελ.86) λειτουργώντας ως εικονικός χώρος συνάντησης, συνεργασίας, 
ανατροφοδότησης και ανταλλαγής απόψεων θα τους εισάγει στην έννοια της διεύ-
ρυνσης του σχολικού χώρου και χρόνου, καθώς θα τους εξασφαλίσει την ευκαιρία 
της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και θα τους εξοικειώσει με την ανάρτηση των εργα-
σιών τους στο χώρο αυτό αναπτύσσοντας νέους γραμματισμούς μέσα σε αυθεντικές 
περιστάσεις επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την πα-
ραγωγή γραπτού λόγου μέσω του word, με τη διαδικασία δημιουργίας παρουσιάσεων 
με το λογισμικό ppt . Όλα αυτά θα προωθήσουν τον ψηφιακό και κριτικό γραμματι-
σμό των μαθητών, εφόσον θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, θα συνεργαστούν, θα παρά-
γουν πολυτροπικά κείμενα, θα αναζητήσουν, αν χρειαστεί, ερμηνείες δυσνόητων λέ-
ξεων σε συμφραστικά λεξικά και τελικά θα παραδώσουν ένα ομαδικό έργο αναδει-
κνύοντας την κριτική τους σκέψη ως πολίτες του κόσμου. Κύριος παράγοντας επιτυ-
χίας θα είναι και η μετατόπιση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού, αφού καλείται 
πλέον με τις Νέες Τεχνολογίες να συμπορευτεί με τη νέα κειμενική πραγματικότητα 
των μαθητών του και να εντάξει στη διδασκαλία του τα νέα ψηφιακά και συνεργατικά 
περιβάλλοντα εκμεταλλευόμενος την προστιθέμενη αξία τους και τις δυνατότητες 
τους. Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. οι μαθητές κατανοούν ότι το παραγόμενο υλικό 
είναι αποτέλεσμα της ομάδας και ότι συνδιαμορφώνεται από όλους.  
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Περιγραφή σεναρίου 

Ο εκπαιδευτικός αρχίζει με ολιγόλεπτη συζήτηση αναφερόμενη στην προηγούμενη 
ενότητα και ως αφόρμηση διατυπώνει το ερώτημα: «τί νομίζετε ότι σημαίνει ο όρος 
Πολίτευμα;». Μετά από καταιγισμό ιδεών καταγράφει στον πίνακα τις απαντήσεις 
των μαθητών και προβαίνει σε παρουσίαση της διδακτικής ενότητας με τη βοήθεια 
του προγράμματος παρουσίασης powerpoint το οποίο έχει επιμεληθεί ο ίδιος. Σε διά-
φορα σημεία της νέας ενότητας ο εκπαιδευτικός μπορεί εναλλακτικά να θέτει ερωτή-
ματα στους μαθητές με σκοπό να τους κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τη σκέψη 
τους ή ακόμα και να σημειώνει διαγραμματικά στον πίνακα την πορεία του μαθήμα-
τος. Ακολούθως, ανάλογα και με τις δεξιότητες που έχουν στο χειρισμό του η/υ χωρί-
ζονται σε πέντε ομάδες και διανέμονται έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά φύλλα εργασί-
ας, που θα τα επεξεργαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και θα τα 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Η ανάθεση εργασιών στους μαθητές πραγματοποιεί-
ται εντός της σχολικής τάξης αλλά με προοπτική να τις ολοκληρώσουν εκτός του 
σχολικού χρόνου στο σπίτι τους. Οι εργασίες αυτές καλό θα είναι να στηρίζονται όχι 
μόνο στα παραθέματα και τις εικόνες που εμπεριέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά 
και σε αντίστοιχο εποπτικό υλικό που έχει επιλέξει ο διδάσκων και το έχει φωτοτυ-
πήσει για τους μαθητές του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να εμβαθύνουν στο προς διερεύνηση διδακτικό αντικείμενο (εδώ: Τα πολιτεύ-
ματα στην Αρχαία Ελλάδα) και να ανακαλύψουν περισσότερες πτυχές του θέματος 
συσχετίζοντάς τες μεταξύ τους (ανακαλυπτική, διερευνητική και συνδυαστική μάθη-
ση). Το τελευταίο διδακτικό δίωρο οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια το έργο 
τους, αναπτύσσουν προφορικά όσα έμαθαν εστιάζοντας στα σημαντικότερα στοιχεία. 
Παράλληλα, το υλικό κάθε ομάδας διανέμεται φωτοτυπημένο στις υπόλοιπες, ενώ 
έχει ήδη αναρτηθεί στο wiki της τάξης για εξοικονόμηση χρόνου. 

Αξιολόγηση διδακτικής διαδικασίας : 

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδιάμεσο στάδιο της ερμηνευτικής 
προσέγγισης, για να διαπιστώσει ο διδάσκων αν υπάρχουν αδυναμίες στους μαθητές 
και να τροποποιήσει κατάλληλα τη διδασκαλία του (διαμορφωτική αξιολόγηση). Ω-
στόσο, η αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση της διδακτικής διαδικασίας κατά την 
οποία ο διδάσκων εκτός από τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες του σχολικού εγχει-
ριδίου μπορεί να διατυπώσει και διάφορα ερωτήματα στους μαθητές και να θέσει και 
προβληματισμούς για περαιτέρω εμβάθυνση. Τέτοιας μορφής δραστηριότητες μπορεί 
να είναι ερωτήματα του τύπου : «Μπορείτε με συντομία να εξηγήσετε τον τρόπο και 
την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων στην Αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιώντας λέ-
ξεις - κλειδιά, όπως βασικοί φορείς εξουσίας και κριτήρια συμμετοχής στην εξουσί-
α;» (αθροιστική αξιολόγηση) 

1ο Φύλλο εργασίας κοινό για όλους τους μαθητές 
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Α. Να συμπληρώσετε τον κάτωθι πίνακα με βάση τις πληροφορίες που αποκομίσατε 
από την παράδοση του μαθήματος και τις σελίδες 92-94 του σχολικού σας βιβλίου.  

 Φορείς - πρόσωπα άσκη-
σης της εξουσίας 

Κριτήριο συμμετοχής 
στην εξουσία 

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α   
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   

ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ-
ΤΙΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ι Δ Α   
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   

 

Β. Να απαντήσετε στις κάτωθι ερωτήσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση κάθε φο-
ρά.  

1.Το πολίτευμα στο οποίο κριτήριο της διάκρισης των πολιτών είναι το εισόδημα  λέ-
γεται :  α) δημοκρατία   β) τυραννίδα  γ) τιμοκρατία 

2.Το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία έχουν όσοι αντλούν δύναμη από την καταγω-
γή  τους και την κατοχή γης ονομάζεται : α) ολιγαρχία,  β) αριστοκρατία, γ) 
βασιλεία 

3.Οι ............... ήταν πρόσωπα κοινής αποδοχής, από την  τάξη των ευγενών κυρίως, 
που ανέλαβαν την καταγραφή των νόμων: α) άριστοι, β) αισυμνήτες, γ) τύραννοι 

4. Η δυνατότητα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του λέγεται......... 

 α) ισονομία    β) αυτάρκεια  γ) ισηγορία 

5.Το πολίτευμα στο οποίο κυρίαρχο όργανο είναι η εκκλησία του δήμου λέγεται  

 α) δημοκρατία   β) αριστοκρατία γ) τυραννία 

 

2ο Φύλλο εργασίας ανά ομάδες  

Ο Αριστοτέλης όρισε και διερεύνησε τις έννοιες πολίτης και πολιτεία. Σύμφωνα με 
τον φιλόσοφο, όσα πολιτεύματα αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον είναι ορθά, ενώ 
όσα εξυπηρετούν αποκλειστικά το συμφέρον των αρχόντων ανήκουν στις παρεκκλί-
σεις των ορθών πολιτευμάτων. Αφού επισκεφτείτε την Πύλη για την ελληνική Γλώσ-
σα και διαβάσετε το κάτωθι απόσπασμα από τον Αριστοτέλη (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Πολ. 
1279a22–1279b10: Τα είδη των πολιτευμάτων) να προχωρήσετε στην κάτωθι δρα-
στηριότητα. http://www.greek-
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language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=
43 

Δραστηριότητα για την 1η ομάδα : Βασιζόμενοι στο παράθεμα που σας δίνεται, 
διερευνώντας κριτικά στο διαδίκτυο για αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες σχετικές 
με την Αρχαϊκή εποχή και την πολιτική κατάσταση τότε και αξιοποιώντας τις ευρύτε-
ρες ιστορικές σας γνώσεις να υποθέσετε, ότι είστε Αθηναίος πολίτης κατά την περίο-
δο αυτή και εκφράζετε δημόσια την άποψή σας για τα ορθά πολιτεύματα και τις πα-
ρεκκλίσεις από αυτά. Να συντάξετε σε πρόγραμμα word μία ομιλία που θα εκφωνή-
σετε στην Αγορά, στη Βουλή, στην Ηλιαία ή σε άλλο δημόσιο χώρο της αρχαίας Α-
θήνας στην οποία να προβάλλετε την αντιστοιχία των ορθών πολιτευμάτων προς τις 
παρεκκλίσεις τους. Στοιχεία για το επικοινωνιακό πλαίσιο της ομιλίας μπορείτε να 
αντλήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας Α΄ λυκείου (2ο κεφάλαιο, Προφο-
ρικός και Γραπτός λόγος). Να λάβετε υπόψη σας ότι «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» κατά τον Αριστο-
τέλη ήταν το ιδανικό πολίτευμα, το ορθό κατά την πολιτική του θεωρία, αυτό που α-
νταποκρίνεται στο ποιοτικό κριτήριο καθώς επιδιώκει το κοινό συμφέρον, την ευδαι-
μονία του συνόλου των πολιτών, ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών που ασκούν την 
εξουσία και το όνομα του πολιτεύματος. Έτσι, στα ορθά πολιτεύματα ανήκουν, κατά 
σειρά προτεραιότητας, η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία». Το τελικό παρα-
γόμενο υλικό από την εργασία σας μπορείτε να το διανθίσετε και με κατάλληλες ει-
κόνες της επιλογής σας και στη συνέχεια να το αναρτήσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα 
της τάξης μας , το Εν λευκώ.  

Δραστηριότητα για την 2η ομάδα : Βασιζόμενοι στο ίδιο παράθεμα με αυτό της 1ης 
ομάδας και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να συντάξετε ένα άρθρο για την 
ημερήσια "εφημερίδα" της αρχαίας Αθήνας « Η Φωνή της Δημοκρατίας» (100-150 
λέξεις), με θέμα το Δημοκρατικό πολίτευμα και να αναφερθείτε στους λόγους για 
τους οποίους η Δημοκρατία θεωρείται παρέκκλιση της Πολιτείας. Άραγε η Δημοκρα-
τία ευνοεί μόνο τους φτωχούς; Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό; Στοιχεία για το επικοι-
νωνιακό πλαίσιο του άρθρου μπορείτε να αντλήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο της 
Γλώσσας Γ΄ λυκείου (2ο κεφάλαιο, σελίδες: 166, 171). Μπορείτε να αναζητήσετε κρι-
τικά στο διαδίκτυο περαιτέρω πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα και να προβείτε 
σε μια σύγκριση της Δημοκρατίας τότε με σήμερα; Αν θέλετε μπορείτε να διανθίσετε 
το άρθρο σας και με εικόνες ή σκίτσα ανάλογα της εποχής. Το τελικό παραγόμενο 
υλικά να αναρτηθεί στο wiki. 

Δραστηριότητα για την 3η ομάδα : Βασιζόμενοι στο κάτωθι παράθεμα και αξιο-
ποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εντοπίσετε τη βασική διαφορά ανάμεσα στην 
αριστοκρατία και την ολιγαρχία. Στη συνέχεια να συζητήσετε και να καταγράψετε 
σχεδιαγραμματικά τις συνέπειες των δύο αυτών πολιτευμάτων στην κοινωνική ζωή 
και να τις παρουσιάσετε με μορφή powerpoint σε ένα ψηφιακό κολάζ το οποίο να α-
ναρτήσετε στο wiki της τάξης μας.  
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«Αριστίνδην και Πλουτίνδην»: Η οργάνωση του αρχαίου πολιτεύματος πριν από την 
εποχή του Δράκοντα ήταν η εξής: Οι άρχοντες ορίζονταν με βάση την ευγενική καταγω-
γή και τον πλούτο τους («αριστίνδην και πλουτίνδην»). Αρχικά τα αξιώματα ήταν ισό-
βια, αργότερα διαρκούσαν μια δυναστεία. (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία, 3.1) 

Δραστηριότητα για την 4η ομάδα : Βασιζόμενοι στο κάτωθι παράθεμα και αξιο-
ποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να προσπαθήσετε εντοπίσετε το πολίτευμα στο 
οποίο αναφέρεται ο Ηρόδοτος και να αποτυπώσετε σε μια παρουσίαση powerpoint τα 
βασικά χαρακτηριστικά του. Μπορείτε να διανθίσετε την εργασία σας και με εικόνες 
της επιλογής σας από το διαδίκτυο φροντίζοντας να αντιστοιχούν στο πολίτευμα αυ-
τό. Μην ξεχάσετε τα κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ιστοσελίδων και τα 
πνευματικά δικαιώματα του εικονογραφικού υλικού που θα επιλέξετε. Το τελικό πα-
ραγόμενο υλικό της ομάδας σας να το αναρτήσετε στο wiki της τάξης μας στο φάκε-
λο της Ιστορίας. 

Δραστηριότητα για την 5η ομάδα :  Βασιζόμενοι στο κάτωθι παράθεμα, σε 
όσα έχετε διδαχθεί από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, βιβλίο Β΄, κεφάλαιο: 3, §11-16 
και 50-56 και αξιοποιώντας τις ευρύτερες ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στον 
τρόπο με τον οποίο οι Τύραννοι διατηρούσαν την εξουσία τους. Σε ποιες ακρότητες 
προέβαιναν και ποιες αυθαιρεσίες και εγκλήματα αποδίδονται σε αυτούς; Τι μπορεί 
να συμβολίζει το γεγονός ότι «έκοβαν τα στάχυα που εξείχαν»; Την απάντησή σας να 
την επεξεργαστείτε σε μορφή word και να την αναρτήσετε στο wiki της τάξης μας 
στο φάκελο της Ιστορίας. Αν θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε και εικονιστικό υλι-
κό της επιλογής σας. 

Παράθεμα για τις ομάδες 4η και 5η : «Έκοβε τα στάχυα που εξείχαν »  

Ο Περίανδρος αρχικά δεν ήταν τόσο σκληρός όσο ο πατέρας του. Από τότε όμως που 
ήλθε σε επαφή με τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο, έγινε πιο σκληρός από τον 
πατέρα του τον Κύψελο. Έστειλε λοιπόν κήρυκα στον Θρασύβουλο και ζήτησε να μάθει 
ποιο πολιτικό καθεστώς έπρεπε να εγκαταστήσει για να έχει ασφάλεια και να κρατήσει 
την πόλη υπό την εξουσία του. Ο Θρασύβουλος πήρε τον κήρυκα έξω από την πόλη και 
μπήκε σε ένα σπαρμένο χωράφι. Προχωρώντας μέσα στα σπαρτά ρωτούσε επίμονα να 
μάθει το σκοπό της άφιξης του κήρυκα από την Κόρινθο. Συγχρόνως έκοβε τα στάχυα 
που έβλεπε να ξεπερνούν τα άλλα και τα έριχνε κάτω, μέχρι που, κάνοντας αυτό, κατέ-
στρεψε τα ωραιότερα και ψηλότερα στάχυα του χωραφιού…Από τη διήγηση του κήρυκα 
ο Περίανδρος κατανόησε τη σημασία της πράξης του Θρασύβουλου… Από τότε έδειξε 
όλη του την κακία απέναντι στους πολίτες.      
     Ηρόδοτος, Ιστορία, 5.92 

Δραστηριότητα κοινή για όλες τις ομάδες 

Όλες οι ομάδες ανταποκριθήκατε στις αποστολές σας επάξια! Μπορείτε επίσης να 
αξιολογήσετε την πορεία της ομάδας σας αλλά και των υπόλοιπων ομάδων με το α-
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κόλουθο φύλλο αξιολόγησης που παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε με ειλικρίνεια 
απαντώντας στα ερωτήματα με: Καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. Αν θέλετε, 
μπορείτε ελεύθερα να συμπληρώσετε ό, τι άλλο νομίζετε πως θα χρειαζόταν για πε-
ραιτέρω βελτίωση του μαθήματος.  

1. Εξασκηθήκατε στην έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στον 
έλεγχο, στη διασταύρωση και στην τελική επιλογή τους; 

2. Η ομάδα σας συνεργάστηκε ικανοποιητικά και ανταποκρίθηκε στους στόχους 
της; 

3. Θεωρείτε ότι η ομαδοσυνεργατική διαδικασία και η χρήση ΤΠΕ κατέστησε το 
μάθημα πιο ενδιαφέρον και ενθάρρυνε την εμπλοκή σας σε αυτό; 

4. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο χειρισμό των ψηφιακών μέσων; 
5. Η διδασκαλία της ιστορίας με τον τρόπο αυτό προσεγγίζει καλύτερα την ύλη;  

Συμπεράσματα 

Το παρόν σενάριο εφαρμόστηκε 2 συνεχόμενα διδακτικά έτη και παρατηρήθηκε ότι 
οι μαθητές προσέγγισαν την ιστορία πιο ευχάριστα σε συνδυασμό μάλιστα με όσα 
διδάσκονταν στα Αρχαία Ελληνικά τους (Ελληνικά, Ξενοφώντα), καλλιέργησαν νέ-
ους γραμματισμούς στα ψηφιακά περιβάλλοντα του wiki και του e-book, εξασκήθη-
καν στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και προβληματίστηκαν για τις ιδιαι-
τερότητές και τους περιορισμούς που τίθενται από τα νέα αυτά ψηφιακά μέσα ξεφεύ-
γοντας από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος. 
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Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσα από το προσφυγικό ζήτημα  

Θεοδωρακόπουλος Δημήτρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, M.Sc Π.Τ.Ν Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, salvation1982@gmail.com 

Νικολάου Ειρήνη, Dr, M.Sc, Μουσικολόγος ΕΕΠ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
enikolau@uoi.gr 

Γκοντού Ελένη, Εικαστικός καλλιτέχνης, ΕΕΠ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
egodou@uoi.gr 

Περίληψη 

Η βασική προβληματική του διδακτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών 
πάνω στο προσφυγικό θέμα, το οποίο αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο που βιώνουμε 
όλοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα που αφο-
ρούν το σεβασμό της διαφορετικότητας. Ως διαθεματική πρόταση, έχει σκοπό μέσα από 
τη δημιουργική εμπλοκή της γλώσσας με τα αντικείμενα της αισθητικής αγωγής (τα ει-
καστικά, τη μουσική και το θέατρο) και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την επίτευξη στόχων 
που συνδέονται με τον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, καθώς και τη 
δημιουργία καλλιτεχνικού έργου από την πλευρά των μαθητών. Η τάξη στην οποία προ-
τείνεται να εφαρμοστεί το σενάριο είναι η Δ΄ δημοτικού, και τα παραγόμενα του σεναρί-
ου είναι δυνατό να παρουσιαστούν σε μία σχολική εκδήλωση. Το σενάριο αναπτύσσεται 
σε επτά φάσεις. Τα προτεινόμενα λογισμικά για αξιοποίηση είναι τα Comic Strip Creator 
(δημιουργία κόμικ), Audacity(ηχοράφηση), Finale ή ΜuseScore (εγγραφή παρτιτούρας). 

Λέξεις-Κλειδιά: πρόσφυγες, διαφορετικότητα, γλώσσα, αισθητική αγωγή, ΤΠΕ  

Στοχοθεσία 

Ως γενικός σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου τίθεται η καλλιέργεια του σεβα-
σμού και η κατανόηση της διαφορετικότητας μέσα από το διαχρονικό φαινόμενο της 
προσφυγιάς. Επιπλέον στόχοι είναι η ολοκληρωτική, ενεργητική και παραγωγική επαφή 
και ανταπόκριση του παιδιού σε ολοκληρωμένα, γνήσια παιδικά βιβλία σε αντίθεση με 
την αποσπασματική προσέγγιση της λογοτεχνίας που προάγεται στο Δημοτικό Σχολείο. 
Οι ειδικοί στόχοι του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου, που παρουσιάζονται ανα-
λυτικά σε κάθε φάση, σχετίζονται με την παραγωγή εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού 
έργου μέσω της συνεργασίας των τεχνών, και της αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που συνδέονται με τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τη 
μουσική και το θέατρο.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ποιοτική προσέγγιση θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την επίτευξη των 
στόχων του σεναρίου, καθώς παρέχει μία πληρέστερη κατανόηση των συναισθημάτων, 
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των εμπειριών και των αξιών των μαθητών, δίνοντας έμφαση στην προσωπική έκφραση 
και στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ τους (Σαραφίδου 2011). Έχοντας ως 
γνώμονα τα παραπάνω οι διδακτικές παρεμβάσεις στην τάξη σχεδιάστηκαν υιοθετώντας 
ορισμένα στοιχεία από την έρευνα δράσης (action research). Πρόκειται για ένα είδος έ-
ρευνας που επικεντρώνεται στην επίλυση μιας προβληματικής κατάστασης που απασχο-
λεί τους εκπαιδευτικούς, μέσω της παρεμβατικής τους δράσης με βασικά χαρακτηριστικά 
τη συμμετοχικότητα και τη συνεργατικότητα (Σαραφίδου 2011). Σύμφωνα με την Αυγη-
τίδου (2005), η ενοποίηση της διδασκαλίας με την έρευνα και η συνεπακόλουθη διασύνδε-
ση θεωρίας και πράξης αποτελεί άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου. Επιπλέον, 
η στοχαστική και αναστοχαστική της διάσταση ενισχύει την παιδαγωγική της αξία στο εκ-
παιδευτικό έργο (Αγγελόπουλος, Καραγιάννης & Φωκάς, 2001).  

Στο σχολικό περιβάλλον οι δημιουργικές πτυχές των μαθητών διαφαίνονται κυρίως στην 
ικανότητα γραφής τους και στα κείμενα που παράγουν. Για τον λόγο αυτό η ικανότητα 
για δημιουργία και η δεξιότητα για γραφή είναι σχεδόν ταυτόσημες (Demir 2013). Σύμ-
φωνα με τους Vitalaki, Kourkoutas, και Hart (2018) η αφηγηματική ομιλία, το παιχνίδι 
ρόλων και η Δημιουργική Γραφή βοηθούν τους μαθητές να κτίσουν δεξιότητες, έτσι ώ-
στε να μπορέσουν να σταθούν σε μία απαιτητική σχολική τάξη. Η Δημιουργική Γραφή 
βοηθά επίσης στην ανάπτυξη της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα: στη γραμματική, στο λεξι-
λόγιο, στη φωνολογία και στον προφορικό λόγο (Larkin 2009).  

Οι Chan (2013), Fagan (2010) και Xerri (2017) ενισχύουν τις παραπάνω έρευνες με τα 
δικά τους ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι προκειμένου να αναπτυχθεί στη σχολική τάξη η 
δημιουργικότητα των μαθητών, οι δημιουργικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να εκτε-
λούνται αποσπασμένες από την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ως αντισταθμιστική δύ-
ναμη στο αναλυτικό πρόγραμμα, βοηθώντας στην τόνωση της επιτυχίας των μαθητών.  

Επιπροσθέτως, η βιωματική εμπειρία των μαθητών μέσα από τη συνεργασία των τεχνών 
και η παρουσίαση των δημιουργιών τους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αποτελεί ση-
μαντική συνιστώσα του σεναρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική είναι η επιλογή 
των κατάλληλων δημιουργικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα γίνει αυτή η σύ-
ζευξη. Στην περίπτωση της κατανόησης του μυθιστορήματος Πρόσφυγες (2017), που 
χρησιμοποιείται ως αφόρμηση, η προσέγγιση που πραγματοποιείται μέσω της δημιουργι-
κής γραφής είναι διπλή. Στην πρώτη πρόταση η δημιουργική γραφή συνδυάζεται με την 
εικαστική έκφραση, όπου τα πρώτα συναισθήματα, σκέψεις και εντυπώσεις που γεννά η 
ανάγνωση του βιβλίου μετουσιώνονται σε εικόνα, στη συνέχεια σε αυτόνομες, εννοιολο-
γικά φορτισμένες από την υπόθεση του βιβλίου λέξεις και τέλος σε κείμενο. Με τον τρό-
πο αυτό το παιδί-αναγνώστης νοηματοδοτεί με τις δικές του εμπειρίες και βιώματα το 
κείμενο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και το ίδιο δημιουργός (Αρτζανίδου & Κουράκη, 2014).  

Η σύζευξη του λόγου με τη μουσική, μέσα από τη μελοποίηση στίχων και την εκμάθηση 
τραγουδιού, συμβάλει στην κατανόηση των νοημάτων του λόγου, προσφέρει αισθητική 
απόλαυση, και συμβάλει στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το 
τραγούδι (Δογάνη 2012, Ράπτης 2015). Στην περίπτωση της εμπλοκής των εικαστικών 
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και του θεάτρου, η δραματική απόδοση των χαρακτήρων που υποδύονται φορώντας τις 
μάσκες που έχουν κατασκευάσει, βασίζεται στη μέθοδο Stanislavski (Connolly & 
Ralley 2007). Εφαρμόζοντας τη μέθοδο αυτή στα παιδιά, τα ωθούμε να ανακαλύψουν με 
έναν πιο εσωτερικό τρόπο το ιστορικό που κουβαλούν οι χαρακτήρες που υποδύονται.  

Τέλος, η χρήση των ΤΠΕ καθιστά το περιβάλλον πιο ευχάριστο, ενδιαφέρον και ελκυστι-
κό (Κokkidou 2018), καθώς βοηθά τους μαθητές να σκεφτούν δημιουργικά προσφέρο-
ντάς τους τα κατάλληλα μέσα και υλικά (Αboalgasm & Ward, 2014), με τη χρήση ευχά-
ριστων και παιγνιωδών διαδικασιών (Huang & Soman, 2013, Murray 2006). Επιπλέον, με 
τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών δίδεται στους μαθητές η δυνατότητα να βιώσουν 
τα καλλιτεχνικά τους «επιτεύγματα» και να απολαύσουν την αίσθηση ικανοποίησης που 
δίδει ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο.  

Πορεία διδασκαλίας 

Φάση 1η : Αφόρμηση-Αφετηρία 

1ο δίωρο– Ευέλικτη ζώνη/ Πίνακες ζωγραφικής/ Κατασκευή κολάζ/ Δημιουργική γραφή.  

Η πρώτη δραστηριότητα λειτουργεί ως αφόρμηση του διδακτικού σεναρίου. Παρουσιά-
ζεται στους μαθητές, μέσω του διαδραστικού πίνακα μία παρουσίαση με 10 σύγχρονους 
πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένους από την προσφυγική κρίση.  

Ο στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι α) να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, β) να εστιάσουν στα χρώματα (θερμά, ψυχρά) και στα συναισθήματα 
που τους προκαλούν οι πίνακες, και γ) να τους δημιουργηθεί η επιθυμία για την ανάγνω-
ση του εικονογραφημένου μυθιστορήματος (graphic novel). 

Με αφορμή τους πίνακες δημιουργείται μία συζήτηση με τους μαθητές για το ποιος θεω-
ρείται πρόσφυγας και για τους λόγους αποφασίζει κάποιος να κάνει αυτό το επικίνδυνο 
ταξίδι. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις προσωπικές τους 
εμπειρίες σε σχέση με πρόσφυγες που υπάρχουν πιθανότατα στον τόπο τους. Στο τέλος, 
οι μαθητές καλούνται μέσω της ζωγραφικής και της δημιουργικής γραφής να φτιάξουν 
ένα κολλάζ με ζωγραφιές και στίχους – συνθήματα, εμπνευσμένοι από τα έργα τέχνης 
που είδαν. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι και μία μορφή άτυπης αξιολόγησης της 
πρώτης φάσης. Τα υλικά που θα χρειαστούν σε αυτή τη φάση είναι: χαρτί ζωγραφικής, 
ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι, χαρτί του μέτρου. 

Φάση 2η: 2ο δίωρο/ Ευέλικτη ζώνη-Μάθημα Μουσικής/ Φιλαναγνωσία/ Μελοποίη-
ση/ Τραγούδι 

Η δεύτερη δραστηριότητα αρχίζει με την ανάγνωση του εικονομυθιστορήματος Πρόσφυ-
γες (2017) και την ταυτόχρονη προβολή του στο διαδραστικό πίνακα σε μορφή PDF. Ο 
ήρωας του εικονομυθιστορήματος είναι ένα παιδί 12 χρονών από την Γκάνα της Αφρι-
κής. Βασικό χαρακτηριστικό του ήρωα είναι η δεξιότητά του στο τραγούδι.  
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Οι μαθητές απομονώνουν από το εικονομυθιστόρημα τους στίχους που τραγουδάει ο 
πρωταγωνιστής με σκοπό την μελοποίησή τους. Στην αρχή, σε αυτοσχεδιαστική μορφή, 
γίνεται προσπάθεια μελοποίησης ύστερα από καταιγισμό μουσικών ιδεών από μέρους 
των μαθητών. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του δασκάλου της μουσικής δίνεται στο τρα-
γούδι μία τελική δομή με την εγγραφή του σε παρτιτούρα με το πρόγραμμα Finale (ή άλ-
λο ελεύθερο λογισμικό εγγραφής παρτιτούρας, όπως το Μuse Score). Οι μαθητές μαθαί-
νουν το μελοποιημένο τραγούδι και το ενορχηστρώνουν με κρουστά όργανα. Το τραγού-
δι στη συνέχεια ηχογραφείται με το ελεύθερο λογισμικό Audacity.  

Στόχος της φάσης αυτής είναι τα παιδιά μέσω της κατευθυνόμενης ανακάλυψης α) να 
κατανοήσουν το εικονομυθιστόρημα και να γνωρίσουν καλύτερα το κεντρικό ήρωα β) να 
μάθουν να τραγουδούν το τραγούδι που μελοποίησαν γ) να βιώσουν μέσω της διαδικασί-
ας της μελοποίησης του τραγουδιού μία δημιουργική δραστηριότητα κατανοώντας τα 
στάδιά της (πώς ένα τραγούδι, για να μελοποιηθεί, περνά από την αρχική φάση της έ-
μπνευσης και της κατάθεσης ιδεών, στην ολοκληρωμένη του μορφή με την καταγραφή 
του τραγουδιού και την εκτέλεσή του μέσω της χρήσης των λογισμικών). 

Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ Μουσικής: 2ο επίπεδο (2ος Άξονας: ∆ηµιουργώντας και ανα-
πτύσσοντας µουσικές ιδέες- ∆ραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας) 

Φάση 3η: 3ο δίωρο/ Ευέλικτη ζώνη/ Δημιουργική Γραφή/ Φτιάχνουμε Χαρακτήρες 

Οι χαρακτήρες των βιβλίων αποτελούν βασικό και απαραίτητο συστατικό της αφήγησης, 
καθότι χωρίς αυτό δύσκολα συστήνεται και ξετυλίγεται η μυθοπλασία. Τα παιδιά ανα-
γνώστες δε νοιάζονται τόσο για το τι θα συμβεί σε μία ιστορία αλλά σε ποιον θα συμβεί. 
Στην 3η δραστηριότητα προβάλουμε στα παιδιά στον διαδραστικό πίνακα μία εικόνα ενός 
αφανούς ήρωα του βιβλίου, για τον οποίο δίνονται ελάχιστες πληροφορίες. Στη συνέχεια 
δίνουμε στους μαθητές το παρακάτω φύλλο εργασίας με σκοπό να δομήσουν με τη φα-
ντασία τους και να δώσουν ζωή στον χαρακτήρα, που από τον συγγραφέα έχει αφεθεί στο 
περιθώριο. Ο χαρακτήρας που έχει επιλεγεί από το βιβλίο είναι η εικόνα μίας έγχρωμης 
κοπέλας με παραδοσιακή αφρικανική φορεσιά.  

Στόχος της δραστηριότητας είναι α)η επαφή με τη λειτουργία λογοτεχνικών χαρακτήρων 
β)η κατασκευή λογοτεχνικού χαρακτήρα και γ)η χρήση της δημιουργικής γραφής με σκοπό 
την παραγωγή γραπτού λόγου.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παιδαγωγική Διαδρομή: Φτιάχνουμε χαρακτήρες 

Στόχοι: Επαφή με τη λειτουργία χαρακτήρων 

Οργάνωση: Ατομικά 
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Η κοπέλα στης εικόνας 1) Πόσο χρονών είναι; 2) Τι δουλειά κάνει; 3) Ποια είναι η κατα-
γωγή της; 4) Τι την κάνει ξεχωριστή; 5) Έχει καλό χαρακτήρα ή κακό; 6) Ποιον μισεί, 
ποιον αγαπά; 7) Ποιος είναι ο σκοπός της; 8) Έχει βοηθό στο σχέδιό της ή είναι μόνη; 9) 
Ποιος μπορεί να την εμποδίσει ή να την βοηθήσει σε αυτό που σχεδιάζει; 10) Ποιος είναι ο 
μεγαλύτερός της φόβος;  

Φάση 4η : 4ο δίωρο/ Ευέλικτη ζώνη/ Δημιουργική γραφή/ Κατασκευή Κόμικ 

Στην 4η δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται με την βοήθεια του δασκάλου της τάξης να 
φτιάξουν το δικό τους εικονομυθιστόρημα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Comic Strip 
Creator. Ένα πρόγραμμα ανοιχτού τύπου που επιτρέπει με πολύ απλό τρόπο να φτιάξει 
κανείς το δικό του κόμικ και να το εξάγει σε εικόνα .jpg. Ο δάσκαλος της τάξης δείχνει 
στους μαθητές το πρόγραμμα στο διαδραστικό πίνακα και τις δυνατότητές του. Μαζί α-
ποφασίζουν τη σύντομη ιστορία που θέλουν να δημιουργήσουν με θέμα την διαφορετικό-
τητα των ανθρώπων στο ύψος. Χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και οι δύο ομάδες 
ζωγραφίζουν τους ήρωες σε χαρτί ενώ οι υπόλοιπες τρεις ομάδες δημιουργούν τους δια-
λόγους.  

Στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι α)οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του δα-
σκάλου να γνωρίσουν και να κάνουν χρήση του προγράμματος comic striper creator και 
β)μέσω της δημιουργικής γραφής να κατασκευάσουν μία δική τους εικονοιστορία (κόμικ) 
με θέμα την διαφορετικότητα των ανθρώπων και το σεβασμό σε αυτήν.  

Σύνδεση με το ΠΣ Γλώσσας και Λογοτεχνίας (2011): Τάξη Δ΄ (Β΄ Μέρος: Δ΄ Παραγωγή 
γραπτού λόγου, Θέματα: εικονογραφημένες ιστορίες - κόμικς) 

 

Φάση 5η: 5ο δίωρο/Ευέλικτη ζώνη-Μάθημα Εικαστικών/ Κατασκευή μάσκας/ Ζω-
γραφική μάσκας/ Συζήτηση/ Παραγωγή μορφής που συλλαμβάνεται με την φαντασία/ 

Παραγωγή λόγου 

Στην 5η φάση, ο δάσκαλος των καλλιτεχνικών παρουσιάζει τις οδηγίες κατασκευής μά-
σκας με γυψόγαζα από καλούπι. Οι μαθητές μαθαίνουν να μονώνουν το καλούπι και να 
επεξεργάζονται την γυψόγαζα με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ολοκληρώνοντας τη δια-
δικασία και καθώς ακολουθεί η απαραίτητη αναμονή μέχρι το στέγνωμα, προκαλείται συ-
ζήτηση με αφορμή την ομοιότητα των μασκών με θέμα "Η ομοιότητα κάτω από την δια-
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φορετικότητα". Με αφορμή λοιπόν μια εικαστική κατασκευή, προσεγγίζονται οι έννοιες: 
''διαφορετικότητα'' και ''ομοιότητα'', έννοιες που απασχολούν ιδιαίτερα κάθε μορφή τέχνης. 
Τέλος, οι μάσκες ξεκαλουπώνονται και ενισχύονται τα άκρα και ευαίσθητα σημεία τους 
και προσθέτονται σ΄ αυτές κορδέλες ή λάστιχα, ώστε να μπορούν να φορεθούν. Σε επόμενο 
δίωρο οι μαθητές επιλέγουν ένα φανταστικό χαρακτήρα και επιζωγραφίζουν στις ήδη κα-
τασκευασμένες μάσκες, ένα πρόσωπο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: όνομα, ηλικία, 
φύλο, καταγωγή κτλ.  

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας για να συμπληρώσουν τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά με τον τίτλο "Ποιός είμαι".  

Στόχοι της φάσης αυτής είναι: α) η διεύρυνση της αντίληψης για τα εικαστικά β) η γνωρι-
μία με ένα νέο υλικό και μια νέα τεχνική γ) η καλλιέργεια δεξιοτήτων δ) η εξοικείωση με 
τις εικαστικές έννοιες και την ορολογία στ)η προσέγγιση των εννοιών ομοιότητα - διαφο-
ρετικότητα.  

Υλικά: Πλαστικά καλούπια μάσκας, γυψόγαζες, βαζελίνη, τέμπερες, υγρή κόλλα, νήματα, 
κορδέλες ή λάστιχο. Εργαλεία: Ψαλίδια, μικρές λεκάνες για νερό, αλουμινόχαρτο, πινέλα, 
παλέτες. 

 
Φάση 6η: 6ο δίωρο/Ευέλικτη ζώνη-Θεατρική Αγωγή/ Καλλιέργεια της φαντασίας/ 
Παραγωγή προφορικού λόγου/ Έκφραση συναισθημάτων/ Σύνδεση εικαστικών και 

θεάτρου/ Θεατρικό δρώμενο 

Σ΄ αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές φορώντας τις μάσκες τους, υποδύονται το πρόσωπο 
και συστήνονται με το όνομά τους, την ηλικία τους, τον τόπο καταγωγής τους. Ο δάσκα-
λος, προτρέπει τους μαθητές να συναισθανθούν το πρόσωπο που "φοράνε" να μπούνε στη 
θέση του, να φανταστούν γεγονότα, αναμνήσεις, ακόμα και πολύ μικρές λεπτομέρειες, συ-
νήθειες, γούστα και συναισθήματα, χτίζοντας έναν χαρακτήρα, διαδικασία που βασίζεται 
στη μέθοδο Stanislavski (κινητοποίηση της συνείδησης και της θέλησης του ηθοποιού, με 
σκοπό να αναδυθούν οι λιγότερο ελέγξιμες ψυχολογικές διαδικασίες). Ο δάσκαλος και οι 
άλλοι μαθητές μπορούν να υποβοηθούν με ερωτήσεις. Οι μαθητές υποδυόμενοι περιγρά-
φουν ή διηγούνται, μεταφέροντας στοιχεία του πολιτισμού που έχουν επιλέξει (σχέσεις, 
συνθήκες διαβίωσης, ήθη και έθιμα, αρχιτεκτονικά και ενδυματολογικά χαρακτηριστικά, 
παραμύθια,παιχνίδια,τραγούδια,κτλ).  
Στόχοι της φάσης αυτής είναι: α)η καλλιέργεια της φαντασίας β) η καλλιέργεια της ενσυ-
ναίσθησηςγ) η εξοικείωση με την παραγωγή προφορικού και θεατρικού λόγου, καθώς και 
τη δημιουργική σκέψη δ) η εξοικείωση με την έκθεση στο κοινό ε) η καλλιέργεια υποκρι-
τικών δεξιοτήτων στ)η προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας από την σκοπιά της 
ποικιλίας ζ) η κοινωνικοποίηση.  

Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ Εικαστικών: Τάξη Γ-Δ΄ (3ος Άξονας: Θέμα – Περιεχόμενο, Θέμα-
τα: Ιδέα, Πολιτισμός, Παράδοση, Επικοινωνία, Αλληλεπίδραση) 
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Φάση 7: Τελική φάση 

Η καταληκτική φάση πραγματοποιείται στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου και συνιστά 
τη μορφή τελικής αξιολόγησης του όλου σεναρίου.  

Συμπέρασμα 

Οι τέχνες στο Δημοτικό Σχολείο σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε έχουν τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουν με έναν «έντιμο» τρόπο ζητήματα ευαίσθητα για τα παιδιά. 
Το παρόν διδακτικό σενάριο εναρμονισμένο με τους άξονες της Αισθητικής Αγωγής, ενι-
σχύει την πολιτιστική διάσταση της τέχνης προσεγγίζοντας διαχρονικά και συγχρονικά 
ζητήματα, όπως αυτά της διαφορετικότητας και της προσφυγιάς.  
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Περίληψη 

H παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τεχνικές δημιουργικής γραφής που 
εφαρμόστηκαν στις τάξεις Γ΄-Στ΄ ενός 3/θέσιου δημοτικού σχολείου στο Νομό Ηλείας. 
Οι τεχνικές αυτές βασίστηκαν στο βιβλίο του Τζιάννι Ροντάρι «Γραμματική της 
φαντασίας» και σκοπό έχουν την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. Το όλο 
εγχείρημα υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος με θέμα τα 
ευρωπαϊκά και λαϊκά παραμύθια. Επομένως, το παραμύθι χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη 
ύλη και έρεισμα του προγράμματος, διότι ήταν πιο κοντά στις εμπειρίες των παιδιών 
και εξαιτίας του τεκμηριωμένου -πλέον- παιδαγωγικού του χαρακτήρα. Τα 
αποτελέσματα του προγράμματος φάνηκαν ενθαρρυντικά, αφού οι μαθητές/τριες 
εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σύνολο των δραστηριοτήτων και 
ανταποκρίθηκαν στους στόχους που τέθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Για το λόγο 
αυτό, οι τεχνικές δημιουργικής γραφής που παρουσιάζονται προτείνονται ως 
εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού 
και θεωρείται ωφέλιμο να υλοποιούνται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, με σκοπό 
τη δημιουργία ώριμων και κριτικά στοχαζόμενων πολιτών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτικός γραμματισμός, δημιουργική γραφή, παραμύθι 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, τα ερεθίσματα είναι πολυάριθμα και η 
μετάδοσή τους ραγδαία. Για το λόγο αυτό, το σχολείο καλείται να παίξει το ρόλο της 
«ασπίδας προστασίας» με το να προάγει την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών, 
σταδιακά, από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στόχος είναι η αποφυγή της 
μετατροπής των σημερινών μαθητών/τριών, και συνεπώς μελλοντικών πολιτών της 
κοινωνίας, σε παθητικούς καταναλωτές. Αυτός ο στόχος γίνεται ιδιαίτερα φανερός στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2011) της Γλώσσας, το οποίο προσανατολίζεται σε μια κριτική γλωσσική 
επίγνωση ή με άλλα λόγια στον κριτικό γραμματισμό. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος 
για κάθε μαθητή/τρια είναι: 

 «Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να 
αξιολογεί αντικειμενικά τα μηνύματα (…) Να συνειδητοποιήσει ότι: (α) διαθέτει την 
ικανότητα να περιγράφει, να τροποποιεί την εξωτερική πραγματικότητα αλλά και να 
δημιουργεί πραγματικότητα με το λόγο του, στο μέτρο που μεταχειρίζεται τα κατάλληλα 
γλωσσικά μέσα και ότι (β) η δυνατότητα αυτή είναι συνάρτηση της γνώσης και της 
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συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήματος» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2011:17). 

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής σε σχέση με τον κριτικό γραμματισμό. Η 
δημιουργική γραφή αφορά την αποπλαισίωση της παραγωγής κειμένου από τους/τις 
μαθητές/τριες και την ενθάρρυνση της αξιοποίησης της φαντασίας. Γι’ αυτό το λόγο, 
έρεισμα της παρούσας εργασίας αποτελεί το βιβλίο του Τζιάννι Ροντάρι «Γραμματική 
της φαντασίας: Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες». Ο Ροντάρι δούλεψε ως 
δάσκαλος σε μια δύσκολη εποχή για την Ιταλία (εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου). 
Στη διδασκαλία του αξιοποιούσε παραμύθια και ιστορίες από την καθημερινή ζωή των 
Ιταλών χρησιμοποιώντας τεχνικές του σουρεαλισμού, με σκοπό να ξεκλειδώσει τη 
φαντασία των παιδιών, να τα απελευθερώσει από το αυστηρό σχολικό πλαίσιο, ώστε 
να αποποινικοποιήσουν τα λάθη τους και να αναπτύξουν δεξιότητες στην παραγωγή 
λόγου. Κατά τον ίδιο «δημιουργικό είναι ένα μυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα 
ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές 
απαντήσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη, που αρνείται το τυποποιημένο, 
που καταπιάνεται απ’ την αρχή με τα πράγματα και τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από 
κομφορμισμούς» (Ροντάρι, 2003). 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πρόταση συγκεκριμένων τεχνικών 
δημιουργικής γραφής -με έρεισμα ευρωπαϊκά και λαϊκά παραμύθια- που σκοπό έχουν 
την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν σε 
μαθητές/τριες Γ΄- Στ΄ τάξης ενός 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου του Νομού Ηλείας στα 
πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος. Το κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο στη 
συγκεκριμένη περιοχή είναι χαμηλό και η επαφή των παιδιών με επεξεργασμένο λόγο 
και τεχνικά κείμενα πολύ περιορισμένη. Επομένως, τα κείμενα που θα 
χρησιμοποιούνταν σαν έρεισμα του προγράμματος, για την εφαρμογή των τεχνικών 
δημιουργικής γραφής, έπρεπε να είναι προσιτά στα παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο, το πλαίσιο 
εφαρμογής των τεχνικών αυτών επιλέχθηκε να είναι το παραμύθι, λόγω του 
παιδαγωγικού του χαρακτήρα και της εξοικείωσης των παιδιών με αυτό (Μαλαφάντης, 
2002; Δουλάμη & Αντωνίου, 2011).  

Στα επόμενα κεφάλαια θεμελιώνεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού 
γραμματισμού, της δημιουργικής γραφής και της μεταξύ τους συσχέτισης. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζονται οι τεχνικές δημιουργικής γραφής που εφαρμόστηκαν και, 
τέλος, ακολουθεί συζήτηση με βάση την εμπειρία των εκπαιδευτικών από το όλο 
εγχείρημα. 

Κριτικός γραμματισμός 

Οι βάσεις για τη θεμελίωση του κριτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση αποδίδονται 
στον Paulo Freire, ο οποίος δούλευε ως καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας, ενώ 
αργότερα έγινε διευθυντής του τμήματος Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Recife. 
Με τους φοιτητές του διεξήγαγε έρευνα δράσης στη διδασκαλία του αλφαβητισμού 
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τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές γύρω από το Recife. Με τα έργα του 
προσπάθησε να επηρεάσει και να αλλάξει τον τρόπο σκέψης όχι μόνο στη Βραζιλία 
αλλά και στον υπόλοιπο «αναπτυσσόμενο» κόσμο. O Freire προσπάθησε να 
δημιουργήσει μια παιδαγωγική προσανατολισμένη στο μαθητή. Η παιδαγωγική που 
εφάρμοσε βασιζόταν στο διάλογο και στην κριτική σκέψη. Θεωρούσε ότι η 
εκπαιδευτική πράξη και η έρευνα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και ότι ο/η 
μαθητής/τρια πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον, δάσκαλος 
και μαθητής πρέπει να βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση. Στόχος του εκπαιδευτικού 
συστήματος, για τον Freire, είναι η διαμόρφωση της κριτικής σκέψης των 
μαθητών/τριών, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις πολλαπλές πληροφορίες που 
προσλαμβάνουν και να μη μετατραπούν σε παθητικά καταναλωτικά όντα. Η 
αναμόρφωση του διδακτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό θεωρείται απαραίτητη 
προϋπόθεση αυτής της διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία 
για τους μαθητές/τριες (Freire, 2005). Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν τα επόμενα 
χρόνια τα παιδαγωγικά ρεύματα που έθεσαν ως βασικό στόχο τη διαλεκτική σχέση των 
παιδιών και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  

O κριτικός γραμματισμός ορίζεται ως η διαδικασία εκείνη που στοχεύει στην 
αποκωδικοποίηση, κωδικοποίηση και ανακωδικοποίηση του κόσμου. Είναι μια 
«κριτική ανάγνωση» της πραγματικότητας, αφού μέσα από τις λέξεις μπορούμε να 
αναδιαμορφώσουμε τον κόσμο (Mendoza, 2010). Ο David Wray (2006) παρομοιάζει 
τον κριτικό γραμματισμό με χαμαιλέοντα που αλλάζει μορφή ανάλογα με το πλαίσιο 
και είναι γνωστός σε διάφορα μέρη του κόσμου σαν κριτική γλωσσική επίγνωση 
(critical language awareness), κριτικός κοινωνικός γραμματισμός (critical social 
literacy), κριτική επίγνωση του γραμματισμού (critically-aware literacy). Ωστόσο, 
όπου και να συναντάμε τους διάφορους όρους, οι θεμελιώδεις άξονες είναι κοινοί: (α) 
οι προσεγγίσεις του κριτικού γραμματισμού θεωρούν ότι οι λέξεις και τα κείμενα είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με τις πολιτισμικές και κοινωνικές πρακτικές από τις οποίες και 
μέσα στις οποίες έχουν κατασκευαστεί, (β) οι εκπαιδευτικοί που θέτουν ως στόχο τον 
κριτικό γραμματισμό, ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να ερευνούν και να 
αμφισβητούν τις σχέσεις μεταξύ της γλώσσας και των κοινωνικών πρακτικών και 
αναδιαμορφώνουν τον κόσμο μέσα από την παραγωγή κειμένων (Wray, 2006; 
McLaughlin & DeVoogd, 2004).  

Η κατεύθυνση, λοιπόν, προς τον κριτικό γραμματισμό, θέλει ένα παιδί να λειτουργεί 
με κριτική σκέψη απέναντι στις μορφές και πρακτικές γραμματισμού που συναντά 
γύρω του, να προσεγγίζει την ιδεολογική πλευρά στη χρήση της γλώσσας και να γίνει 
ικανό να διαμορφώνει και να αναδιαμορφώνει τις θέσεις του ως ενεργός πολίτης 
κριτικά σκεπτόμενος (Κωτόπουλος κ.ά., 2013). 

Δημιουργική γραφή και κριτικός γραμματισμός 

Ενώ στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (2011) του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ο 
κριτικός γραμματισμός (κριτική γλωσσική επίγνωση) τίθεται ως βασικός στόχος (σελ. 
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17), φαίνεται ότι η στροφή της διδακτικής διαδικασίας προς αυτή την κατεύθυνση δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή τους 
διαδικασία και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Τέτοιες δραστηριότητες 
προσφέρονται στα διάφορα προγράμματα δημιουργικής γραφής που αναφέρονται στα 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., χωρίς βέβαια να υπάρχει απαραίτητα το θεωρητικό υπόβαθρο 
και η εξειδικευμένη γνώση από πλευράς των εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνει ο 
Κωτόπουλος (2014), η δημιουργική γραφή ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία οι 
μαθητές/τριες επιτυγχάνουν την ενεργητική πρόσληψη λογοτεχνικών ειδών και 
οδηγούνται, με παιγνιώδη τρόπο, στη συγγραφή κειμένων, σύγκριση, κριτική εξέταση 
και διασκευή αυτών. Η ίδια η διαδικασία, δηλαδή, εμπεριέχει την κριτική ανάγνωση 
των κειμένων. Ο Κιοσσές (2013) προσθέτει ότι ο όρος δημιουργική γραφή εμπεριέχει 
την έμπνευση, τη φαντασία, τη λογική και την τεχνική δεξιότητα συγγραφής κειμένου. 
Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο και 
αναδεικνύονται μέσω των δραστηριοτήτων.  

Η δημιουργική γραφή δεν αφορά μόνο τα λογοτεχνικά κείμενα αλλά και ποικίλα 
διαφορετικά είδη γραπτού λόγου όπως: αινίγματα, μαθητικά ανέκδοτα, 
δημοσιογραφικό λόγο, διαφήμιση κ.λπ. Επιτρέπει τη διαμόρφωση του υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: (α) απο-σχολειοποίηση των κειμένων, δηλαδή 
αποδέσμευση αυτών από το αυστηρό παραδοσιακό πλαίσιο, (β) απο-σχολιοποίηση, 
δηλαδή αποδέσμευση του κειμένου από τον παραδοσιακό σχολιασμό. Επιπλέον, 
βασικές δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
δημιουργικής γραφής είναι: (α) η ανάγνωση, (β) η συγγραφή/σύνθεση διαφόρων 
κειμενικών ειδών (γ) η κριτική εξέταση του παραγόμενου κειμένου, εφόσον 
δημιουργική γραφή σημαίνει κριτική ανάγνωση και επανεγγραφή του υπό διαμόρφωση 
κειμένου (Κιοσσές, 2013).  

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό πως οι δραστηριότητες δημιουργικής 
γραφής έχουν κοινούς θεμελιώδεις άξονες με τον κριτικό γραμματισμό: (α) τη 
διαμόρφωση του διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, (β) 
την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών αποπλαισιώνοντας τις δραστηριότητες από το 
αυστηρό παραδοσιακό περιβάλλον του σχολείου, (γ) τη διαλεκτική σχέση των 
μαθητών/τριών με τη γλώσσα και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, μέσα από 
την εξοικείωση με πολλά είδη λόγου, τον εντοπισμό του σκοπού και των κινήτρων 
του/της συγγραφέα και την ανασύνθεση ενός κειμένου θέτοντας διαφορετικούς 
σκοπούς. Με βάση την αλληλοσυσχέτιση αυτή, είναι φανερό πως η δημιουργική γραφή 
και οι πρακτικές της συνεπικουρούν στην καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. 
Σύμφωνα με αυτούς τους άξονες και με έρεισμα τα παραμύθια και το έργο του Ροντάρι, 
σχεδιάστηκαν οι τεχνικές που προτείνονται στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

1465/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Υλοποίηση του προγράμματος 

Σκοπός 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προσπάθεια εξοικείωσης των παιδιών με 
τεχνικές δημιουργικής γραφής, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια του κριτικού 
γραμματισμού. 

Επιμέρους στόχοι προγράμματος 

Οι μαθητές στο τέλος του προγράμματος να είναι ικανοί: 
− Να αναπτύσσουν φανταστικά σενάρια. 
− Να συνεχίζουν και να ανασυνθέτουν μια ιστορία. 
− Να μετατρέπουν το τέλος μιας ιστορίας ανάλογα με το σκοπό που θέτουν. 
− Να αξιοποιούν το λάθος δημιουργώντας μια καινούρια ιστορία. 
− Να βρίσκουν το επιμύθιο της ιστορίας και να κατανοούν τα κίνητρα του συγγραφέα. 
− Να γίνουν, σταδιακά, κριτικοί αναγνώστες. 

Τεχνικές δημιουργικής γραφής 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων σχεδιάστηκαν εννιά τεχνικές (με 
έρεισμα το βιβλίο του Ροντάρι «Γραμματική της φαντασίας») που εμπίπτουν σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (πρώτο επίπεδο δραστηριοτήτων δημιουργικής 
γραφής) επικεντρώνεται περισσότερο στο πλαίσιο των παραμυθιών, στα οποία έχει 
γίνει νοηματική επεξεργασία εντός της τάξης. Η δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων 
(δεύτερο επίπεδο) ξεπερνά το στάδιο της επεξεργασίας και της μετατροπής ενός 
παραμυθιού, είναι πιο χειραφετητικές για τα παιδιά, αφού τους δίνεται η δυνατότητα 
να εργαστούν με φανταστικούς χαρακτήρες και να αυτοσχεδιάσουν με βάση αυτούς, 
δημιουργώντας δικά τους παραμύθια. Οι παρακάτω τεχνικές εφαρμόστηκαν με τη 
μορφή σχεδίων εργασίας σε μαθητές Γ΄-Στ΄ δημοτικού ενός τριθεσίου δημοτικού 
σχολείου του Νομού Ηλείας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον 
Μάιο του 2018, σε ώρες ευέλικτης ζώνης Ο προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης με την 
κάθε δραστηριότητα είναι τρεις έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. 
Τα σχέδια εργασίας συγκεντρώθηκαν σε σχετικό φάκελο διδακτικών δραστηριοτήτων, 
ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς. Οι τεχνικές αυτές προτείνονται 
ως εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την καλλιέργεια του κριτικού 
γραμματισμού, μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Ειδικότερα: 

Δραστηριότητες πρώτου επιπέδου: 

1. Παραμυθοσαλάτα: Μπερδεύοντας τους ήρωες γνωστών παραμυθιών φτιάχνουμε 
μια καινούρια ιστορία. Παράδειγμα: «Μια μέρα, ο παπουτσωμένος γάτος 
αποφάσισε να πάει για ψώνια. Στο δρόμο συνάντησε τη Χιονάτη και την 
Κοκκινοσκουφίτσα που έπιναν πορτοκαλάδα σε μια καφετέρια…». Η κάθε ομάδα 
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αναλαμβάνει να διαλέξει ήρωες από γνωστά παραμύθια και να δημιουργήσει μια 
καινούρια ιστορία. Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία της. 

2. Πέντε λέξεις από ένα παραμύθι και μία παραπάνω που να σπάει την ιστορία: Κάθε 
ομάδα διαλέγει ένα παραμύθι στο οποίο συμφωνούν τα μέλη. Βρίσκει τέσσερις 
λέξεις που οδηγούν σε αυτή την ιστορία. Οι άλλες ομάδες προτείνουν μια πέμπτη 
λέξη που σπάει την αλυσίδα π.χ. μητριά, στάχτη, γοβάκι, χορός, πρίγκιπας, τζίνι. Η 
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράψει μια καινούρια ιστορία αξιοποιώντας το νέο 
στοιχείο. 

3. Τι συμβαίνει μετά; Παράδειγμα: Στο παραμύθι «Το παιδί και το ψαράκι» Τι έκανε 
μετά ο μικρός ψαράς, αφού δεν κατάφερε να ψαρέψει κανένα ψάρι; Οι ομάδες 
φτιάχνουν ένα καινούριο τέλος για την ιστορία βάζοντας στόχο ένα δικό τους 
επιμύθιο. 

4. Παραμύθια από την ανάποδη. Στο λαϊκό παραμύθι «Ο τυφλός και ο κυνηγός» 
αλλάζει το ήθος των χαρακτήρων: ο τυφλός γίνεται πονηρός και ο κυνηγός γίνεται 
σοφός. Η κάθε ομάδα γράφει τη δική της συνέχεια της ιστορίας. 

5. Αλλάζοντας φόντο: Κατά τη διάρκεια της αφήγησης ενός λαϊκού παραμυθιού (που 
έχει αναλάβει να βρει και να ανακοινώσει στην τάξη κάθε ομάδα στα πλαίσια του 
πολιτιστικού προγράμματος), οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τα παιδιά να 
περιγράψουν το σκηνικό που εκτυλίσσεται κάποια συγκεκριμένη σκηνή. Έπειτα, 
αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να περιγράψει γραπτά ένα άλλο πιθανό σκηνικό για τη 
συγκεκριμένη σκηνή. Παράδειγμα: η μια ομάδα να αναλάβει να μετατρέψει το 
σκηνικό σε τρομακτικό, η άλλη σε ρομαντικό, η άλλη σε αστείο κ.ο.κ.  

6. Τι θα συνέβαινε αν; Αλλάζουμε το τέλος ενός παραμυθιού. Για παράδειγμα: Τι θα 
συνέβαινε αν το γυάλινο γοβάκι της Σταχτοπούτας είχε σπάσει στη σκάλα; Η κάθε 
ομάδα θέτει το δικό της στόχο για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας (καλό 
τέλος, λυπητερό τέλος, αστείο τέλος κ.λπ.). Αυτή την τεχνική μπορούμε να τη 
μεταφέρουμε και στη ζωή των παιδιών με ερωτήσεις όπως: «Τι θα συνέβαινε αν 
ένα πρωί ξυπνούσες και το σπίτι σου βρισκόταν πάνω σε ένα σύννεφο;». Η κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα δικό της φανταστικό σενάριο. 

Δραστηριότητες δευτέρου επιπέδου: 

1. Φράσεις σε σειρά: Δίνουμε στα παιδιά μια φράση γραμμένη σε ένα λευκό χαρτί. 
Για παράδειγμα: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μαύρη γάτα…» Κάθε παιδί της 
κάθε ομάδας προσθέτει με τη σειρά του μια φράση. Η κάθε ομάδα ανακοινώνει το 
παραμύθι που προέκυψε. 

Διαφορετικά: Φτιάχνουμε καρτέλες με τις εξής ερωτήσεις: (α) Ποιος ήταν; (β) Πού 
βρισκόταν; (γ) Τι έκανε; (δ) Τι είπε; (ε) Τι είπε ο κόσμος; (στ) Πώς τελείωσε η 
ιστορία; Ο πρώτος της ομάδας απαντά στην πρώτη ερώτηση και διπλώνει το 
χαρτάκι για να μη διαβάσει κανείς την απάντηση. Ο δεύτερος απαντά στη 2η 
ερώτηση, διπλώνει το φύλλο κ.ο.κ. μέχρι να τελειώσουν οι ερωτήσεις. Αφού 
απαντηθούν οι ερωτήσεις, οι ομάδες διαβάζουν το παραμύθι που προέκυψε από τις 
απαντήσεις. Συνήθως, η ιστορία που προκύπτει είναι αστεία.  
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2. Διώνυμα: Δυο παιδιά της κάθε ομάδας διαλέγουν τυχαία δυο ουσιαστικά από το 
λεξικό. Οι δυο αυτές λέξεις θα είναι οι πρωταγωνιστές του παραμυθιού. Για 
παράδειγμα: σκύλος-καλάθι. Ζητάμε από τις ομάδες να φτιάξουν μια μικρή 
αφήγηση βασισμένη στις δυο αυτές λέξεις, με σκοπό ένα αστείο σενάριο. 

3. Πλάθοντας χαρακτήρες: Κάθε ομάδα επιλέγει δυο αστεία ονόματα και πλάθει δυο 
χαρακτήρες που κάνουν γκάφες. Με βάση αυτούς τους χαρακτήρες φτιάχνει ένα 
αστείο παραμύθι, το οποίο μπορεί με τη βοήθεια -ψηφιακών ή μη- εικαστικών 
μέσων να μετατρέψει σε κόμικ.  

Συζήτηση 

Στο τέλος του προγράμματος τα αποτελέσματα φάνηκαν ενθαρρυντικά, καθώς τα 
παιδιά ανταποκρίθηκαν με ευχαρίστηση στο όλο εγχείρημα. Οι μαθητές/τριες ήρθαν 
σε επαφή με πολλά παραμύθια, αποπλαισιωμένα από την παραδοσιακή αντίληψη της 
επεξεργασίας ενός κειμένου μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
αναπλαισίωση και αναδόμηση της συγγραφής ενός παραμυθιού με βιωματικό τρόπο, 
εμπλέκοντας το παιχνίδι και αξιοποιώντας ιστορίες που γοητεύουν τα παιδιά. Συνεπώς, 
οι μαθητές/τριες φάνηκαν θετικοί/ές ως προς τη συμμετοχή στις δραστηριότητες 
παραγωγής λόγου, καθώς η όλη διαδικασία παρέπεμπε περισσότερο σε παιχνίδι παρά 
στη συνηθισμένη πρακτική.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες. Το γεγονός 
αυτό φαίνεται πως λειτούργησε αποτελεσματικά στην ενεργοποίηση των παιδιών, όπως 
φάνηκε από τη συμμετοχή και των πιο αδύναμων μαθητών/τριών στα κείμενα που 
προέκυψαν, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν πρωτότυπα και ευφάνταστα.  

Από τα παραχθέντα κείμενα των μαθητών/τριών σε κάθε τύπο δραστηριότητας 
παρατηρήθηκε ότι οι προτεινόμενες τεχνικές βοήθησαν στη βελτίωση της ανάγνωσης 
αλλά και στην εξοικείωση με την παραγωγή και ανασύνθεση του γραπτού λόγου. 
Επιπλέον, φάνηκε να ενισχύεται το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, αφού τα λάθη 
των μαθητών/τριών αξιοποιούνταν με δημιουργικό τρόπο, με σκοπό τον 
αυτοσχεδιασμό και την αποτύπωση της προσωπικής και ομαδικής έκφρασης σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από το σύνολο των δραστηριοτήτων, φάνηκε ότι: (α) 
στο πρώτο επίπεδο, η επεξεργασία και η ανασύνθεση των παραμυθιών υλοποιήθηκε 
πιο εύκολα, καθώς τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τα περισσότερα από τα παραμύθια 
και μπορούσαν εύκολα να μπουν στη διαδικασία αναδόμησης αυτών, (β) στο δεύτερο 
επίπεδο, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, 
καθώς οι χειραφετητικές δραστηριότητες απαιτούν ανώτερες νοητικές διεργασίες και 
δεξιότητες κριτικής σκέψης. Ωστόσο, οι ομάδες των μαθητών/τριών κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν δημιουργώντας ενδιαφέροντα και δομημένα κείμενα. 

Συνεπώς, η σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης πρέπει να ξεκινά από τις μικρές 
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ηλικίες, αξιοποιώντας απλές τεχνικές δημιουργικής γραφής, ώστε οι μαθητές/τριες να 
είναι έτοιμοι/ες μεγαλώνοντας να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες προκλήσεις.  

Αν και το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε ένα μικρό δείγμα μαθητών/τριών ενός τριθεσίου 
δημοτικού σχολείου, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει έρεισμα για περαιτέρω έρευνα και 
μελέτη του θέματος, ώστε να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα που θα αποτελούν 
αφορμή για περισσότερη συζήτηση σχετικά με το θέμα.  
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Περίληψη 

Η κατάκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής αποτελεί συχνά στοιχείο προβλημα-
τισμού για εκείνους τους μαθητές που αδυνατούν να εκπαιδευτούν αποτελεσματικά 
με τα τυπικά μέσα τα οποία εφαρμόζονται στις κοινές τάξεις. Στην παρούσα εργασία 
θα επιχειρηθεί να παρατεθεί ένα παράδειγμα που αντικατοπτρίζει, κατά την άποψή 
μας, με σαφήνεια τους περιορισμούς και τα εμπόδια αυτής της προσπάθειας, από μα-
θητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση του 
βραχύβιου προγράμματος παρέμβασης αφορά μαθήτρια της Α΄ τάξης δημοτικού σχο-
λείου με ΔΑΦ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαφοροδιαγνωστικής της αξιολόγη-
σης στόχευσε στη μαθησιακή προσαρμογή της. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών ενός 
μηνός απαιτήθηκε από την ομάδα να πειραματιστεί με μεθόδους, τεχνικές και υλικά, 
ώστε να απομονωθούν τα αποδοτικότερα μέσα, για την κατάκτηση του γραμματι-
σμού. Γίνεται ανθολόγηση των δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκαν ως οι περισσό-
τερο αποτελεσματικές και αξιοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: δεξιότητες γραμματισμού, ΔΑΦ, πρόγραμμα παρέμβασης, εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζει ποικιλο-
μορφία καθώς χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις, ενδοατομική και διατομική ανο-
μοιογένεια και, σύμφωνα με νεότερες απόψεις, εξαρτάται από ιδιοσυστατικές προϋ-
ποθέσεις (Gernsbacher, Morson, & Grace, 2015). Σήμερα, κατά το DSM-5 (APA, 
2013:53), η νευροαναπτυξιακή διαταραχή του αυτισμού, η έως τώρα γνωστή Διάχυτη 
Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), περιλαμβάνει, κάτω από το υπερώνυμο της Διατα-
ραχής Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Disorder-ASD), σύντομα ΔΑΦ, κα-
τηγορίες του αυτισμού, όπως η μη καθοριζόμενη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ο 
αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, η αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλι-
κίας και η διαταραχή/σύνδρομο Asperger’s, που αποτελούσαν παλαιότερα αυτοτελείς 
διαγνωστικές κατηγορίες. Η προσπάθεια ενιαιοποίησης των κατηγοριών πέραν της 
πρακτικής της αξίας (παρεμβάσεις, επιδόματα), έχει και ένα άλλο επιστημονικό όφε-
λος ως προς την χρήση κοινών κριτηρίων με αποτέλεσμα ακριβέστερες διαγνώσεις 
και αποτελεσματικότερη συμβουλευτική οικογένειας. Σημειώνεται ότι μέσα στην ευ-
ρεία γκάμα του αυτισμού συνυπάρχουν από την απουσία λόγου μέχρι την άκαμπτη, 
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κυριολεκτική γλώσσα. Υπογραμμίζεται η απουσία ποιοτικής και για λόγους κοινωνι-
κής αμοιβαιότητας (reciprocal social communication) χρήση της γλώσσας, ανεξάρτη-
τα από τον βαθμό κατάκτησης της λεκτικής επικοινωνίας. Συνεπώς, ακόμη και αν το 
λεξιλογικό ή/και το μορφοσυντακτικό επίπεδο της γλώσσας του ατόμου δεν θίγονται, 
η λειτουργική χρήση της (π.χ. χαιρετισμός, πληροφόρηση, απαίτηση, υπόσχεση, αί-
τημα, εξωλεκτικά στοιχεία) αποτελεί την δικλείδα ασφαλείας (ό.π.:53) στην διάγνωση 
του αυτισμού κυρίως υψηλής λειτουργικότητας - επιπέδου 1.  

Το παράδειγμα στο οποίο θα αναφερθούμε, κατά την άποψή μας, αντικατοπτρίζει πο-
λύ παραστατικά την ευρεία διάσταση των γλωσσικών δυσκολιών που μπορεί να εμ-
φανίσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού με υψηλή 
λειτουργικότητα. Το πρόγραμμα, που παρακολούθησε η μαθήτρια και σχεδιάστηκε 
με γνώμονα της δυσκολίες της, παρουσιάζεται ως εκπαιδευτική πρόταση υποστήριξης 
ανάλογων δυσκολιών.  
 

Η γλωσσική ανάπτυξη στον αυτισμό 

Η γλωσσική έκφραση αποτελεί το όχημα της σκέψης και σηματοδοτεί την ανθρώπινη 
εξέλιξη ανά τους αιώνες. Δυνητικά ένα άτομο βελτιώνει τα εκφραστικά του μέσα 
στην διάρκεια της ζωής του, με την βοήθεια της εκπαίδευσης, της εμπειρίας και της 
κοινωνικής συναναστροφής. Υπάρχουν, όμως, κάποια κομβικά σημεία στην τυπική 
ανάπτυξη του ανθρώπου, τα λεγόμενα ορόσημα, όπου σύμφωνα με τις μελέτες έχουν 
ορισθεί ως η χρονική στιγμή της κατάκτησης σημαντικών γλωσσικών δεξιοτήτων.  

Η ηλικία που χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι 
τα 3 έτη, περίοδος που χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική ωρίμανση. Εκτός από την 
βιολογική προϋπόθεση, άλλες παράμετροι που συμμετέχουν σε αυτήν την εξέλιξη 
είναι η ωρίμανση του συστήματος άρθρωσης και φώνησης, που έχει ήδη συμβεί, και 
η επιθυμία αλληλεπίδρασης του παιδιού με τον κόσμο. Στις ηλικίες μεταξύ τριών και 
πέντε ετών, το λεξιλόγιο των παιδιών εμπλουτίζεται εκρηκτικά και τελειοποιούνται οι 
κανόνες της γλώσσας που αφορούν στη φωνολογία, στη μορφολογία, στη σύνταξη, 
στη σημασιολογία, στην προσωδία και στην πραγματολογία (Δράκος, 1999).  

Έτσι, όταν ένα παιδί εισέρχεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να (Cole & 
Cole, 2001): 

(α) Αντιλαμβάνεται την γλώσσα των γονέων του και αντιδρά κατάλληλα σε 
αυτήν. 

(β) Έχει εγκαταλείψει τον ολοφραστικό λόγο και χρησιμοποιεί διευρυμένες 
προτάσεις για την έκφραση αιτημάτων, ανακοινώσεων, αφηγήσεων, κ.ά. 

(β) Μιλάει κατανοητά με σωστή άρθρωση, ρυθμό, μελωδία και ένταση φωνής. 
(γ) Συμμετέχει σε διάλογο τηρώντας βασικούς κανόνες, π.χ. προσαρμογή στις 

ανάγκες του συνομιλητή, κατανόηση της πλευράς του άλλου, εναλλαγή σειράς, κ.ά.  
(δ) Σχηματίζει ολοκληρωμένες προτάσεις με μορφοσυντακτική πολυπλοκότη-

τα και είναι σε θέση να γενικεύει γραμματικούς κανόνες. 
(ε) Χρησιμοποιεί αρκετές έννοιες τις οποίες κατανοεί. 
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(στ) Ενισχύει την γλωσσική έκφραση με παραγλωσσικά στοιχεία, π.χ. εκφρά-
σεις προσώπου, χειρονομίες, κ.ά.  

Τα πρώιμα συμπτώματα του αυτισμού εκδηλώνονται με γλωσσική καθυστέρηση και 
συνοδεύονται από κοινωνικά ελλείμματα. Οι ικανότητες που αναπτύσσει το άτομο 
εμφανίζουν χαρακτηριστική διάσταση μεταξύ τους («ψαλίδα») και δύνανται να συ-
νυπάρχουν στο ίδιο άτομο με άλλα περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένα χαρακτηρι-
στικά, π.χ. ανεπαρκής ή ανύπαρκτη βλεμματική επαφή, ιδιότυπο ή μη φανταστικό 
παιχνίδι, και μη συνηθισμένες επικοινωνιακές αντιδράσεις (APA, 2013:56). Η συγκε-
κριμένη περιγραφή εστιάζει εμφανώς σε ένα τρίπτυχο αδυναμιών: στη λεκτική αλλά 
και εξωλεκτική επικοινωνία του παιδιού και στη συναισθηματική βάση που αυτές το-
ποθετούνται αλλά και στην ισορροπία που πρέπει να εμφανίζουν. Και οι τρεις ικανό-
τητες πάσχουν στο άτομο με αυτισμό -ακόμη και εάν κάποια από αυτές θεωρείται 
προχωρημένη σε σχέση με την άλλη, και πάλι η ανισόρροπη ανάπτυξή τους είναι α-
ξιοσημείωτη. 

Οι τομείς σημαντικών ελλείψεων, ως προς τον λόγο και την επικοινωνία των παιδιών 
με ΔΑΦ, αναλύονται ως εξής (Γενά & Μακρυγιάννη, 2017:50): 
− Ηχολαλία. 
− Ακατάληπτη άρθρωση. 
− Ακατάλληλοι κυματισμοί της φωνής/προσωδιακή απόκλιση. 
− Επαναληπτικός λόγος. 
− Δυσκολίες στον λόγο που σχετίζονται με εννοιολογικά, γραμματικά, συντακτικά, 

μορφολογικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά του λόγου, όπως, αντιστροφή α-
ντωνυμιών, λανθασμένη χρήση ρηματικών προσώπων, αδυναμία αντίληψης του 
χιούμορ ή της ειρωνείας κ. ά. 

− Κυριολεκτικός λόγος, χωρίς μεταφορές, παρομοιώσεις, παρομοιώσεις, χιούμορ ή 
άλλες μορφές δημιουργικού λόγου. 

− Ακριβής λόγος με επιτηδευμένο λεξιλόγιο. 
− Σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση του λόγο – αντιληπτικός λόγος. 
− Δυσκολίες στην επικοινωνία πέραν των δυσκολιών κατανόησης και εκφοράς του 

λόγου. 
− Ιδιαίτερη δυσχέρεια στην εξωλεκτική επικοινωνία. 

Σύντομο χρονικό 

Όταν η μαθήτρια προσήλθε στην αξιολογική διαδικασία κατά το τελευταίο τρίμηνο 
της φοίτησης στην Α΄ τάξη του δημοτικού, οι πληροφορίες που είχαν ήδη καταγραφεί 
μέσω του σχολείου, περιέγραφαν σοβαρές δυσκολίες στην κατάκτηση των δεξιοτή-
των γραμματισμού, στο αναμενόμενο για την ηλικία και την τάξη της επίπεδο, που ως 
αποτέλεσμα είχαν αποτυχία στο να συμβαδίσει με τον ρυθμό των συμμαθητών της. 
Αν και υποστηριζόταν από το Τμήμα Ένταξης του σχολείου, από την αρχή της χρο-
νιάς και στην τάξη είχαν γίνει προσπάθειες εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ρυθμός 
κατάκτησης των στόχων ήταν ιδιαιτέρως αργός και εκτιμήθηκε ότι σοβαρότερο ε-
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μπόδιο αποτελούσε η ασθενής φωνημική και φωνολογική μνήμη και επίγνωση του 
παιδιού.  

Αν και δεν αμφισβητήθηκε η νοητική της επάρκεια, δεν μπορούσε να εντοπιστεί η 
αιτία αυτής της δυσκολίας και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα αντισταθμιστικά 
μέσα. Από την άλλη, η κοινωνική και συναισθηματική εικόνα της μαθήτριας δεν φά-
νηκε να ανησυχεί το σχολείο, περιγραφόταν ως επαρκής, καθώς μπορούσε να αναζη-
τήσει την παρέα των συνομιλήκων της στο προαύλιο, όμως αναφέρθηκαν κάποια πε-
ριστατικά «αναστάτωσης» τα οποία αιτιολογήθηκαν ποικιλοτρόπως. Τέλος, περιγρα-
φόταν ως χαρούμενη αλλά με αργούς ρυθμούς και κάποιες άλλες δυσκολίες οι οποίες 
αποδόθηκαν σε ζητήματα ανατροφής. Η μαθήτρια μεγάλωνε σε φροντιστικό οικογε-
νειακό περιβάλλον, που παρείχε ερεθίσματα, χωρίς να γνωρίζει ή να υποψιάζεται την 
διαταραχή της (Αστέρη, Καρανίκου, & Καργιώτη, 2017). 

Προϋποθέσεις και αναγκαιότητα της παρέμβασης 

Οι Chen & Kuo (2017) αντιλαμβάνονται ότι το ενδιαφέρον των ερευνητών έως σήμε-
ρα μονοπωλείται από ερωτήματα που σχετίζονται με την πορεία της γλωσσικής ανά-
πτυξης των παιδιών του φάσματος. Αντιθέτως, δεν έχει δοθεί ο απαραίτητος ερευνη-
τικός χώρος στην κατανόηση της εξέλιξης των δεξιοτήτων γραμματισμού που συνδέ-
ονται άμεσα με την ακαδημαϊκή πρόοδο και την κοινωνική προσαρμογή. Οι ερευνη-
τές έως τώρα καταδεικνύουν τις αποκλίσεις μεταξύ τυπικής και μη τυπικής γλωσσι-
κής ανάπτυξης, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν επισημάνει τις δυσκολίες στις 
αναδυόμενες δεξιότητες γραμματισμού - κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, 
φωνολογική ενημερότητα, προφορική και γραπτή έκφραση- (Westerveld, Trembath, 
Shellshear, & Paynter, 2016) ως προβλεπτικό παράγοντα της εξέλιξης στην ανάγνω-
ση, στην γραφή και στην κατάκτηση του λεξιλογίου των παιδιών μη τυπικής ανάπτυ-
ξης.  

Οι υφιστάμενες έρευνες δεν είναι αρκετές ώστε να συνδέσουν ευθέως και με ασφά-
λεια τις ποικίλες αναγνωστικές δυσκολίες που αποκαλύπτονται στους μαθητές με αυ-
τισμό με αντίστοιχες φωνολογικές δυσκολίες ή να θεωρήσουν ότι αυτές αποτελούν 
ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αυτισμού. Παράδειγμα μιας τέτοιας έρευνας 
αποτελεί η διαχρονική μελέτη των Westerveld, Trembath, Shellshear, & Paynter 
(2016) για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ κατά την οποία 
βρέθηκε ισχυρή συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών: (α) προφορική-γραπτή γλώσσα 
(αποκωδικοποίηση), (β) φωνολογική επίγνωση-ανάγνωση μεμονομένων λέξεων, (γ) 
προσληπτικό λεξιλόγιο-ακουστική-οπτική κατανόηση όπως επίσης και (δ) μεταξύ α-
ναγνωστικής κατανόησης-κατακτημένου λεξιλογίου προσχολικής ηλικίας-
σημασιολογίας. Από την έρευνα εξήχθηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες της ανα-
γνωστικής κατανόησης για τους μαθητές της α΄ τάξης: (α) το λεξιλόγιο που κατέχουν 
οι μαθητές από τη νηπιακή ηλικία, (β) η κατανόηση ιστοριών και (γ) η εξοικείωση με 
τον γραπτό κώδικα (αλφαβητική/γραφημική επίγνωση), τους κανόνες και την ποικι-
λία του (π.χ. φορά γραφής, κράτημα βιβλίου, σημεία στίξης, όρια και μήκος λέξεων, 
κεφαλαιογράμματη γραφή).  
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Η μαθήτρια της περίπτωσής μας, ηλικίας 07-00-00 κατά την αξιολόγηση, είχε ήδη 
διανύσει 2 τρίμηνα παρακολούθησης του Αναλυτικού Προγράμματος της τάξης της 
και από την τυπική εκπαιδευτική αξιολόγησή της προέκυψαν τα παρακάτω μαθησια-
κά χαρακτηριστικά: 
• Καλές προφορικές δεξιότητες σε διαλογικές καταστάσεις της καθημερινότητας, 

πολύ καλύτερες από τις δεξιότητες γραμματισμού, με αρθρωτικές ανωριμότητες 
(αντικαταστάσεις φωνών /φ/-/θ/, /β/-/δ/, αδυναμία χρήσης του πληθυντικού ευγε-
νείας, αδυναμία κατηγοριοποίησης ζευγών εννοιών) - Καλό προσληπτικό λεξιλό-
γιο (κατανόηση εντολών και του λεξιλογίου των αξιολογητών) – Αδυναμία στον 
σημασιολογικό τομέα  

• Αδύναμη ενεργός ακουστική μνήμη (έως 4 στοιχεία) 
• Ανεπαρκής φωνημική και φωνολογική ενημερότητα (αδυναμία αναγνώρισης και 

ανάκλησης μεμονομένων συμβόλων/φωνημάτων/συνδυασμών και σύνθεσης συλ-
λαβών σε λέξεις ακόμη και της φωνοτακτικής δομής ΣΦΣΦ) 

• Αδυναμία αναγνώρισης της σκοπιμότητας των γραπτών δραστηριοτήτων και άρ-
νησή τους (μη κατακτημένος γραφικός χώρος, υπερβολικά μεγαλογράμματος 
γραφικός χαρακτήρας, απουσία εργονομικών δεξιοτήτων γραφής, ελλιπείς γρα-
φοκινητικότητα και οπτικοκινητικός συντονισμός) 

• Αδυναμία στην ακουστική κατανόηση ιστορίας - αδυναμία εστίασης - αποτυχία 
αναδιήγησης 

• Έντονη διάσπαση και χαμηλή ανοχή στην κόπωση 
• Προτίμηση σε παιγνιώδεις και πρακτικές δραστηριότητες σε αντικατάσταση των 

ακαδημαϊκών, με εξαιρετικές επιδόσεις σε χαρτοκοπτική και ζωγραφική 

Σχεδιασμός & Υλοποίηση των Δραστηριοτήτων  

Χαρακτηριστικά: Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην συνέχεια δομήθηκαν 
σε ένα πρόγραμμα σύντομης διάρκειας με συγκεκριμένη στόχευση. Το πρόγραμμα 
έπρεπε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμπυκνώσει δημιουργικά την ύλη 
που είχαν ήδη διατρέξει στην τάξη, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε ως πιλότος του ΕΠΕ που κατόπιν θα εφαρμοζόταν στο σχολείο. 
Φροντίσαμε ώστε να: (α) είναι προσιτό και φιλικό στην μαθήτρια και βεβαίως να χα-
ρακτηρίζεται για την παιγνιώδη του διάσταση ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον και 
να εξασφαλίσει το κίνητρο και την συνεργασία της, (β) περιέχει σύντομες και εναλ-
λασσόμενες δραστηριότητες ώστε να μην κουράζει και απογοητεύει, (γ) παρέχει άμε-
ση ανατροφοδότηση, (δ) δίνει την δυνατότητα για αυτενέργεια, αλληλεπίδραση, χει-
ρισμό υλικών, κινητικότητα. Διαρθρώθηκε με ασκήσεις που αφορούσαν στην καλ-
λιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και σε άλλες που στόχευαν στην φωνημική α-
ντιστοίχιση, επομένως στην κατάκτηση ανάγνωσης και γραφής.  

Στη σύνθεση των ασκήσεων κάθε συνεδρίας, προγραμματισμένης διάρκειας 45΄, α-
κολουθήθηκε το μοτίβο 2 ασκήσεις εμπέδωσης και 1 άσκηση επανάληψης. Επί παρα-
δείγματι οι δραστηριότητες φωνολογικής/φωνημικής ενημερότητας, όπως τα ομαδικά 
παιχνίδια (π.χ. «αρπάζω γράμματα»/«αρπάζω λέξεις») και οι εμπλουτισμένες τους 
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εκδοχές (π.χ. «το φιδάκι») εφαρμόζονταν μέχρι το τέλος του προγράμματος.  

Στόχοι: (α) Η διαφοροδιαγνωστική αντιμετώπιση των σύνθετων δυσκολιών, (β) η 
σύνταξη ΕΠΕ ώστε να υποστηριχθεί κατάλληλα στο περιβάλλον του σχολείου, (γ) η 
προσέγγιση, συνεργασία, συμβουλευτική οικογένειας για την παιδοψυχιατρική διε-
ρεύνηση και παρακολούθηση του παιδιού.  

Διάρκεια: Ένας μήνας κάθε μέρα για 45΄ έως 1 ώρα.  

Αξιολόγηση και Δραστηριότητες: 

1. Αρχική Αξιολόγηση: Εκτός από την επίσημη μαθησιακή αξιολόγηση για λόγους 
έκδοσης γνωμάτευσης, κατά την έναρξη της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε έ-
λεγχος της φωνολογικής/φωνημικής επίγνωσης της μαθήτριας στο επίπεδο των 
φωνημάτων/γραφημάτων (ανάμιξη πεζών-κεφαλαίων σε τυχαία σειρά).  

Αποτελέσματα κατά την α΄ μέτρηση: 38/47 (ποσοστό επιτυχίας 80,85%). Πρέπει 
να τονιστεί ότι το υψηλό ποσοστό αναγνώρισης-κατονομασίας δεν αποτυπώνει 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το πλήθος των αυτοδιορθώσεων, την αστάθεια σε 
επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ανάκλησης της μορφής αλλά και του ήχου του 
ίδιου συμβόλου, τον περιφραστικό τρόπο αναγνώρισης κάποιων (π.χ. του ήλιου ή 
του ιπποπόταμου, του υποβρύχιου), τη σύγχυση πεζών-κεφαλαίων με παρόμοια 
μορφολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. /Φ/-/Θ/, /Σ/-/Ζ/, /Ν/-/Μ/) τη βοήθεια 
που ελάμβανε από τις εκπαιδευτικούς και τη χρονική ανοχή. Επίσης το συγκεκρι-
μένο αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει την αδυναμία της μαθήτριας να ανακαλέσει τον 
ήχο απλών συλλαβών με φωνοτακτική δομή ΣΦ/ΦΣ.  

2. Τελική Αξιολόγηση: Στο τέλος του προγράμματος επανελέγχθηκε η ίδια ικανότη-
τα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν θετικές αλλαγές.  

Αποτελέσματα κατά την β΄ μέτρηση: 44/47 (ποσοστό επιτυχίας 93,61%). Σε αυ-
τήν την φάση προστέθηκε και η κατονομασία δίψηφων συμφώνων (μπ, ντ, γγ, γκ) 
και φωνηέντων (αι, ει, οι, ου) και διαφόρων συμφωνικών συνδυασμών (φρ, θρ, 
τρ, σφρ, λκ, σκ, πρ, κρ, πλ, φλ) και συλλαβών (βλα, κρε), τα οποία ήταν αδύνατον 
να αξιολογηθούν στην α΄ φάση. Οι αρχικές ποιοτικές δυσκολίες έδειξαν να έχουν 
υποχωρήσει αρκετά. 

Οι 24 Δραστηριότητες 

Α. Ομαδικό παιχνίδι της «Αλφαβήτας» (Αναγνώριση/Διάκριση/Κατονομασία πε-
ζών-κεφαλαίων)  
Υλικά: κάρτες, πίνακας, πλαστελίνη, μαρκαδόροι, ψαλίδι, πίνακας καταγραφής  
 
Β. Φωνολογική ενημερότητα (Ακουστική & Οπτική Διάκριση φωνημάτων, Ανάλυ-
ση-Σύνθεση φωνημάτων, Αναγνώριση-Διάκριση πεζών-κεφαλαίων) 
Υλικά: ο πίνακας, μαρκαδόροι 
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Γ. Ομαδικό παιχνίδι «Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι» (Αναγνώρι-
ση/Διάκριση/Κατονομασία πεζών-κεφαλαίων)  
Υλικά: πολύχρωμες κάρτες, στεφάνι από χαρτόνι, συρραπτικό 
 
Δ. Ομαδικό παιχνίδι «Αρπάζω γράμματα» (Αναγνώριση/Διάκριση πεζών-
κεφαλαίων)  
Υλικά: κάρτες, σακούλι, χρονόμετρο, πίνακας καταγραφής 
 
Ε. Δίψηφα, διπλά, συνδυασμοί (Αναγνώριση/Διάκριση/Κατονομασία)  
Υλικά: χαρτόνι, μαρκαδόρος, ψαλίδι 
 
Ζ. Ου, οι, ει, αι (Κατασκευή) 
Υλικά: κάρτες, μαρκαδόροι, μικρά ξυλάκια, κορδέλα 
 
Η. Ανάλυση-Σύνθεση (σε συλλαβές & σε φωνές) 
Υλικά: πίνακας, μαρκαδόροι, κάρτες, φωνή 
 
Θ. Ανάγνωση & Γραφή σε Πίνακα ζωγραφικής 
Υλικά: ζωγραφιά 
 
Ι. Κολάζ εικόνων (Ανάγνωση-Κατανόηση)  
Υλικά: εικόνες με αντίθετο περιεχόμενο, καρτέλες με προτάσεις 
 
Κ. Κολάζ εικόνων ΙΙ (Ανάγνωση-Γραφή) 
Υλικά: μπλοκ ζωγραφικής, χρώματα, μολύβι, χαρτί/πίνακας, μαρκαδόροι 
 
Λ. Ομαδικό παιχνίδι «Αρπάζω Λέξεις» (Αναγνώριση και Ανάγνωση λέξεων) 
Υλικά: κάρτες, χρονόμετρο, πίνακας καταγραφής 
 
Μ. Σαλιγκάρι και Λαβύρινθος συλλαβών (Αναγνώριση/Διάκριση/Κατονομασία 
συλλαβών)  
Υλικά: αυτοσχέδιος λαβύρινος και σαλιγκάρι, ζάρι, πιόνια 
 
Ν. Πλάθω γράμματα (Ανάκληση)  
Υλικά: πλαστελίνη 
 
Ξ. Ο χάρτης των λέξεων (Αναγνώριση-Κατονομασία-Γραφή) 
Υλικά: κανσόν, κάρτες 
 
Ο. Κάρτες για ανάγνωση με λέξεις ΣΦΣΦ και ΦΣΦΣ (Αναγνώρι-
ση/Διάκριση/Κατονομασία/Παραγωγή πρότασης)  
 
Π. Το Λεξόδεντρο (Ανάγνωση)  
Υλικά: ειδική κατασκευή 

1477/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ρ. Παιχνίδι με πλαστελίνη (Αισθητοποίηση)  
Υλικά: πλαστελίνη 
 
Σ. Αντιστοιχίζω (Οπτική διάκριση)  
Υλικά: πίνακας, μαρκαδόροι 
 
Τ. Χωρίζω-Συλλαβίζω (Κατάτμιση φωνημάτων-Συλλαβισμός) 
Υλικά: πίνακας, μαρκαδόροι 
 
Υ. Τα καπάκια (Αναγνώριση-Ανάγνωση) 
Υλικά: αυτοσχέδιος λαβύρινθος, μολύβι, καπάκια 
 
Φ. Γραφή πρότασης και ζωγραφική (Ανάλυση πρότασης-Κατανόηση-Αντιστοίχιση 
προφορικού με γραπτό λόγο) 
Υλικά: μπλοκ ζωγραφικής, χρώματα, χαρτί και μολύβι 
 
Χ. Στ και Τσ (Διάκριση συμπλεγμάτων) 
Υλικά: εικόνες  

 
Ψ. Το «Φιδάκι» με τις συλλαβές – Ομαδικό παιχνίδι (Αναγνώρι-
ση/Διάκριση/Κατονομασία συλλαβών)  
Υλικά: αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι, ζάρι, πιόνια 
 
Ω. «Η μικρή ιστορία του Χρήστου» (Κατανόηση-Γραφή) 
Υλικά: κείμενο, μολύβι 

Παρατηρήσεις-Διαπιστώσεις-Περιορισμοί 

Ο σχεδιασμός της διαφοροδιαγνωστικής παρέμβασης αποσκοπούσε στην ταύτιση των 
δυσκολιών της μαθήτριας με συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία και μετά το πέρας 
της παρέμβασης στην κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξή της. Τα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων περιορίστηκαν στο στάδιο της διατήρησης 
χωρίς να προχωρήσουν, λόγω της βραχυβιότητας της παρέμβασης, στην γενίκευση 
και διάκριση της γνώσης, που ούτως ή άλλως είναι χρονοβόρες και απαιτητικότερες 
(μετα)γνωστικές διεργασίες για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Ταυτόχρονα με 
την γνωστική στόχευση, επιδιώχθηκε η προσέγγιση των περιορισμών της μαθήτριας 
στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα με πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά την 
δική μας εκπαιδευτική παρέμβαση, η υποστήριξή της θεωρήθηκε επιτυχημένη επειδή 
η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης που ανέλαβε να υλοποιήσει την παρέμβαση 
στην τάξη ανέφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Η μαθήτρια έδειξε να συνδέεται με τις 
εκπαιδευτικούς, εξέφρασε συναισθήματα και λειτούργησε με περισσότερο θάρρος και 
αυτοπεποίθηση. Μετά την ανακοίνωση του πορίσματος και την επακόλουθη συμβου-
λευτική υποστήριξη της οικογένειας, οι γονείς έδειξαν να κατανοούν επαρκώς τις α-
νάγκες του παιδιού τους και να ανασκευάζουν προσωπικές δυσλειτουργικές γνωσίες.  
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Ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκα στο Ισλάμ: 
Σχέδιο διδασκαλίας με τη χρήση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών 

Λεβέντης Νικόλαος, Μ.Α. Επιστήμες της Αγωγής, EUC, nik.leventis@gmail.com 

Περίληψη 

Το ακόλουθο σχέδιο διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρικό, ακολουθεί μια απελευθερω-
τική προσέγγιση απέναντι σε έμφυλα ζητήματα στο Ισλάμ. Στόχος του είναι η αποδοχή 
της ισότητας των φύλων και η αμφισβήτηση των παραδοσιακών έμφυλων αντιλήψεων. 
Με αφορμή την ελληνική πραγματικότητα και την προσφυγική κρίση το παρόν κείμενο 
προσκαλεί τους μαθητές να γνωρίσουν μέρος των παραδοσιακών ισλαμικών αντιλή-
ψεων, αλλά και βασικών θέσεων των ουμανιστικού ιδεώδους, όπως αυτό εκφράζεται 
στην Οικουμενικού Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: γυναίκα, Ισλάμ, άνθρωπος, δικαιώματα. 

Θεωρητικό πλαίσιο [1] 

Εισαγωγή 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας συνιστά ένα μάθημα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
γυναίκα στο ισλάμ. Το γνωστικό πρόβλημα, που ανακύπτει κατά τη διδασκαλία του 
μαθήματος, έγκειται στην αδυναμία των μαθητών να προσεγγίσουν διεπιστημονικά τη 
θεματική των έμφυλων σχέσεων στο Ισλάμ. O/η εκπαιδευτικός είναι ωφέλιμο για τη 
σωστή επίτευξη του σεναρίου να έχει κάποιες βασικές γνώσεις θρησκειολογίας, κοι-
νωνιολογίας του φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεατρικών τεχνικών στην εκ-
παίδευση. Σύμμαχός του σ’ αυτή την απόπειρα είναι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα που από το 2003 και εξής υποστηρίζει ένα διαθεματικό πλαίσιο σπουδών και 
προωθεί τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Η παρούσα κατάσταση στη χώρα μας αναγκάζει τους πολίτες να συμβιώσουν με πι-
στούς τους Ισλάμ, ενώ δεν είναι απίθανο πολλοί εκπαιδευτικοί να έχουν μουσουλμά-
νους μαθητές και μαθήτριες στις τάξεις τους. Η πολιτισμική διάσταση μεταξύ Χριστια-
νισμού-Ισλάμ [2], αλλά και μεταξύ Ελλάδας και της χώρας προέλευσης των προσφύ-
γων με οδήγησε στη σύνταξη του παρόντος σχεδίου μαθήματος. Η μονοπολιτισμική 
αντίληψη του σχολείου ανήκει στο παρελθόν, διότι οδηγεί σε έναν κλειστό κώδικα, με 
αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ακούσια περιθωριοποίηση μέρους της μαθητικής 
κοινότητας. Αντίθετα, το σύγχρονο σχολείο ως ένας ουδέτερος χώρος καλεί τα διαφο-
ρετικά μέρη σε δημιουργική διαπολιτισμική συνδιαλλαγή. Η αξιοποίηση, λοιπόν, θεα-
τρικών τεχνικών στην εκπαίδευση λειτουργεί ταυτόχρονα ως μέσο διαπολιτισμικής ε-
πικοινωνίας και εκπαίδευσης, ανθρωπιστικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποιεί τους 
μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παπαγιάννη & Ρέππα, 2008). 
Ωστόσο, θα ήταν μονόπλευρο επιστημονικά, αφού πρόκειται για ένα σχέδιο μαθήματος 
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που φέρει έντονα το θρησκευτικό στοιχείο να παραθεωρήσουμε την άποψη εκείνη σύμ-
φωνα με την οποία ο μαθητής είναι γόνιμο να γνωρίζει βασικά στοιχεία του Χριστια-
νισμού, αφού συνιστά κύρια θρησκεία στις περισσότερες δυτικές χώρες, ώστε να μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει ένα θρήσκευμα σαν χάρακα για να κατανοήσει τα υπόλοιπα 
θρησκεύματα (Pollefeyt, 2007). 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας δεν επιδιώκει την παθητική μάθηση και εισάγει νέους 
προβληματισμούς σε εφήβους, με σκοπό την καλλιέργεια στάσεων και αξιών στο 
πνεύμα του ανθρωπισμού. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και 
διευκολυντικός για την εξέλιξη του μαθήματος. Η μάθηση είναι προϊόν μιας εξελικτι-
κής κατανόησης και επεξεργασίας των πληροφοριών, αντίθετα από το συμπεριφορι-
στικό μοντέλο που πιστεύει ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία δράσης-αντίδρασης. Α-
ξίζει δε να σημειωθεί ότι όπως κάθε διδακτικό σενάριο, έτσι και το παρόν, επιδιώκει 
την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού και την καλλιέργεια συγκεκριμένης άποψης περί 
της σχολικής αγωγής και του ρόλου της (Kress, 1988). Ο ουμανιστικός χαρακτήρας 
του ακολουθούντος σεναρίου θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον όρο «άν-
θρωπος» ως αναφερόμενου και στα δυο φύλα. 

Η θεατρική εμπειρία συνιστά απόρροια ενός συνόλου στοιχείων, όπως η γλώσσα, η 
σκέψη, το βίωμα, η ψυχική κατάσταση κ.λπ., τα οποία συντελούν στην άνθιση του 
ατόμου σε μαθησιακό και εκφραστικό επίπεδο παρέχοντας άμεση δημιουργική ικανο-
ποίηση. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει δε-
δομένες αλήθειες και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις (Παπαδόπουλος, 2010). 
Βοηθό μου στην οργάνωση των δραστηριοτήτων απετέλεσε το έργο του Γκόβα (2003): 
Για ένα δημιουργικό νεανικό θέατρο∙ ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. 

Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να οικοδομηθεί η γνώση 
σταδιακά. Η αλληλουχία μεταξύ των φάσεων συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 
του θέματος (Παπανικολάου κ.ά., 2013). Οι μαθητές καλούνται να αντλήσουν πληρο-
φορίες από εικόνες, δοσμένα κείμενα, τη μέχρι στιγμής εμπειρία τους και να συνεργα-
στούν μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει συνέργεια των μαθητών προς την ανακάλυψη της 
γνώσης.  

Τέλος, η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με το εν-
διαφέρον που το παρόν σενάριο προξένησε στους μαθητές, την ανάπτυξη προβληματι-
σμών σχετικά με το περιεχόμενο του και την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών. 

Εφαρμογή 

Η εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου αναμένεται να διαρκέσει σαράντα πέ-
ντε λεπτά (μία διδακτική ώρα) και απευθύνεται σε εφήβους σε σχολική αίθουσα δια-
μορφωμένη με τα θρανία και τις καρέκλες να βρίσκονται τοποθετημένα περιμετρικά 
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της αίθουσας, ώστε να μένει ενιαίος ελεύθερος χώρος για την εκτέλεση των δραστη-
ριοτήτων. 

Υλικά που θα χρειαστούμε για το παρόν σενάριο: φωτοτυπημένα και κομμένα απο-
σπάσματα των επιλεγμένων κειμένων για τη φάση 2, φωτοτυπημένες και κομμένες ει-
κόνες για τις φάσεις 2 & 3, μεγάλο λευκό χαρτόνι και μαρκαδόροι για τη φάση 4. 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές/τριες επιδιώκεται 

Ως προς τους γνωστικούς στόχους: 

• Να έχουν κατανοήσει ότι άνδρες και γυναίκες γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι. 
• Να έχουν ευαισθητοποιηθεί σε ζητήματα ανισότητας των δύο φύλων.  
• Να έχουν γνωρίσει βασικές θέσεις του ΟΗΕ και του Κορανίου για τις γυναίκες. 

Ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους: 

• Να σέβονται τον χώρο, την ομάδα και τους κανόνες. 
• Να σκέφτονται κριτικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το υλικό που θα τους δοθεί 

όσο και τη μέχρι στιγμής εμπειρία τους. 

Διδακτικές φάσεις 

Φάση 1 (5 λεπτά) 

Πες το όνομά σου επί τη βάση μίας θεατρικής συνθήκης 

Ο/η εκπαιδευτικός ή/και κάποιος/α μαθητής/τρια θέτει κάποιες θεατρικές συνθήκες 
μέσα στις οποίες όλοι πρέπει να πουν το όνομά τους. Π.χ. πείτε το όνομά σας σαν είστε 
η μητέρα σας ή σαν έχετε νεύρα ή σαν να είστε πολιτικός κ.λπ. Προτείνεται οι συνθήκες 
να διαφέρουν έντονα μεταξύ τους για να είναι εμφανείς οι διαφορές κάθε φορά που 
ακούγονται τα ονόματα. Αν η τάξη έχει δεθεί μέσα από προηγούμενες ανάλογες θεα-
τροπαιδαγωγικές εμπειρίες η δυσκολία των θεατρικών συνθηκών προτείνεται να αυξά-
νεται επιδιώκοντας το ψυχολογικό βάθος στις ενσαρκώσεις. 

Φάση 2 (15 λεπτά) 

Τι θα έλεγες αν ήσουν το πρόσωπο της εικόνας; 

Ο/η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε μαθητή/τρια από μία εικόνα με ένα πρόσωπο και στη 
συνέχεια διαβάζει τα αποσπάσματα που παρατίθενται παρακάτω και αφορούν στη γυ-
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ναίκα στο Ισλάμ. Στη συνέχεια ζητάει από τους μαθητές να σχολιάσουν τα αποσπά-
σματα σαν να ήταν τα πρόσωπα των εικόνων που τους μοίρασε, να γίνουν το πρόσωπο 
της εικόνας. 

A. Εικόνες 

 

 

Μαλάλα Γιουσαφσάι 
Ο άντρας της της έριξε οξύ στο πρόσωπο επειδή 

διεκδίκησε έμφυλη ισότητα 
 

 
Από διαδήλωση φανατικών μουσουλμάνων Μητέρα Τερέζα 

  
Μοντέλο Ορθόδοξος ιερέας 
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Τζιχαντιστής Μικτό ζευγάρι [3] 

 

 

Μουσουλμάνα μαθήτρια 

σε ενιαίο λύκειο 

Ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Β. Κείμενα 

(Τα αποσπάσματα που ακολουθούν δεν δίνονται για να παρουσιασθούν όλα στο πλαίσιο 
μιας διδακτικής ώρας. Δίνονται ώστε ο/η εκπαιδευτικός να έχει μια ποικιλία περικοπών 
στη διάθεσή του και να επιλέξει όποια εκείνος/η επιθυμεί.) 

• «Οι γυναίκες σας είναι το χωράφι σας. Να πηγαίνετε, λοιπόν, στο χωράφι σας με 
όποιο τρόπο σας αρέσει, προηγουμένως όμως να κάνετε κάτι και για την ψυχή σας. 
Να φοβάστε τον Κύριο και να ξέρετε ότι μια μέρα θα γυρίσετε σε Εκείνον.» (Κ [4] 
2:223) 

• «Οι γυναίκες οφείλουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους όπως ταιριάζει, και οι 
άντρες να συμπεριφέρονται σε αυτές με δικαιοσύνη, έχοντας όμως εξουσία πάνω 
σε αυτές.» (Κ 2:228δ) 

• «Αν κάποια από τις γυναίκες σας διαπράξει μοιχεία, καλέστε τέσσερις μάρτυρες 
και, αν αυτοί το βεβαιώσουν, τότε κλείστε τη στο σπίτι μέχρι να πεθάνει ή μέχρι 
που να της χαρίσει ο Θεός κάποιο μέσο σωτηρίας.» (Κ 4:15) 

• «Οι άντρες είναι ανώτεροι από τις γυναίκες λόγω της ιδιαιτερότητας με την οποία 
τους ανύψωσε ο Θεός πάνω από τις γυναίκες∙ επιπλέον, και επειδή οι άντρες δίνουν 
προίκα στις γυναίκες από το δικό τους πλούτο. Οι ενάρετες γυναίκες είναι πιστές 
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και υπάκουες και φυλάνε με προσοχή, κατά την απουσία των αντρών τους, ό,τι ο 
Θεός τους όρισε να φυλάνε ανέπαφο. Εκείνες, των οποίων την ανυπακοή φοβάστε, 
να τις μαλώνετε, να τις απομακρύνετε από το κρεβάτι σας και να τις δέρνετε. Αν 
όμως, είναι υπάκουες, να είστε καλοί προς αυτές. Ο Κύριος είναι ύψιστος και μέ-
γας.» (Κ 4:34) 

• «Δόθηκε η εντολή στις ευσεβείς να κατεβάζουν τα βλέμματά τους από τον πειρα-
σμό, να είναι εγκρατείς, να καλύπτουν τα κάλλη τους, εκτός από τα εξωτερικά, να 
καλύπτουν τα στήθη τους με πέπλο, να μη δείχνουν τα κάλλη τους σε κανέναν εκτός 
από τους συζύγους τους, τον πατέρα, τους πεθερούς, τα παιδία, τους προγόνους, τα 
αδέρφια, τα ανίψια και τις συζύγους τους, στις δούλες τους ή στους άντρες υπηρέ-
τες τους, οι οποίοι δεν έχουν σεξουαλική ικανότητα, καθώς και στα παιδιά που α-
κόμα δεν αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του γυναικείου φύλου. Οι γυναίκες, κα-
θώς βαδίζουν, να μην κινούν τα πόδια τους κατά τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύει 
τα κρυμμένα κάλλη τους. Μετανοήστε ενώπιον του Θεού όσοι είστε πιστοί, για να 
ευτυχήσετε.» (Κ 24:31) 

• «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώ-
ματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρο-
νται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.» (ΟΔΔΑ [5], Άρθρο 1α) 

• «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευ-
θερίες […], χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το 
χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα […] ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. (ΟΔΔΑ, Άρθρο 
2) […] Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια […] (ΟΔΔΑ, Άρθρο 3) Κανείς δεν επιτρέπεται να προβάλλεται σε βασα-
νιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.» (Ο-
ΔΔΑ, Άρθρο 5) 

• «Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που ση-
μαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και 
το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με ο-
ποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.» (ΟΔΔΑ, Άρθρο 19) 

• «Όλα τα ανθρώπινα όντα συγκροτούν μία οικογένεια, της οποίας τα μέλη υποτάσ-
σονται Αλλάχ και προέρχονται από τον Αδάμ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι όσον 
αφορά στην βασική αξιοπρέπειά τους και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους α-
νεξαρτήτως φυλής χρώματος, φύλου […] ή άλλων παραγόντων.» (ΔΚΑΑΙ [6], Άρ-
θρο 1α) 

• «Η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα ως προς την αξιοπρέπεια. Έχει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, είναι πολιτική οντότητα, έχει οικονομική ανεξαρτησία και το δικαί-
ωμα να διατηρήσει το όνομα και την καταγωγή της. Ο άντρας φροντίζει για την 
συντήρηση και τη καλή διαβίωση της οικογένειας.» (ΔΚΑΑΙ, Άρθρο 6) 

• «Τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα 
υποδουλώσει, εξευτελίσει, καταπιέσει ή εκμεταλλευτεί. Υποταγή πρέπει μόνο στον 
Μεγαλοδύναμο Αλλάχ […] (ΔΚΑΑΙ, Άρθρο 11α) Όλα τα δικαιώματα και οι ελευ-
θερίες που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη συμφωνούν με το ισλαμικό δί-
καιο.» (ΔΚΑΑΙ, Άρθρο 24) 
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Φάση 3 (20 λεπτά) 

Δυναμική εικόνα 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες από τον/την εκπαιδευτικό. Αριθμεί τους μαθητές: 1, 
2, 3, 4 (αναλόγως του μεγέθους του πληθυσμού τους τμήματος) και ζητά από τα παιδιά 
να σχηματίσουν ομάδες με βάση το νούμερο που έλαβαν. Σε κάθε ομάδα δίνεται μία 
εικόνα και ζητείται από τους μαθητές να στήσουν την εικόνα και στη συνέχεια να τη 
ζωντανέψουν. Μπορούν να δοθούν λίγα λεπτά για να σκεφτούν σε ομάδες όσα θέλουν 
να διαδραματιστούν στη σκηνή που τους έτυχε. Η υπόλοιπη τάξη που παρακολουθεί 
τις δραματοποιήσεις έχει δικαίωμα να παρέμβει στη δράση και να αλλάξει την πορεία 
της συζήτησης. Λέει κάποιος «stop» και λαμβάνει τη θέση ενός από τα πρόσωπα της 
δράσης. Η δράση συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και η δραστηριότητα σταματάει 
κάθε φορά που οι διάλογοι οδηγούνται σε κάποια λύση ή σε αδιέξοδο. 

 

 

 Αστυνομικοί ζητούν από γυναίκα να βγάλει το 
Μπουρκίνι της στην Γαλλία 

Γυναίκα θάβεται ζωντανή λόγω μοιχείας 

 

 
Μουσουλμάνα μετανάστρια αποφοιτά από το 
Πανεπιστήμιο 

Δύο γυναίκες διαφορετικής πολιτισμικής προέλευ-
σης [7] 
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Γαμήλια φωτογραφία 
Πατέρας δίνει την 11χρονη κόρη του ως γυναίκα σε 
πλούσιο μουσουλμάνο 

 

 

Συζυγική διένεξη στο δρόμο 
Σημαιοφόρος στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
2016 στην Αθήνα 

 

Φάση 4 (5 λεπτά) 

Ζωγραφισμένα και συνθηματοποιημένα βιώματα 

Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ομαδική ζωγραφιά σε χαρτόνι λευ-
κού χρώματος σχετική με τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Προτείνεται σε όσους/ες μαθητές/τριες θέλουν να γράψουν περιμετρικά ένα σύνθημα, 
το οποίο θα συνοψίζει τις σκέψεις τους. 

Eπίλογος 

«Η έκθεση των μαθητών στην διαφορετικότητα, με την οποία άλλωστε ενδέχεται να συ-
νυπάρχουν στον σχολικό χώρο, είναι εκ των ουκ άνευ, ώστε να ανοιχτούν από τον μικρό-
κοσμο του σχολείου στον μακρόκοσμο της κοινωνίας» (Λεβέντης, 2018, σ. 130). Μέσω 
του θεάτρου στην εκπαίδευση επέρχεται μια ουσιαστικότερη συνειδητοποίηση της κοι-
νωνίας και των προβλημάτων της, απέναντι στα οποία οι μαθητές καλούνται να μην 
είναι παθητικοί θεατές, αλλά συνδιαμορφωτές μιας πραγματικότητας απαλλαγμένης 
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από στερεότυπα και ιεραρχικές κατατάξεις των ατόμων με βάση το φύλο ή τη θρη-
σκεία. Τέλος, προ(σ)καλούνται να γνωρίσουν την άποψη ότι τα ανθρώπινα δικαίωμα 
δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά χρήζουν συνεχούς προάσπισης. Το αν θα δεχτούν ή όχι 
την εν λόγω πρόταση του σχολείου ως στάση ζωής είναι δική τους επιλογή, το σχολείο, 
όμως, οφείλει να τους παρουσιάσει αυτή την οπτική ζωής. 

Υποσημειώσεις 

1. Λόγω της ευαισθησίας του παρόντος σχεδίου μαθήματος, αφού άπτεται διεπιστη-
μονικών ζητημάτων προτείνω στον/ην εκπαιδευτικό τη χρήση του επιστημονικού 
εγχειριδίου: Λεβέντης, Ν. (2018). Η γυναίκα στο Ισλάμ, το δικαίωμα στην εκπαίδευ-
σης, ο διαδικτυακός ακτιβισμός και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου για 
έμφυλη ισότητα. Αθήνα: Οσελότος. Το σημειωθέν βιβλίο, στα πρώτα του κεφάλαια, 
παρουσιάζει τους θεολογικούς και κοινωνιολογικούς λόγους που οδηγούν σε περι-
θωριοποίηση των μουσουλμάνων γυναικών, αναφέρεται στην μειονότητα της Θρά-
κης και, ευρύτερα, σκιαγραφεί πτυχές του μουσουλμανικού πολιτισμού με έμφαση 
στα έμφυλα ζητήματα.  

2. Το πόνημα του Κωστάκη (2005) προτείνεται σε όσους/ες εκπαιδευτικούς επιθυ-
μούν να ενημερωθούν για τα βασικά στοιχεία του διαθρησκειακού διαλόγου μεταξύ 
Χριστιανισμού-Ισλάμ. Με αφορμή το παρόν κείμενο δίνεται η δυνατότητα στον/ην 
εκπαιδευτικό να προσεγγίσει διαθρησκειακά και διεπιστημονικά τη θέση της γυ-
ναίκας. Άλλωστε, κατά τον Γκόβα (2001) το θέατρο στην εκπαίδευση με σκοπό την 
επίτευξη της γνώσης ευνοεί την διαθεματικότητα και την διεπιστημονικότητα. 

3. Πιθανή ερώτηση από τον/την εκπαιδευτικό προς τους μαθητές/τριες: Γιατί ενώ πρό-
κειται για μικτό ζευγάρι η γυναίκα επιλέγει να καλύπτεται; Οι μαθητές καλούνται να 
σκεφτούν την κάλυψη όχι ως επιβεβλημένη πρακτική, αλλά ως στοιχείο της πολι-
τισμικής ταυτότητας μίας μουσουλμάνας. 

4. Κ: Κοράνι. 
5. ΟΔΔΑ: Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 1948. 
6. ΔΚΔΑΙ: Διακήρυξη του Καΐρου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο Ισλάμ, 

1990. 
7. Προτείνεται σε πιθανή δεύτερη δραματοποίηση της σκηνής ο/η εκπαιδευτικός να 

παρουσιάσει τις δυο γυναίκες ως μουσουλμάνες. Γιατί μολονότι ίδιες τόσο διαφο-
ρετικές; Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν τη σχέση μεταξύ ατομικής ταυτότητας 
και θρησκείας.  
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Περίληψη 

Η διδασκαλία των Επιστημών πρέπει να εμπεριέχει δραστηριότητες που ενεργοποιούν 
τους μαθητές με δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυτούς ώστε να προαχθεί η μά-
θηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές. Η διδασκαλία μέσα από τη δραματο-
ποίηση και το θέατρο αποτελεί μια μέθοδο που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Οι μα-
θητές διερευνούν έννοιες και οργανώνουν πολύπλευρα την ανάπτυξη ενός θεατρικού 
έργου που αναπαριστά τις έννοιες. Μέσα από την δραματοποίηση αναδεικνύεται το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο έγινε κάποια ανακάλυψη και η αφήγηση είναι 
περισσότερο αναπαραστατική για τους θεατές. Από την διδασκαλία μέσα από το θέα-
τρο μπορεί να προαχθεί η συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, η 
διαθεματικότητα στη διδασκαλία και η διεπιστημονικότητα στο σχολείο. Στην εργασία 
παρουσιάζεται η χρήση του θεάτρου για την διδασκαλία της έννοιας της «Άνωση» η 
οποία περιλαμβάνεται στο ΑΠΣ της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου. Αναδεικνύεται η σημασία 
της συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων για την πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες μπορούν να διδαχθούν έννοιες των Φυσικών Ε-
πιστημών εμπλέκοντας στοιχεία όπως η Ιστορία των Επιστημών, η Τέχνη, η Δραματο-
ποίηση, και η δημιουργία κατασκευών για την επίλυση προβλημάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θέατρο, Άνωση, Φυσικές Επιστήμες, Μουσική 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία απαιτεί από τους μαθητές την κατανόηση εννοιών, την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, στάσεων και αξιών. Οι μαθητές, πρέπει να συμμετέχουν ενεργητικά, να αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό και να επιτελούν δραστηριότητες που 
να έχουν σημασία για την καθημερινή τους ζωή έτσι ώστε να δίνουν νόημα στην μά-
θηση (Βοσνιάδου, 2001). Κατά την διδακτική πορεία ανασύρουν το γνωστικό τους δυ-
ναμικό και τις ιδέες που έχουν ήδη διαμορφώσει από τα μέσα ενημέρωσης, την οικο-
γένεια, τους φίλους και το σχολείο, με στόχο να κατανοήσουν το διδασκόμενο αντικεί-
μενο, να οικοδομήσουν τις επιστημονικές ιδέες για τον κόσμο (Braund, 2015) και να 
τροποποιήσουν το εννοιολογικό τους υπόβαθρο (Driver, 1989).  

Έρευνες τονίζουν τη σημασία που έχει για τη διδασκαλία η αναφορά στη ζωή των επι-
στημόνων και στη διαδικασία με την οποία κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτή η 
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αναφορά μπορεί να αναδείξει στους μαθητές ότι οι επιστήμονες δεν είναι κάποιοι «ε-
ξωπραγματικοί άνθρωποι» πέρα από τις δικές τους δυνατότητες καθώς επιτυγχάνουν 
αλλά και λαθεύουν, ακολουθούν πολλές φορές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι αυστηρά 
αλγοριθμικές ή προδιαγεγραμμένες και ότι η δημιουργικότητα και η αφοσίωση στον 
σκοπό είναι πράγματα πολύ σημαντικά (Braund, 2015; McComas, 1996). 

Στην εκπαίδευση έχουν γίνει προσπάθειες για την προώθηση δραστηριοτήτων που έ-
χουν υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, παρόλα αυτά τέτοιες διδα-
κτικές προσεγγίσεις είναι περιορισμένες και δυστυχώς στο τυπικό σχολικό περιβάλλον 
οι εμπλεκόμενες διδακτικές μέθοδοι εντάσσουν διαδικασίες στις οποίες οι μαθητές πα-
ραμένουν παθητικοί ακροατές - δέκτες έτοιμων επιστημονικών εννοιών καθώς οι εκ-
παιδευτικού συχνά χρησιμοποιούν ως μέσα μόνο τα σχολικά βιβλία και τον πίνακα 
(Braund, 2015; Tytler & Glascodine, 2007). Σπανίως, επίσης, γίνεται κάποια αναφορά 
στη ζωή των επιστημόνων ή στις μεθόδους που ανέπτυξαν για οικοδομήσουν κάποια 
έννοια και να καταλήξουν σε κάποιο φυσικό νόμο. Παράλληλα, δεν γίνεται κάποια 
αναφορά στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο έγινε κάποια επιστημονική ανακά-
λυψη και στην επίδραση που είχε εκείνη την εποχή αλλά και την επίδρασή της στο 
σύγχρονο κόσμο και στη ζωή των μαθητών. 

Στο παραπάνω πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα πλεονεκτήματα από την χρήση 
του θεάτρου για την διδασκαλία επιστημονικών εννοιών. 

Μαθαίνοντας Επιστήμες μέσα από το Θέατρο 

Η δραματοποίηση ως τεχνική για την διδασκαλία μπορεί να καταστεί ένας πιο παρα-
στατικός τρόπος αφήγησης με αποτέλεσμα να εμπλέκει καλύτερα τους μαθητές με το 
διδασκόμενο αντικείμενο (McComas, 1996)  καθώς αν ο μαθητής δεν είναι ικανός να 
κατανοήσει τους επιστημονικούς συλλογισμούς σε φυσική γλώσσα, τότε είναι αδύνα-
τον να το κάνει με τη χρήση του φορμαλισμού (Smyrnaiou & Weil-Barais, 2003, 2005). 
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μαθητές ενεργοποιούνται περισσότερο με την ανάληψη 
κάποιου ρόλου στην διερεύνηση της επιστημονικής έννοιας που παρουσιάζεται μέσω 
της δραματοποίησης (Braund, 2015). Η δραματοποίηση εμπλέκει τους μαθητές με το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής στην οποία έγινε κάποια ανακάλυψη και μπορεί 
να διαμορφώσει την θεώρησή τους για τον κόσμο (Aikenhead, 1996; Braund, 2015; 
Cobern, 1996). 

Οι τέχνες που μπορούν να προάγουν την δημιουργικότητα και την αναπαράσταση, ό-
πως είναι το θέατρο, παρέχουν γόνιμο έδαφος για την διδασκαλία των Επιστημών. Ο 
συνδυασμός της λεκτικής έκφρασης, των κινήσεων του σώματος και της συναισθημα-
τικής εμπλοκής βοηθά τους μαθητές στην οικοδόμηση γνωστικών δομών που είναι 
πολύ σημαντικό για την αναπαράσταση της γνώσης. Είναι σημαντικό όμως να επιση-
μανθεί από τον εκπαιδευτικό ο οποίος κάνει χρήση του τεχνών για την διδασκαλία των 
Επιστημών, ότι οι Τέχνες και οι Επιστήμες έχουν διαφορετικά εργαλεία και κανόνες 
που μπορούν να φαίνονται «παράξενες» η μία στην άλλη (Smyrnaiou, 
Georgakopoulou, Sotiriou, & Sotiriou, 2017). Για αυτόν τον λόγο είναι θετικό να 
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συνεργάζονται αρμονικά ειδικότητες εκπαιδευτικών από διαφορετικούς τομείς των Ε-
πιστημών και της Τέχνης με στόχο να συμβάλλουν με ειδικές τους γνώσεις και δεξιό-
τητες στην συνολική παραγωγή ενός έργου. 

Η πρωτοβουλία «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» ξεκίνησε από το 
Science View και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλο-
σοφίας, Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας από το σχολικό έτος 2014-2015. 
Προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα θεατρικό έργο μέσα 
από το οποίο γίνεται δραματοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και εννοιών που 
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Οι μαθητές ασχο-
λούνται με δραστηριότητες όπως τη συγγραφή επιστημονικών ιστοριών (σεναρίων), τη 
σύνθεση μουσικής, τη σχεδίαση σκηνικών, κουστουμιών και χωρογραφιών. 

Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται με επιστήμονες 
από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των 
επιστημονικών εννοιών και φαινομένων που πρόκειται να δραματοποιήσουν. Μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα βίντεο (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν άδεια). 
Κάθε θεατρικό έργο μπορεί να απαιτεί  διαφορετικούς αριθμούς ηθοποιών-μαθητών 
και αντίστοιχα διαφορετικούς αριθμούς μαθητών για άλλους ρόλους (π.χ. σεναριογρά-
φους, σκηνικά κ.τ.λ.) και τέλος δεν είναι προκαθορισμένος ούτε ο συνολικός αριθμός 
των μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν στην δράση. Οι σχολικές ομάδες μπορούν  
να επιλέξουν οι ίδιες το πεδίο της επιστήμης (φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία 
κ.λπ.) που θα διαπραγματευτούν (Smyrnaiou et al., 2017). 

Τα σχολεία συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό όπου παρουσιάζουν το έργο τους και 
ακολούθως βραβεύονται τα σχολεία που έχουν καλύτερη συμμετοχή σε επιμέρους το-
μείς. 

Το θεατρικό έργο 

Το σχολικό έτος 2017-18 ομάδα εκπαιδευτικών από Γυμνάσιο της Αττικής αποτελού-
μενης από έναν καθηγητή Φυσικών Επιστημών, μια Φιλόλογο και μια Μουσικό συνερ-
γάστηκαν για την συμμετοχή στην παραπάνω δράση. Επιλέχθηκε η διαπραγμάτευση 
της δύναμης της Άνωσης η οποία περιλαμβάνεται στο ΑΠΣ της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου. 
Ο λόγος είναι ότι πλαισιώνεται από μια ιστορία για την ανακάλυψή της από τον Αρχι-
μήδη η οποία εύκολα θα μπορούσε να δραματοποιηθεί από τους μαθητές. Η αρχικά 
ιδέα της ιστορίας αντλήθηκε από τον ιστότοπο του Α. Κασσέτα (Kassetas). 

Σύμφωνα με την ιστορία, ο τύραννος των Συρακουσών (την εποχή λίγο πριν την κατά-
ληψή της από τους Ρωμαίους) ζήτησε από τον Αρχιμήδη να διαπιστώσει αν ένα στέμμα 
που του είχε κατασκευάσει ένας χρυσοχόος ήταν ολόχρυσο ή ήταν νοθευμένο με άλλο 
φτηνότερο μέταλλο, χωρίς όμως να καταστρέψει το στέμμα. Ο Αρχιμήδης θεωρείται 
ότι ζύγισε με ζυγό στρέψης το στέμμα και ποσότητα χρυσού εκτός νερού και εντός 
νερού. Αν δεν είναι νοθευμένο το στέμμα ο ζυγός θα ισορροπεί και εντός και εκτός 
νερού. Αν το στέμμα είναι νοθευμένο θα ισορροπεί μόνο εκτός νερού, καθώς εντός 
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νερού το στέμμα θα δέχεται διαφορετική Άνωση από τον χρυσό λόγω διαφορετικού 
όγκου (Εικόνα 1). 

  

Εικόνα 1. Η ζύγιση εκτός και εντός νερό του στέμματος και του χρυσού. 

Μέσα σε αυτήν την ιστορία μπορούσε εύκολα να ενταχθεί η διαδικασία της διερεύνη-
σης του αρχικού προβλήματος, της ανάπτυξης της ιδέας για την Άνωση ως τη δύναμη 
που δέχονται τα σώματα όταν βυθίζονται στο υγρό και της κατασκευής του ζυγού με 
δοχεία νερού ως την χρησιμοποιούμενη πειραματική διάταξη.  

Παράλληλα, οι μαθητές κλήθηκαν να βρουν τους ρόλους που θα εμπλέκονταν στο έργο 
και να γράψουν τους διαλόγους. Σημαντικό στοιχείο που επισημάνθηκε κατά την δια-
δικασία της συγγραφής του σεναρίου ήταν η ανάγκη της αναφοράς της εφαρμογής της 
δύναμης της Άνωσης στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, έπρεπε να τονιστεί το ιστο-
ρικό πλαίσιο της εποχής (η τυραννία, ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνιστικής 
εποχής αλλά και ο κίνδυνος από τους Ρωμαίους). Για να υπάρχουν οι προεκτάσεις στην 
σύγχρονη εποχή η πλοκή θα ξεκινούσε ως μια ιστορία που έλεγε ένας παππούς σε μια 
εγγονή στο «σήμερα» και ακολούθησε η αναδρομή στο παρελθόν. Στην φάση της διε-
ρεύνησης του προβλήματος από τον Αρχιμήδη επιλέχθηκε να ενταχθεί και ένας ρόλος 
«μαθητευόμενης» του Αρχιμήδη με σαφείς προεκτάσεις στους διαλόγους για τα δι-
καιώματα των γυναικών.  

Οι μαθητές επέλεξαν τα σκηνικά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων. Έγινε η κατασκευή του ζυγού στρέψης και των δοχείων που 
θα απαιτούνταν για την βύθιση του στέμματος και του «χρυσού». Το στέμμα κατα-
σκευάστηκε από αλουμίνιο και βάφτηκε με χρυσό χρώμα. Ως «καθαρός χρυσός» επι-
λέχθηκε να χρησιμοποιηθούν κέρματα ίσης μάζας με το στέμμα μέσα σε πουγκί από 
ημιδιαφανές ύφασμα. Αφού κατασκευάστηκαν όλα τα αντικείμενα πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία το πείραμα της ζύγισης εντός και εκτός νερού (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Η πειραματική διάταξη της ζύγισης  σε μια  σκηνή από τις πρόβες. 

1493/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Το κομμάτι της μουσικής επένδυσης ήταν πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του έργου 
καθώς στοιχεία της διαδικασίας της διερεύνησης του προβλήματος έπρεπε να εντα-
χθούν σε αυτή. Αξιοποιήθηκε η χορωδία του σχολείου που έγραψε πρωτότυπη μουσική 
επένδυση και τραγούδια για το έργο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε πολλά σημεία του έρ-
γου το ρόλο της αντανάκλασης της σκέψης του Αρχιμήδη στους θεατές έπαιζαν τα 
τραγούδια της χορωδίας. 

Έγινε διανομή των ρόλων των ηθοποιών και της ομάδας υποστήριξης στους μαθητές 
και ακολούθησε η διαδικασία της σκηνοθεσίας και των προβών. Οι πρόβες γίνονταν 
εκτός διδακτικού ωραρίου ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Παράλληλες δράσεις 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνού-
σαν δικτυακά αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλάσοντας πληροφο-
ρίες και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Επίσης κατασκευάστηκε ειδική σελίδα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποιήθηκε η ιστοσελίδα του σχολείου για την κοι-
νοποίηση της δράσης στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

Τέλος προκειμένου να αναδειχθούν και οι κοινωνικές προεκτάσεις της έννοιας «Ά-
νωση» πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μέσω Skype με τον υπεύθυνο του Ιδρύματος 
επανένταξης ναρκομανών «Άνωση» στην Κύπρο ο οποίος προέβη σε ενημέρωση των 
μαθητών για τις δράσεις του Ιδύματος. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί bazaar που 
θα είχε ως σκοπό την συλλογή χρημάτων ως βοήθεια για το Ίδρυμα. Το bazaar πραγ-
ματοποιήθηκε εντός του σχολείου με επιτυχία. 

Παρουσίαση και διάδοση της δράσης 

Το έργο και οι παράλληλες δράσεις της συμμετοχής του σχολείου παρουσιάστηκαν 
στην Ελληνογερμανική σχολή με τον τίτλο «RISE UP». Η συμμετοχή του σχολείου 
έλαβε βραβεία: καλύτερης συνολικής συμμετοχής, καλύτερης παρουσίασης, καλύτε-
ρου σεναρίου, καλύτερης μουσικής, καλύτερου ιστότοπου. 

Το έργο επίσης παρουσιάστηκε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και εκπαιδευτικούς 
και στην τοπική κοινωνία, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε εκδήλωση παρουσίασης 
δράσεων – προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκε μέσα στο σχολείο. 

Συμπεράσματα 

Το θέατρο και η δραματοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδαχθούν έν-
νοιες των Επιστημών. Το κέρδος από την διαδικασία ξεπερνά την απλή αποστήθιση 
των εννοιών καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε έναν ευρύτερο σκοπό – πρόβλημα κα-
λούμενοι να αναπτύξουν διαδικασίες και να αξιοποιήσουν ή να κατασκευάσουν εργα-
λεία για αυτό. Συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς αποκτώ-
ντας δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων. Οι εκπαιδευτι-
κοί διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να συνεργαστούν για την παραγωγή του θεατρικού 
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έργου, προάγοντας την διαθεματικότητα και την διεπιστημονικότητα στο ελληνικό 
σχολείο. Μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για την παραγωγή του 
έργου, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έγινε κάθε 
επιστημονική ανακάλυψη και αναγνωρίζουν την επίδραση μπορεί να είχε στην κοινω-
νία την εποχή που έγινε η ανακάλυψη αλλά και στην σύγχρονη επιστήμη και καθημε-
ρινότητα. 
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Ερωτόκριτος Β. Κορνάρου: Αξιοποίηση τεχνικών δραματοποίησης για 
εξομάλυνση και επεξεργασία απαιτητικών κειμένων της Ν.Ε. Λογοτεχνίας 

Τσαγκρίδου Κωνσταντίνα Μ.Α., φιλόλογος, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά 
k_ts@otenet.gr 

     Περίληψη  

Στην εισήγηση προτείνεται εισαγωγή τεχνικών δραματοποίησης ως σύγχρονη, 
ολιστική, διαθεματική και άρτια μέθοδο ερμηνείας κειμένων και κατ’ επέκταση 
αποτελεσματική διδασκαλία της Ν.Ε. Λογοτεχνίας. Στην κυρίαρχη διδακτική 
παρατηρείται ελλειμματική διδασκαλία του προφορικού λόγου με έμφαση στην 
κατανόηση και όχι στην ερμηνεία. Συχνά, η μορφή των ανθολογημένων κειμένων 
(γλώσσα, εκφραστικοί τρόποι, προφορικότητα, ντοπιολαλιές) καθιστά χρονοβόρα την 
εξομάλυνσή τους χάνοντας την ουσία της λογοτεχνικής εμπειρίας. Αυθορμητισμός, 
συναισθήματα, συλλογικότητα, αυθεντικότητα είναι οι προϋποθέσεις που με την 
καθοδήγηση του διδάσκοντα ως εμψυχωτή, συντελούν στην άρση μορφικών 
δυσκολιών και στην ανάδυση ερμηνειών. Η μέθοδος προτείνει παραγωγή πρωτότυπων 
προφορικών έργων/θεατρικών πράξεων σε ένα γόνιμο διάλογο με το κλασικό έργο. 
Αποδεχόμαστε διαφοροποιημένη πρόσληψη και προεκτάσεις με τρόπο παιγνιώδη και 
βιωματικό. Αξία έχει η διαδικασία ως άρτια πράξη σωματικής ή/και λεκτικής 
έκφρασης, χωρίς την αγωνία «σωστού» ή «λάθους».  

Λέξεις-Κλειδιά: δραματοποίηση, Λογοτεχνία, βιωματικότητα, ερμηνεία  

     Στόχοι - Σκοπός 

Γνωστικοί: Να γνωρίσουν οι μαθητές το αντιπροσωπευτικότερο έργο της κρητικής 
λογοτεχνίας, να εξοικειωθούν με τα μορφικά χαρακτηριστικά (γλώσσας, εκφραστικούς 
τρόπους, στιχουργική) και το περιεχόμενο (έρωτας, παλικαριά, φρόνηση), να μάθουν 
τα κοινωνικά ήθη και τις αντιλήψεις της βενετοκρατούμενης Κρήτης.  

Δεξιότητες: Να αναπτύξουν τις δημιουργικές ικανότητές τους με θεατρικά εργαλεία 
έκφρασης, να εκφραστούν σωματικά και λεκτικά σε συνεργατικό πλαίσιο, να 
δημιουργήσουν πρωτότυπα δραματοποιημένα έργα και να προσεγγίσουν κριτικά και 
εκσυγχρονισμένα τη θεματολογία του Ερωτόκριτου.  

Στάσεις- Συμπεριφορές: Να αποκτήσουν θετική στάση για τις Τέχνες και τα 
προγενέστερα έργα ν.ε. λογοτεχνίας, να τονώσουν την αυτοεκτίμησή τους, να 
καλλιεργήσουν εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας και κριτήρια αισθητικής 
αποτίμησης λογοτεχνικών έργων, να ευαισθητοποιηθούν στη διαδικασία της 
λογοτεχνικής γραφής, να προωθηθεί η φιλαναγνωσία. Εφαρμόζονται τεχνικές 
δραματοποίησης (ασκήσεις) και θεατροποίησης (σύνθετη, άρτια πράξη 
αναπαράστασης) στη διδασκαλία του Ερωτόκριτου (Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου) ως 
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παράδειγμα για εναλλακτικό τρόπο ερμηνείας ενός έργου με βιωματική εμπλοκή των 
συμμετεχόντων.  

Σκοπός είναι να εμπλουτίσουμε τη διδακτική πράξη, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον, 
αποτελεσματικό και ευχάριστο το μάθημα χωρίς να χάνει σε ποιότητα, 
εκσυγχρονισμένη αντίληψη και επιστημονικότητα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η στενή 
σχέση και ο σπουδαίος ρόλος που έχουν οι Τέχνες και ο πολιτισμός στο σχολείο, 
αξιοποιώντας εργαλεία της θεατρικής πράξης ως κεντρικούς μοχλούς της διδακτικής 
διαδικασίας με ανανεωμένους και εναλλακτικούς ρόλους: εμψυχωτής αντί διδάσκοντας 
και ομάδα συμμετεχόντων αντί μαθητές.  

   Θεωρητικό πλαίσιο, θεωρίες μάθησης 

Οι εργασίες με το δραματοποιημένο χαρακτήρα τους, οδηγούν στη δημιουργική 
ανάγνωση του έργου, πρόσληψη και ανταπόκριση του μαθητή-αναγνώστη σε αυτό.Ως 
«δημιουργική ανάγνωση», εννοούμε ότι οι νεαροί αναγνώτες μπορούν να εκφράζουν 
γνώμη για το νόημα και τη μορφή του κειμένου συνδέοντας τις εμπειρίες τους με 
ποικίλα εκφραστικά μέσα και όχι μόνο τη γλώσσα, χωρίς να υποχρεώνονται να 
αποδεχτούν τη θεώρηση που ο εκπαιδευτικός κάνει στο κείμενο (Αποστολίδου, 2003). 
Οι δραματοποιημένες τεχνικές δίνουν τον απαραίτητο χώρο στο μαθητή/αναγνώστη 
για ενεργητική πρόσληψη του έργου, χωρίς να περιχαρακώνεται σε έτοιμες απαντήσεις. 
Παράλληλα, ο συνδυασμός δραματοποίησης και δημιουργικής γραφής κάνει την 
ανάνγνωση «κατευθυνόμενη δημιουργία», αφού ως αναγνώστες εφευρίσκει διαρκώς 
τα πάντα ξεπερνώντας συνεχώς τα γραφόμενα. Αυτό που κάνει ο συγγραφέας είναι να 
τον οδηγεί (Σαρτρ,1948).  

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην καλλιτεχνική έκφραση και τη διαδικασία της 
λογοτεχνικής γραφής θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ότι η Τέχνη είναι ένας τρόπος 
που τα άτομα/δημιουργοί δεν περιγράφουν απλώς το περιβάλλον τους αλλά 
παρεμβαίνουν δυναμικά και το αναδημιουργούν (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 
2012). Οι διαφορετικές ερμηνείες επιδιώκονται ως αποτέλεσμα των απεριόριστων 
ερμηνευτικών εκδοχών που ενυπάρχουν σε κάθε λογοτέχνημα, σύμφωνα με τη θεωρία 
της πρόσληψης (Iser, 1991). Αυτονόητος είναι ο σεβασμός στη διαφοροποιημένη 
πρόσληψη καθενός για το ίδιο θέμα, όπως το θέατρο και γενικά η Τέχνη προτείνει, 
χωρίς διδακτισμό και σχολειοποίηση των έργων και με πρόσθετο κριτήριο την 
ευχαρίστηση που δίνει στον καθένα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες 
ο αυθορμητισμός και η έμπνευση. Δίνεται έμφαση τόσο στη διαδικασία όσο και στο 
αποτέλεσμα. Χρειάζεται η αυθεντική συναισθηματική συμμετοχή χωρίς αγωνία για 
επιτήδευση, επίδειξη, επιβεβαίωση «ρόλων», αριστεία, βαθμοθηρία κ.α. 

Το σενάριο στηρίζεται και στη συναλλακτική θεωρία της L. M. Rosenblatt (1994), που 
υποστηρίζει ότι ο αναγνώστης ενεργοποιώντας τον προσωπικό του κόσμο, τη μνήμη, 
τις εμπειρίες, την προσωπικότητά του δημιουργεί μια σχέση «συναλλαγής», 
εμπλέκεται με το λογοτεχνικό κείμενο και χωρίς να το υποβαθμίζει γίνεται ισότιμος 

1497/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



συμμετέχοντας και δημιουργός του καλλιτεχνικόυ γεγονότος. Η «επιλεκτική προσοχή» 
του μπορεί έτσι να ενεργοποιεί από το ίδιο κείμενο άλλα στοιχεία σε διαφορετικές 
στιγμές της ζωής του. Ακολουθώντας την «αισθητική ανάγνωση» ο αναγνώστης 
ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ουσίες του κειμένου (Rosenblatt (1994).  

Χρησιμοποιούνται στοιχεία από το θέατρο του καταπιεσμένου, π.χ.A. Boal Forum 
Theatre (θέατρο της Αγοράς), μια βιωματική εκπαιδευτική τεχνική, που εκπαιδεύει το 
άτομο και την ομάδα, γιατί οι θεατές γίνονται θεατές – ηθοποιοί (spect-actor) και επη-
ρεάζουν την πορεία του έργου. Έτσι, το θέατρο γίνεται το μέσο της μάθησης νέων συ-
μπεριφορών, της κοινωνικής αλλαγής, της ενδυνάμωσης των ατόμων να πάνε ενάντια 
στην καταπίεση, της κριτικής σκέψης, της συλλογικότητας. Άλλες τεχνικές που θα χρη-
σιμοποιηθούν είναι η αντιπαράθεση απόψεων και πρωταγωνιστής – ανταγωνιστής. 
Από τη μέθοδο Στανισλάβσκι υιοθετεί την αρχή της συνεργασίας στη δημιουργία στο 
θέατρο και τις δοσμένες συνθήκες (4Πκαι2Τ), ποιος, πού πότε, πώς, τι γίνεται, τι θέλω 
να πετύχω. 

 Από τις λογοτεχνικές θεωρίες εφαρμόζεται ο κατά Μπαχτίν διάλογος μεταξύ μορφών 
Τέχνης, που εμπλέκονται στη διαδικασία- δραματοποίησης (πολυφωνία, διαλογικό-
τητα, καρναβαλικό στοιχείο, χρονότοπος) ως «επικοινωνία» και όχι ως «γλώσσα» με 
επίκεντρο την έννοια του εκφωνήματος (Μπαχτίν1980). Στα πλαίσια αυτής της θεω-
ρίας εξετάζουμε τα κείμενα ως περι-κείμενα ανοικτά στον αναγνώστη, το περιβάλλον 
τους και την εποχή τους, άρα ανοικτά σε νέες ερμηνείες και όχι υποκείμενα σε μονο-
διάστατες, «σωστές» ερμηνείες γι’ αυτό τα παραγόμενα έργα δε λογοκρίνονται στο 
ύφος (δραματικό, κωμικό, μελοδραματικό, ρυθμικό-ποιητικό, ραπ κ.α.) και την οπτική. 

     Διδακτική μεθοδολογία 

 Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση πως στα ανθολογημένα κείμενα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας 
το περιεχόμενο και η μορφή τους (γλωσσικό ιδίωμα, εκφραστικοί τρόποι, ύφος, αφη-
γηματικές τεχνικές) δυσχεραίνουν την επεξεργασία και δεν επιτυγχάνεται ο βασικός 
σκοπός του μαθήματος: η μορφωτική επάρκεια, επικοινωνιακή ικανότητα και συναι-
σθηματική ανάπτυξη των μαθητών (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Ν.Ε. Λογοτεχνίας Γυμνασίου). Τέ-
τοια κείμενα συνήθως, είναι προγενέστερων χρονολογικά περιόδων ( Β. Κορνάρος, 
Παπαδιαμάντης, Ροϊδης) αλλά και σύγχρονα με μια αντισυμβατική μορφή (Εμπειρίκος, 
Ελύτης, Χειμωνάς). Έτσι, επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός της Ν.Ε. Λογοτεχνίας ανά-
λογα με την επιλογή του διδάσκοντα στην οργάνωση και εξέταση της ύλης: θεματικά, 
ειδολογικά ή ιστορικά (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2001 Λογοτεχνίας Γυμνασίου). 

Ενώ η παραδοσιακή ανάπτυξη του μαθήματος (ανάγνωση, εξομάλυνση δυσκολιών, α-
νάλυση περιεχομένου και μορφής, εργασίες) οδηγεί σε μια μηχανιστική συμπεριφορά 
διδάσκοντες και μαθητές, χαμηλή συμμετοχή μαθητών, μονόλογο του διδάσκοντα, ο 
παιγνιώδης τρόπος ερμηνείας που προτείνεται, με χρήση δραματικών τεχνικών εμπλέ-
κει βιωματικά τα παιδιά δημιουργώντας ένα περιβάλλον που κάνει επίκαιρο και ζω-
ντανό το κείμενο, συνομιλητή της σημερινής πραγματικότητας και τελικά, πιο 
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ουσιαστική και σύμφωνη με τη φύση της Λογοτεχνίας την όλη διαδικασία. Η αλλαγή 
ρόλων στην αίθουσα (εμψυχωτής-ομάδα) ανανεώνει τους μαθητές και τους διδάσκο-
ντες.  

Η καθηγήτρια έχει προετοιμάσει εύστοχο υποστηρικτικό υλικό για τη διαδικασία. Από 
τη σύγχρονη επικαιρότητα συλλέγονται άρθρα ειδησεογραφίας, φωτογραφίες, έργα 
Τέχνης. Ενδιαφέρον υλικό παρέχει το κόμικ «Ερωτόκριτος» (Γούσης, Παπαμάκου, 
Ράγκος), παράλληλα κείμενα (Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Μονόλογοι στο 
Αιγαίο της Unicef), μουσικά κομμάτια. Μπορεί να γίνει διαθεματική σύνδεση με άλλα 
μαθήματα (Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή, μουσική). Το υλικό αποθηκεύεται σε 
Η/Υ ή μπορεί α αναζητηθεί επιτόπου στο διαδίκτυο.  

Η «εμψυχώτρια» συντονίζει και συμμετέχει με διακριτό, ιεραρχικά διαφοροποιημένο 
ρόλο στην όλη διαδικασία, ρόλος δανεισμένος από τις σύγχρονες θεατρικές θεωρίες. 
Στο σχολείο είναι ο/η εκπαιδευτικός με όλα τα στοιχεία δημοκρατικής, ανοικτής 
εναλλακτικής εκπαιδευτικής αντίληψης παιδαγωγικών θεωριών όπως του Φρενέ 
(Λάχλου,2015), του Φρέιρε (1977), του Steiner (2007,ελεύθερα σχολεία Waldorf), 
όπου καταργείται η από καθέδρας διδασκαλία και ο κλασσικός τρόπος μονολογικής 
παράδοσης και τυπικής αξιολόγησης των μαθητών.  

Απαραίτητη κρίνεται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, που εμπλέκονται 
βιωματικά με επικουρική χρήση Τ.Π.Ε. και των υπερτονισμένων τα τελευταία χρόνια- 
ψηφιακών γραμματισμών. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν ομαδικά δικά τους έργα 
λόγου και (ήπιας) κίνησης. Ακολουθείται μια αντίστροφη προσέγγιση, από το 
ρεαλιστικό στο λογοτεχνικό πλαίσιο (θέμα- χρόνος- τόπος- πρόσωπα), με αφόρμηση 
από την καθημερινή εμπειρία προς το λογοτεχνικό έργο. Το μάθημα χρειάζεται ένα 
συνεχόμενο δίωρο για την πραγματοποίησή του. Εξελίσσεται με μια 
προγραμματισμένη σειρά δραστηριοτήτων – ασκήσεων. Αυτές αναπτύσσονται σε δύο 
μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει γενικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση και εξοικείωση 
της ομάδας και τεχνικές ενεργοποίησης, ανάπτυξης εμπιστοσύνης, συνεργασίας, 
συνοχής, έκφρασης και δραματοποίησης (Γκόβας,2003). Το δεύτερο είναι το κύριο 
μέρος, με κέντρο την πρόσληψη και ερμηνεία τεσσάρων αποσπασμάτων από τον 
Ερωτόκριτο. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και δεν πρέπει να 
ξέρουν τίποτα για τον «Ερωτόκριτο».  

Στο πρώτο στάδιο φτιάχνουν σε σύντομο χρονικό πλαίσιο πρωτότυπες προφορικές 
συνθέσεις λόγου και κίνησης με βάση τα βιώματά τους. Τα θέματα έχει διαλέξει η 
εμψυχώτρια από τον Ερωτόκριτο: εξουσία, πόλεμος-βία, φύλο-ταυτότητα-σχέσεις, 
Τέχνη. Τους δίνει ένα σύγχρονο στοιχείο αφόρμησης (εικόνα, είδηση, λογοτεχνικό 
απόσπασμα, καθημερινή εμπειρία). Στο δεύτερο στάδιο, δίνεται αντίστοιχο λεξιλόγιο 
με το θέμα τους στη διάλεκτο του Ερωτόκριτου, για να προσαρμόσουν σε αυτήν το 
δρώμενό τους. Στο τρίτο στάδιο ακολουθεί μελέτη του λογοτεχνικού έργου. Κάθε 
ομάδα εντοπίζει, συζητά και συγκρίνει πώς παρουσιάζεται στον Ερωτόκριτο το θέμα 
που προσέγγισαν με σύγχρονο τρόπο και ελεύθερη έκφραση. Βρίσκει τον τρόπο που 

1499/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



διαλέγονται τα δύο έργα (κοινός, διαφορετικός). Τέλος, παρουσιάζει στην ολομέλεια 
ένα δρώμενο με στοιχεία και από τα δύο έργα με τις απαραίτητες προσαρμογές 
κίνησης-λόγου των δύο οπτικών. Το εργαστήριο κλείνει με 
συζήτηση/ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων. 

Το πρώτο και το δεύτερο απόσπασμα είναι στο βιβλίο Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου 
σελίδες 19-22. Αναφέρονται στη βίαιη αντίδραση και τιμωρία του βασιλιά για την 
αυθάδεια ενός κοινωνικά κατώτερού του (α΄ απόσπασμα) και την πολεμική αρετή του 
Ερωτόκριτου (β΄ απόσπασμα). Τα άλλα δύο επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια 
(Οδηγίες Λογοτεχνίας 2018-2019), δίνουν ευρύτερη εικόνα του έργου: στίχοι 975-1026 
για τη θέση της γυναίκας (Αρετούσα) και οι στίχοι411-14442 για το ρόλο της Τέχνης 
στις σημαντικές στιγμές της ζωής των ανθρώπων. Μια γραμματολογική πληροφόρηση 
για τον Ερωτόκριτο (στοιχεία ιστορικά, φιλολογικά, καλλιτεχνικά, βιογραφικά κ.α.) θα 
γίνει μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου, για να μην ανακοπεί η δημιουργικότητα, η 
πρωτοβουλία και η φαντασία των συμμετεχόντων. Μόνο αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να 
δοθούν κάποια στοιχεία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.  

Οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες ανομοιογενείς και τυχαίες αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες, συνδιαμορφώνουν τη διαδικασία, επιλέγουν τα μέσα και τους τρόπους 
της εξέλιξής της, δεν υπάρχει η αντίληψη «σωστού» και «λάθος» για οποιαδήποτε λε-
κτική η σωματική επιλογή μέσα στα όρια των συνθηκών που δίνει ο εμψυχωτής Ανά-
μεσα σε κάθε δημιουργία γίνεται μια διαμορφωτική αξιολόγηση της εργασίας των ο-
μάδων, διορθώσεις και επαναπροσανατολισμός της προσπάθειάς του με βάση τα συ-
γκεκριμένα κριτήρια που κάθε φορά τίθενται. Στο τέλος, γίνεται ανατροφοδότηση υπό 
μορφή συζήτησης/ αναστοχασμό όλων των εμπλεκομένων, τοποθετούνται για τους άλ-
λους και τον εαυτό τους ή/και καταγράφουν σε μια προετοιμασμένη από τον εμψυχωτή 
περιγραφική φόρμα σημεία περεταίρω προβληματισμού, βελτίωσης, επιτυχίας, όπως 
σε μια θεατρική παράσταση, με κριτήριο την ικανοποίηση που λαμβάνεται τόσο από 
τα μέλη της ομάδας που παίζει όσο και από το κοινό, που την κρίνει. 

Καθένας πρέπει να είναι ο εαυτός του/της, ανοιχτός, διαθέσιμος, συγκεντρωμένος, αυ-
θόρμητος. Κάθε φορά και κάθε ομάδα είναι τόσο μοναδική, που όλα είναι ανοικτά και 
πιθανά στο παραγόμενο υλικό χωρίς να υπάρχει φόβος αποτυχίας παρά μόνο ο εξατο-
μικευμένος διάλογος αναγνώστη/ηθοποιού και κειμένου. Η προσωπική δυναμική και 
σχέση των εμπλεκόμενων διαμορφώνει τις συνθήκες, ώστε άλλη ομάδα μπορεί να μεί-
νει σε «ασκήσεις»/ παιχνίδια, άλλη να οδηγηθεί σε ερμηνεία- κατανόηση – αυτοσχε-
διασμό και άλλη να φτάσει στη θεατρική παράσταση. 

Δε χρειάζεται περιτές επαναλήψεις θεωρητικών στοιχείων και δασκαλίστικη «ανά-
λυση» όσων προσέλαβαν οι συμμετέχοντες, τους εμπιστεύεται. Αν όμως ο/η εμψυχω-
τής/τρια μετά το πέρας της εργασίας, στην τάξη του κρίνει μπορεί να το αξιολογήσει 
με τις τυπικές ασκήσεις που ζητά το Πρόγραμμα Σπουδών.  
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Δραστηριότητες 

Μέρος πρώτο: προετοιμασία, ζέσταμα, ανάπτυξη ομαδικότητας, βασικές ικανότητες, 
συνειδητοποίηση των επιπέδων του χώρου: άνω – μεσαίος – κάτω και προσωπικός – 
μερικός – γενικός χώρος, επαφές: εμπιστοσύνη – συνεργασία. Μέρος δεύτερο: 
δημιουργική σύνθεση με εικόνες και κείμενα, αυτοσχεδιασμοί, ερμηνεία λογοτεχνικού 
έργου και δραματοποίηση/θεατροποίηση έργων. Περιορισμοί: Συμμετέχουν όλοι έστω 
και σαν παγωμένες εικόνες, δε χρησιμοποιούνται αντικείμενα, μόνο τα σώματα, ούτε 
καρέκλες (περιορίζουν τη συμμετοχή των προσώπων και ρίχνουν την έντασή της 
συμμετοχής τους), γίνεται μικρή χρήση του λόγου, περιορισμός των 1-2 φράσεων ανά 
ομιλητή, δεν επιτρέπεται το σκοτάδι. Αν φύγει κάποιος από τη σκηνή, πρέπει να 
ξαναμπεί με ιδιαίτερο, ευφάνταστο, θεατρικό τρόπο.  

Αφόρμηση: Α΄ τρόπος. Ομάδα Α΄: Φωτογραφίες του Τραμπ , του Ερντογάν, του εμίρη 
του Κατάρ. Ομάδα Β΄: Φωτογραφίες από τη συνάντηση των G20 στο Αμβούργο (6 
Ιουλίου 2017) και συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών. Ένα λιοντάρι που 
επιτίθεται σε άλλα ζώα. Ομάδα Γ΄: Φωτογραφία της Μαλάλα, γυναίκες με μπούργκα 
στο Αφγανιστάν. Ομάδα Δ΄: Πίνακας του Θεόφιλου με τη στέψη του Ερωτόκριτου, 
ανάγλυφο από την έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης για τα συναισθήματα. Β΄ τρόπος. 
Δίνεται ένα καθημερινό θέμα σε κάθε ομάδα. Π.χ. Ζητάς από τον πατέρα σου να σου 
αγοράσει μηχανάκι, εθνικιστικές εκφάνσεις πολεμικής σε επίκαιρα πολιτικά θέματα, 
μια κοπέλα ζητά να ασχοληθεί με έναν ανδροκρατούμενο τομέα (μπόντυ μπίλντιν, 
αεροπόρος, ποδόσφαιρο), οι αντιδράσεις μου σ’ ένα έργο τέχνης δρόμου ζωγραφισμένο 
στον τοίχο του σπιτιού μου. 

1ο στάδιο, φάση Α΄: σωματική έκφραση (10΄). Καθένας θα πει χωρίς χρονοτριβή τι 
σημαίνει/ συνειρμούς/ εμπειρίες για εκείνον ανάλογα με την ομάδα σχετικά με τις 
έννοιες «εξουσία», «πόλεμος - βία», «φύλο – ταυτότητα-σχέσεις» και «Τέχνη». Κάθε 
μέλος αναπαριστά χρησιμοποιώντας τα επίπεδα σωματικής έντασης τη συνολική 
αίσθηση που του/της δίνουν οι εικόνες, όπως ο καθένας τις προσλαμβάνει, χωρίς να 
δικαιολογήσει την επιλογή του. Καταλήγουν φτιάχνοντας μια ομαδική σωματική 
αναπαράσταση με σειρά παγωμένων εικόνων που εκφράζει το υλικό που βγήκε από 
όλη την εργασία (όχι υποχρεωτικά σε σύνδεση μεταξύ τους). Ακολουθεί συζήτηση.  

Φάση Β΄: λεκτική έκφραση (5΄). Θα φτιάξει μια σύντομη σκηνή σύγκρουσης με λόγια. 
Αφορμή παίρνει από τις εικόνες που συζήτησε. Ορίζονται δύο με τρία πρόσωπα που 
θα την παίξουν και χρησιμοποιείται διαφορετικό status (θέση ισχύος) για καθένα. 
Καθορίζεται το περιβάλλον δράσης, εγκαθιδρύονται σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα 
της σκηνής, δομείται σύγκρουση λόγω διαφορετικού status, αυξάνεται η ένταση της 
σύγκρουσης, δίνεται λύση – διέξοδος (κατά το δυνατό όχι ευχάριστο τέλος). 
Χρησιμοποιείται μονόλογος, διάλογος, φλας μπακ, πλάγιος λόγος, περιγραφή. 
Περιορισμός: Κάθε πρόσωπο θα μιλά μόνο με μια –δύο μικρές φράσεις κάθε φορά.  
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Φάση Γ΄: (10΄) συνδυασμός σωματικής – λεκτικής έκφρασης. Συνδυάζονται οι δύο 
προηγούμενες εργασίες. Επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στις 
σκηνές: α) μια επαναλαμβανόμενη κίνηση με τα χέρια, το σώμα κλπ β) ένας ήχος 
( κραυγή, αναστεναγμός, μουρμουρητό, μελωδία, σφύριγμα…) γ) ένας αφηγητής 
παντογνώστης που φαίνεται ή όχι δ) κάποιο άλλο στοιχείο που βρίσκει ως δείκτη 
σύνδεσης η ομάδα. Το ύφος, το περιεχόμενο κλπ είναι επιλογή κάθε ομάδας (κωμικό, 
σοβαρό, μελοδραματικό/ διαφήμιση, είδηση, θέατρο, ραδιόφωνο).  

2ο στάδιο, Φάση Α΄(10΄): Δίνονται κρητικοί ιδιωματισμοί που εντάσσονται στις ίδιες 
σκηνές. Τα έργα μπορεί να είναι διαφορετικού ύφους σε σύγκριση με την πρώτη 
απόδοση: δραματικό, κωμικό, γκροτέσκο, κωμικό, ρομαντικό κ.α. Στο τέλος, 
σχολιάζονται οι νέες εκδοχές και οι διαφορές με την προηγούμενη παρουσίαση. 
Παραδείγματα κρητικού λεξιλόγιου: ηρεμώ=μερώνω, μαρτύριο/βάσανο=κρίση, 
παράδειγμα=ξόμπλι, θάρρος=αποκοτιά, λόγια=αθιβολή, θησαυρός= λογάρι, φθείρω= 
καταλυώ, αξίζω= ξάζωκρυφά= κουρφά, τολμώ= ενεχάσκω, μισότρελος= λωλός, 
μισαφορμάρης, φεύγω μακριά/ μεταναστεύω= μισεύω. στρατός= φουσάτα, βλέπω 
καθαρά=καλοξανοιγω, πολεμική σάλπιγγα= βούκινο, φασαρία= βαβούρα, ακούω 
αγροικώ=, περιμένω= ανιμένω, βιασύνη= σπούδα, λιμάνι= λιμνιώνας, τρέχω= γλακώ, 
λεία θηρίου= βρώμα, έτσι= εδέτσι , αληθινά= απαρθινά., κούκλες= κουτσουνικά, 
διασκεδάζω= ξεφαντώνω, διάβασμα= γράμματα, γράψιμο= κοντύλι, τι= ίντα, 
διηγούμαι= αναθιβάνω, ζωγραφισμένος= σγουραφιστός, ζωγράφος= σγουράφος, πένα 
γραψίματος= κοντύλι, ζωγραφιά= στόρηση, καλύτερος= καλλιά, όταν= όντε, πια= 
όντε,  

3ο στάδιο, φάση Α΄(15΄): Κάθε ομάδα μελετά τα αποσπάσματα του Ερωτόκριτου που 
σχετίζονται με το θέμα που δούλεψε. Μεγαλόφωνη ανάγνωσή τους και σύντομη 
συζήτηση του θέματος. Παραλληλισμός και σύγκριση με τα θέματα που δούλεψε η 
ομάδα στις προηγούμενες δραστηριότητες. Φάση Β΄ (20΄): Δημόσια (στις άλλες 
ομάδες) εκφραστική ανάγνωση συνδυασμού των δικών τους έργων και των 
αποσπασμάτων από ένα –δύο μέλη κάθε ομάδας ενώ τα υπόλοιπα μέλη κάθε ομάδας 
το αποδίδουν με τις παγωμένες εικόνες και τους συνδέσμους που έχουν δουλέψει στις 
προηγούμενες εργασίες. Επενδύεται μουσικά, αν υπάρχει δυνατότητα. Ακολουθεί 
συζήτηση. Εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δικά τους έργα και τον 
Ερωτόκριτο: γλώσσα, ιστορικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον, χαρακτήρες, 
αντιλήψεις, ψυχολογία και ηθογράφηση, ύφος και εκφραστικά μέσα. Κλείσιμο της 
ενότητας με αποφόρτιση: το παιχνίδι «Κόμπος».  

Συμπερασματικά, σε μια αποτίμηση της πρακτικής εφαρμογής της, η πρόταση, 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις για βιωματική και διερευνητική 
μάθηση και απελευθέρωση από το δασκαλοκεντρικό παραδοσιακό μοντέλο 
«ανάλυσης» ( Φρυδάκη,2003), όποτε πραγματοποιείται, πετυχαίνει με αβίαστο τρόπο 
τους στόχους της διδασκαλίας, σπάει τη ρουτίνα της διδακτικής διαδικασίας, γίνεται 
αφορμή να χαλαρώσουν οι συμμετέχοντες αποκαλύπτοντας δημιουργικές πλευρές του 
χαρακτήρα τους και απελευθερώνει τα συναισθήματά τους. Έχει εφαρμοστεί επίσης, 
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στο ποίημα «Βράδυ» (Καρυωτάκης) και πρόθεση της διδάσκουσας είναι να επεκταθεί 
και σε άλλα κείμενα (Ρίτσος, Πολυδούρη), καθώς έχει τη δυναμική και αυτό αποτελεί 
αίτημα των συμμετεχόντων. 
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Λαϊκός πολιτισμός, παραδοσιακός χορός και πολιτισμική ταυτότητα στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση: Η αξιοποίηση του χορού με τα κουτάλια  

Ζήβα Μάνθα, 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11 – Μ.Εd., Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α., manthaziva@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση διερευνώνται τα αποτελέσματα μιας καινοτόμου εκπαιδευτι-
κής παρέμβασης, η οποία έχει στόχο στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
και ειδικότερα στη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών, την γνωριμία των μαθητών 
με διάφορες πτυχές του μικρασιατικού πολιτισμού. Μέσω της διαθεματικής προσέγγι-
σης του ειδικού διδακτικού αντικειμένου και της ενεργητικής εμπλοκής των συμμετε-
χόντων, επιχειρήθηκε η επαφή των μαθητών με ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία που 
αφορούν στον πολιτισμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και την κατανόηση της 
έννοιας της πολιτισμικής ταυτότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία έγινε μέσω της αναστοχαστικής 
διαδικασίας, επισημαίνεται ότι ο χορός μπορεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό μέσο 
με το οποίο μπορούν να οριστούν θεματικοί άξονες, κατηγορίες και υποκατηγορίες 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν την εκπαιδευτική στοχοθεσία. 

Λέξεις-Κλειδιά: παραδοσιακός χορός, λαϊκός πολιτισμός, πολιτισμική ταυτότητα 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα στα τέλη του 20ου αιώνα, μπαίνει σε νέο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
τοπίο. Η είσοδος της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη, οι αλλαγές στους θεσμούς με 
στόχο την παγκοσμιοποίηση, η επαφή με νέους πολιτισμούς λόγω των μεταναστών και 
των προσφύγων, επηρεάζουν το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα και επιφέρουν αλλα-
γές και στο πολιτισμικό πεδίο (Μερακλής, 2004). Η συσσώρευση του πληθυσμού στα 
αστικά κέντρα λόγω των νέων συνθηκών εργασίας και της αστυφιλίας, συρρικνώνουν 
τον αγροτικό πληθυσμό και προκαλούν αλλαγές, τόσο στις συνθήκες παραγωγής του 
λαϊκού-παραδοσιακού πολιτισμού, όσο και στις συνθήκες διατήρησής του. Η πολυπο-
λιτισμικότητα γίνεται ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής. Ο λαϊκός 
πολιτισμός είναι μια σύνθετη έννοια η οποία περιλαμβάνει τόσο τον παραδοσιακό, προ-
βιομηχανικό, προκαπιταλιστικό, όσο και τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό (Κακάμπουρα, 
2010). Το δίπολο παράδοση - νεωτερικότητα απασχολεί τους νέους λαογράφους και 
στο επίκεντρο της μελέτης των κοινωνικών σχέσεων, των συμπεριφορών και των πο-
λιτισμικών ταυτοτήτων είναι ο τόπος, είτε ως φυσικό στοιχείο, είτε ως νοσταλγική ει-
κόνα (Αυδίκος, 2004), η οποία τροφοδοτεί τη δράση των κατοίκων των πόλεων για 
σύσφιξη των σχέσεων με το γενέθλιο τόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή 
του αστού στον τόπο καταγωγής του την περίοδο των διακοπών του και τη συμμετοχή 
του στα τοπικά πανηγύρια και στις αναπαραστάσεις εθίμων. Με αυτόν τον τρόπο ανα-
συγκροτείται η ταυτότητα, καθορίζεται το Εγώ έναντι του Άλλου και ανασυντάσσεται 
η κοινότητα (Κακάμπουρα –Τίλη, 1999). Σε πολλές περιπτώσεις όπου ο φυσικός τόπος 
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δεν υπάρχει πια, η πολιτισμική ομάδα μέσα από την αναβίωση παλιών εθίμων αλλά και 
μέσω της συμμετοχής της στο χοροστάσι, ανασυγκροτεί και επαναπροσδιορίζει την 
ταυτότητά της (Νιτσιάκος, 1995). 

Η πολιτισμική ταυτότητα ορίζεται ως ένας πολυσύνθετος συνδυασμός στοιχείων της 
αγροτικής και της αστικής κουλτούρας, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται και διαμορφώνε-
ται, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον (Κακά-
μπουρα, 2000). Θεωρείται αναγκαίο για τους νέους, οι οποίοι δεν έχουν βιωματική 
γνώση του παραδοσιακού πολιτισμού, να μπορέσουν να συνδέσουν το πολιτισμικό πα-
ρελθόν με το παρόν και να εντοπίσουν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες στην εξέλιξη 
του πολιτισμού. Είναι εξίσου σημαντικό για την πολιτισμική αυτοσυνειδησία των 
νέων, να γνωρίσουν την ιδιαίτερη παράδοση του τόπου τους σε σχέση με την τοπική 
ιστορία. 

Οι άνθρωποι μέσα από τα πολιτισμικά στοιχεία της ζωής τους, προσδιορίζουν την ταυ-
τότητά τους και ικανοποιούν την ανάγκη του «ανήκειν» (McDonald, 1993). Η έννοια 
της ταυτότητας άλλοτε εκφράζει τις ομοιότητες και παραπέμπει στα κοινά χαρακτηρι-
στικά που παρουσιάζουν τα μέλη μιας ομάδας, άλλοτε δε εστιάζει στα σημεία που τους 
διαφοροποιούν από τους «άλλους» (Βρύζας, 1997). Η συλλογική ταυτότητα προσδιο-
ρίζεται από το σύνολο των κοινών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μέσω των οποίων η 
κάθε ομάδα διακρίνει τον εαυτό της, διαφοροποιείται από τις άλλες και αναγνωρίζεται 
ως ξεχωριστή οντότητα (Γαρτζονίκα, 2009). Ο εντοπισμός και η μελέτη των αλληλοε-
πιδράσεων, των αφομοιωτικών διεργασιών, των απορρίψεων αλλά και των διαδικα-
σιών ανανέωσης του τρόπου έκφρασης της πολιτισμικής ομάδας αποκαλύπτει πληρο-
φοριακό υλικό της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της αλλά και των γενικότερων κοινωνικών 
διεργασιών της (Ζωγράφου, 2003). 

Τα χορευτικά γεγονότα, ως τόπος έκφρασης των κοινωνικών ταυτοτήτων και σχέσεων, 
αναδεικνύουν το πώς οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές και σωματικές πράξεις εν-
σωματώνουν συγκεκριμένες ιδέες και σχέσεις (Cowan, 1990). Υποστηρίζεται ότι οι 
δείκτες της ταυτότητάς μας πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι ως σύμβολα μιας ομάδας 
τόσο από την ίδια την ομάδα όσο και από τις άλλες ομάδες (Royce, 2005). Καθώς αυ-
ξάνεται η αξία των εθνικών ταυτοτήτων, η προσπάθεια διάφορων πολιτισμικών ομά-
δων για αναβίωση, ανασύνθεση και επανερμηνεία των χορευτικών δημιουργιών τους 
γίνεται ολοένα και πιο συχνή. Ο χορός αποτελεί ένα σημαντικό προσδιοριστικό στοι-
χείο της συλλογικής ταυτότητας και η μελέτη του από τις κοινωνικές επιστήμες κατέ-
δειξε την συμβολή του τόσο στην συγκρότηση όσο και στην αναπαράσταση και ανα-
παραγωγή της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας (Γκαρτζονίκα, 2009). Σύγχρονες 
χορευτικές επιτελέσεις μιας πολιτισμικής ομάδας μπορεί να απευθύνονται στα μέλη 
της ίδιας της ομάδας, στο «εμείς» και να έχουν σκοπό την ενίσχυση της συνοχής της 
και κάποιες μπορεί να είναι ανοικτές με στόχο την ενδυνάμωση και την προβολή της 
πολιτιστικής ταυτότητας στους «άλλους» (Πανοπούλου, 2004). 
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Λαϊκός πολιτισμός και εκπαιδευτική διαδικασία 

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης στην σύγχρονη κοινωνία είναι μια διαδικασία που 
ενέχει κινδύνους λόγω της κρίσης των αξιών αλλά και της αναποτελεσματικότητας των 
κοινωνικών φορέων να μεταδώσουν σωστά τις κοινωνικές αξίες. Η σύγχρονη παιδα-
γωγική επαναπροσδιορίζει τις μεθόδους, τους στόχους και τα εργαλεία της προκειμέ-
νου να υπηρετήσει αυτή τη διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βοηθήσει 
στην αποτροπή των κινδύνων που εγκυμονούν κατά τη διάρκεια αυτής (Μερακλής, 
2001). Η εισαγωγή στοιχείων λαϊκού πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνε-
ται αναγκαία, ιδιαίτερα για τα παιδιά των αστικών κέντρων τα οποία είναι αποξενω-
μένα από τη φύση και αποκομμένα από την παράδοση, τόσο σε επίπεδο πληροφοριών, 
όσο και σε επίπεδο ερεθισμάτων και προσωπικών εμπειριών (Γκασούκα, Φουλίδη, 
2012). Ο εμπλουτισμός του διδακτικού αντικειμένου με στοιχεία του λαϊκού πολιτι-
σμού στοχεύει τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό επί-
πεδο. Οι μαθητές γνωρίζουν τα ήθη, έθιμα, την ιστορία του τόπου, παράλληλα όμως 
κατανοούν τις ανθρώπινες σχέσεις, συγκρίνουν καταστάσεις, αλλά και δημιουργούν 
μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας. 

Η αξιοποίηση του Λαϊκού Πολιτισμού στην εκπαίδευση, προκειμένου οι νέοι να ε-
μπλουτίσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της ευρύτερης κοινωνικής και ιστορικής 
γνώσης, αφορά όχι μόνο για τους μαθητές ενός πολυπολιτισμικού σχολείου αλλά και 
αυτού μιας μονοπολιτισμικής τάξης. Η διδασκαλία του Λαϊκού Πολιτισμού βοηθάει τη 
νέα γενιά να έχει μια ακόμα πληρέστερη άποψη για τον τοπικό πολιτισμό και την ιστο-
ρία, όταν γίνεται μια ισόρροπη προσέγγισή του τόσο από την πλευρά της Τοπικής Λα-
ογραφίας όσο και από την πλευρά της Τοπικής Ιστορίας (Κακάμπουρα-Τίλη 2000). Οι 
γνώσεις που απορρέουν μέσα από την ενασχόλησή τους με το λαϊκό πολιτισμό και η 
βίωση των εκδηλώσεών του, μπορεί να τους βοηθήσει να υιοθετήσουν συμπεριφορές 
που εξασφαλίζουν μια συνέχεια ανάλογα με τις εκάστοτε τοπικές και γενικές συνθήκες 
(Δαμιανού, 2010), αλλά και μια πιο ευαισθητοποιημένη στάση απέναντι στα λαογρα-
φικά φαινόμενα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν και οι ίδιοι να εντάξουν την τέχνη στην 
καθημερινότητά τους. Επιπλέον οι μαθητές διακρίνοντας τα στοιχεία αυτά και συνει-
δητοποιώντας την ωφέλειά τους, μπορούν να βρουν τον τρόπο ώστε να τα χρησιμοποι-
ήσουν εποικοδομητικά. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η αναγκαιότητα του να μπορεί 
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού 
παραδοσιακού πολιτισμού, ώστε να είναι σε θέση να λύσει τυχόν απορίες των μαθητών 
(Κακάμπουρα, 1999).  

Από τις μορφές του λαϊκού πολιτισμού τα πεδία εκείνα τα οποία, μεταξύ άλλων, φαί-
νεται να είναι κατάλληλα για «πολιτισμικές συναντήσεις», είναι το παραμύθι (Αυδίκος, 
1999), τα λαϊκά δρώμενα (Κακάμπουρα-Τίλη, 2005) αλλά και ο παραδοσιακός χορός 
(Κουτσούμπα, 2000). Ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εκείνο που καταγράφε-
ται από βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για το πεδίο της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης είναι ότι υπάρχει έλλειμμα διδακτικών προτάσεων με θέμα τη διδα-
σκαλία του παραδοσιακού χορού αλλά και έλλειψη εμπειρικών ερευνών στις οποίες να 
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υποστηρίζεται ότι κατά τη διαδικασία εκμάθησης παραδοσιακών χορών, αναδεικνύο-
νται και άλλα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού και δεν επιτυγχάνεται μόνο η βελτίωση 
των κινητικών δεξιοτήτων (Ζήβα, 2016). Οι σύγχρονοι μελετητές του χορού που προ-
έρχονται από το πεδίο της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού συν-
δυάζουν τον χορό με τα πεδία Ανθρωπολογίας και της Λαογραφίας και τον προσεγγί-
ζουν δίνοντας έμφαση στη μορφή και στις λειτουργίες του σε κοινωνικό επίπεδο.  

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, και προκειμένου να συνδυαστεί ο χορός 
και με το πεδίο της Παιδαγωγικής, στη συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται συνοπτικά 
μία καινοτόμος εκπαιδευτική παρέμβαση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από 
την οποία τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλες λειτουργίες του χο-
ρού, όπως αυτές έχουν προκύψει έπειτα από τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην 
σύγχρονη κοινωνία. Προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας στο οποίο επιχειρείται η επαφή 
των μαθητών με ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία που αφορούν στον πολιτισμό του 
ελληνισμού της Μικράς Ασίας και την κατανόηση της έννοιας της πολιτισμικής ταυ-
τότητας. 

Συνοπτική παρουσίαση της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Βασικός άξονας του σχεδιασμού της δράσης που προτείνεται αποτελεί η παρουσίαση 
καινοτόμων προτάσεων της διδασκαλίας του Λαϊκού Πολιτισμού μέσα από τη διδα-
κτική του παραδοσιακού χορού. Λόγω της μορφής, της δομής και της λειτουργίας του 
παραδοσιακού χορού, δίδεται ιδιαίτερος ρόλος στην ομάδα. Το παιδί μαθαίνει να συ-
νεργάζεται, να αποδέχεται, να επαφίεται και να στηρίζεται στους συγχορευτές-συμμα-
θητές του. Βιώνει τον ρόλο του μέσα σ΄ αυτήν και συνειδητοποιεί ότι το κάθε μέλος 
της είναι απαραίτητο και σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται όχι μόνο η γνω-
στική και ψυχοκινητική αλλά και η συναισθηματική ανάπτυξή του (Μπουρνέλη κ.ά., 
2007).  

Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε με παιδιά ΣΤ΄ τάξης κατά 
το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε Δη-
μοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας Αττικής και ολοκληρώθηκε σε 12 διδακτικές ώρες, 
προτείνεται η αξιοποίηση του χορού με τα κουτάλια σαν ειδικό διδακτικό αντικείμενο, 
όπως προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ). Ο συγκεκριμένος χο-
ρός συμπεριλαμβάνεται στο χορευτικό ρεπερτόριο μιας σημαντικής πολιτισμικής ομά-
δας, των Ελλήνων της Καππαδοκίας, και καταγράφεται σε διάφορες σημαντικές στιγ-
μές στον κύκλο του χρόνου και της ζωής των Mικρασιατών Ελλήνων.  

Οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε το σχέδιο εργασίας ήταν η αρχή 
της διαθεματικότητας και η ολιστική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού. Έγινε προ-
σπάθεια να αξιοποιηθεί η παιδαγωγική θεωρία της ενσώματης μάθησης, κατά την ο-
ποία αναγνωρίζεται η σημασία του σώματος στην εκπαιδευτική πράξη ως φορέα γνώ-
σης, η οποία δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των αισθήσεων και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η ενσώματη μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην 
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κατανόηση των πολιτισμικών εννοιών, αφού η γνώση μέσω της πράξης και όχι μόνο 
μέσω της παρατήρησης διευκολύνει την αποκωδικοποίηση των στοιχείων εκείνων που 
συνθέτουν τον πολιτισμό (Royce, 2005).  

Στους κύριους στόχους του προγράμματος καταγράφεται όχι μόνο η γνωριμία και η 
εξοικείωση των μαθητών με τον κινητικό μοτίβο του χορού αλλά επιπλέον να μπορέ-
σουν οι μαθητές μέσα από την γνωριμία τους με το χορό, την προέλευσή του, την επε-
ξεργασία της λειτουργίας του και των τραγουδιών που τον συνοδεύουν, να έχουν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν διαθεματικά το κομμάτι του προσφυγικού ελληνισμού, να 
γνωρίσουν την ιστορία τους και την πορεία τους μέσα στο χρόνο και να κατανοήσουν 
την έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας.  

Επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν να κατακτήσουν οι μαθητές ιστορικές γνώσεις, να 
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη να καλλιεργήσουν στάσεις και αξίες και να προ-
βούν σε συλλογισμούς και συμπεράσματα, να αναπτύξουν συναισθήματα αδελφοσύ-
νης και αλληλεγγύης, να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες αντλώντας πληροφορίες 
από το διαδίκτυο, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, να εμπλουτίσουν τον προ-
φορικό και τον γραπτό τους λόγο, να εκπαιδευτούν στο πως να αξιοποιούν τη δημιουρ-
γική και επικοινωνιακή τεχνική της βιογραφικής έχοντας την ευκαιρία να μοιραστούν 
ευχάριστες στιγμές με οικογενειακά τους πρόσωπα μέσα από αυτή τη διαδικασία, να 
εξοικειωθούν με την αναγνώριση χαρτών που απεικονίζουν τον Ελληνισμό έξω από τα 
όρια της Ελλάδας, να γνωρίσουν τη Φαρασιώτικη Διάλεκτο και την Καραμανλίδικη 
γραφή, να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και να 
αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας. 

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με τα παιδιά, είχε αφετηρία τη γνωριμία τους με τον 
Ελληνισμό της Καππαδοκίας μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Στην συνέχεια, διδάχθη-
καν το κινητικό μοτίβο του χορού κι εξασκήθηκαν ακούγοντας διάφορα τραγούδια της 
περιοχής. Σε ένα επόμενο στάδιο προσέγγισαν τα κουτάλια ως ιδιόφωνα μουσικά όρ-
γανα κι ασχολήθηκαν με την εκμάθηση διάφορων ρυθμών μέσω της χρήσης τους. Επί-
σης επεξεργάστηκαν κείμενα τα οποία ήταν γραμμένα στην Καραμανλήδεια γραφή και 
ασχολήθηκαν με παραμύθια γραμμένα στη Φαρασσιώτικη διάλεκτο. Στην συνέχεια πα-
ροτρύνθηκαν να ερευνήσουν το οικογενειακό τους περιβάλλον και να εντοπίσουν συγ-
γενικές προσφυγικές ρίζες. Επιπλέον έπειτα από παρότρυνση συνέλλεξαν και έφεραν 
στην τάξη υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του θέματος όπως αντικεί-
μενα λαϊκής τέχνης, φορεσιές, παλιές φωτογραφίες, συνταγές κ.α. Σε ένα επόμενο στά-
διο γνώρισαν το γλυπτό το οποίο τιτλοφορείται ως: το προσφυγάκι και παροτρύνθηκαν 
να το ενσαρκώσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Μια επό-
μενη βιωματική δραστηριότητα ήταν ένα παιχνίδι ρόλων έπειτα από την ανάγνωση του 
βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη: Το άγαλμα που κρύωνε. Στο τέλος του προγράμματος, 
οργανώθηκε και μια επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, Φιλιώ Χαι-
δεμένου. Οι μαθητές ετοίμασαν μια έκθεση του υλικού που συνέλεξαν καθώς και στιγ-
μιότυπα των δράσεων τους και τα παρουσίασαν στους γονείς και στην εκπαιδευτική 
κοινότητα σε συνδυασμό με την επιτέλεση του χορού με τα κουτάλια 
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Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία έγινε μέσω της αναστοχαστικής διαδικασίας 
αλλά και κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές, υπέ-
δειξε ότι με την διαθεματική προσέγγιση επιτεύχθηκε ο στόχος ο οποίος ήταν η ολι-
στική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού. Εντοπίζοντας και ερευνώντας τις αποτυπώ-
σεις των κοινωνικών δομών στη μορφή και στη λειτουργία του χορού και τον τρόπο 
που διανθίστηκε με το πέρασμα των χρόνων, οι μαθητές ανακάλυψαν τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες και τα πολιτισμικά 
φαινόμενα. Μέσα από την ενασχόλησή και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες 
είχαν συμπεριληφθεί στα προγράμματα (παιχνίδια ρόλων, κατασκευές κ.ά.), ενισχύ-
θηκε η συλλογικότητα και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Επίσης επιτεύχθηκαν 
και οι στόχοι σε ψυχοκινητικό επίπεδο, μέσα από την καλλιέργεια του ρυθμοκινητικής 
αγωγής κατά τη διαδικασία της εκμάθησης των χορών. Ακόμα και οι σχέσεις της κα-
θηγήτριας της Φυσικής Αγωγής με τους μαθητές βελτιώθηκαν μέσα από τη διδασκαλία 
του χορού, τη διαθεματική προσέγγισή του, τις επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους 
και μουσεία αλλά και τη διαδικασία της προετοιμασίας της παρουσίασης που περιλάμ-
βανε επιτελέσεις του χορού, αναπαραστάσεις δρώμενων, ερμηνεία παραδοσιακών τρα-
γουδιών και εκθέσεις εργασιών των μαθητών. Το αντικείμενο του χορού δεν διδάχθηκε 
αποστεωμένο, σαν μια μόνο κινητική δραστηριότητα αλλά διανθίστηκε με όλες εκείνες 
τις αναφορές που αφορούν τη λειτουργία του στην παραδοσιακή αλλά και στην σύγ-
χρονη κοινωνία, σχετίστηκε και με τις άλλες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, συν-
δυάστηκε με παραδοσιακά παιχνίδια, φωτίστηκε ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στα 
πολιτισμικά δρώμενα και αναδείχτηκε ο ζωντανός του χαρακτήρας στο πολιτιστικό 
στερέωμα. Επιπλέον με τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν και τις εκδηλώσεις που 
οργανώθηκαν το σχολείο άνοιξε διαύλους επικοινωνίας με άλλους φορείς αλλά και με 
την τοπική κοινωνία Ο χορός προσεγγίστηκε ως φορέας στοιχείων του λαϊκού πολιτι-
σμού, ως ειδικό διδακτικό αντικείμενο της Μουσικοκινητικής Αγωγής και της Φυσικής 
Αγωγής, ως ψυχαγωγικό μέσο αλλά και ως μεθοδολογικό εργαλείο της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. 

Η παιδαγωγική αξία του χορού έχει επισημανθεί από την αρχαιότητα, καθώς αποτε-
λούσε για πολλές πόλεις κράτη ένα βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης των νέων, τόσο 
των αγοριών όσο και των κοριτσιών (Lawler, 1984). Ο χορός, μέσω ενός κατάλληλα 
δομημένου προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, 
μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά μπορούν να α-
ναπτύξουν τις ικανότητές τους να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του 
τόπους τους, πάνω από όλα με ένα ευχάριστο τρόπο. Μπορεί η λειτουργικότητα του 
σύγχρονου λαϊκού χορού να είναι διαφορετική από ότι στο παρελθόν, όμως μέσα από 
τη διαδικασία της διδασκαλίας των χορευτικών μοτίβων τα παιδιά μπορούν να «βιώ-
σουν» στοιχεία της λαϊκής παράδοσης όπως το τραγούδι και η μουσική και με την πα-
ρέμβαση του εκπαιδευτικού ο οποίος θα είναι κατάλληλα καταρτισμένος να παρέχει 
πληροφορίες για την λειτουργία του χορού στο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο κα-
ταγράφηκε, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν το σύμπλεγμα των αξιών κι των 
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συμπεριφορών και να προβούν σε συγκρίσεις και συσχετίσεις του πολιτισμικού παρελ-
θόντος με το παρόν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή συνειδητοποίηση της πολιτιστικής 
ταυτότητας (Κακάμπουρα 2000). 

Συμπερασματικά, η επαφή των παιδιών με ζωντανά κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού 
όπως είναι ο χορός, έχει μακροχρόνια αποτελέσματα στη διάπλαση του χαρακτήρα 
τους και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Δημιουργεί συνειδητούς και υ-
πεύθυνους πολίτες οι οποίοι θα σέβονται την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, 
θα έχουν αναπτύξει το αίσθημα του «ανήκειν», θα μπορούν να οραματιστούν και να 
χτίσουν πάνω σε στέρεες βάσεις το μέλλον τους. Η μελέτη του παρελθόντος και η δια-
δικασία εντοπισμού, παρατήρησης και μελέτης της εξέλιξης των πολιτισμικών προϊό-
ντων, όπως είναι και ο λαϊκός χορός έχει υψηλή παιδαγωγική αξία, γιατί μέσα από το 
παρελθόν, μπορεί κανείς να διαβλέπει το παρόν και να προγραμματίζει το μέλλον. 
Μέσα από τη διδασκαλία του παραδοσιακού χορού και κατ’ επέκταση του λαϊκού μας 
πολιτισμού δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να προχωρήσει σε παραπέρα αναζητήσεις 
είτε σε συμβολισμούς και διαπιστώσεις, να εισέλθει στον κόσμο του βαθύ στοχασμού 
και της πολύπλευρης θεώρησης. Αναζητώντας, αναλύοντας και συζητώντας, εντοπίζο-
ντας ομοιότητες και διαφορές, παρατηρώντας και συγκρίνοντας, εντοπίζουμε τον ε-
αυτό μας, την ταυτότητα μας, σεβόμαστε τον Άλλον, πραγματοποιώντας μια ανάγνωση 
«του ανθρώπινου πολιτισμού, μέσα από τα παραδειγματικά καθέκαστα του, όπως μας 
τα δίνει, κατεξοχήν, ο καλειδοσκοπικός τρόπος της Λαογραφίας» (Μερακλής 2001). 
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Οι τέχνες στο σχολείο ως μέσο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ενσυναί-
σθησης των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα 

Δραγατογιάννη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Ed,  padragat.edu@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση περιλαμβάνει ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε στο Δη-
μοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης σε συν-
δυασμό με τα μαθήματα των εικαστικών, της θεατρικής και της φυσικής αγωγής. Χρη-
σιμοποιήσαμε την τέχνη για να προσεγγίσουμε το ταξίδι του πρόσφυγα. Οι μαθητές 
μέσα από ασκήσεις ενσυναίσθησης ένιωσαν πως είναι σε έναν τόπο που έχει πόλεμο 
και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να μείνεις ή να φύγεις; Τι παίρνουν μαζί τους, τι συναισθή-
ματα κυριαρχούν στο ταξίδι, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν όταν φτάνουν σε έναν άγνω-
στο τόπο. Πήραν τις τσάντες τους και έβαλαν μέσα τα απαραίτητα για αυτό το ταξίδι 
και τα δώσανε σε άλλα παιδιά, προσφυγόπουλα, αναπτύσσοντας θετικές στάσεις και 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των άλλων λαών. Μιλήσαμε για την Ειρήνη και τις 
αξίες που πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι. Διαπίστωσαν ότι η Ειρήνη είναι η βασική 
αξία της ανάπτυξης και της ευημερίας των λαών μαζί με αξίες όπως ο αλληλοσεβα-
σμός, η κατανόηση, η συνεργασία, η ενότητα και η δημοκρατία.  

Λέξεις-Κλειδιά: πρόσφυγες, ταξίδι, ενσυναίσθηση, διαθεματικότητα 

Εισαγωγή 

Μέσα από το πρόγραμμα Τeachers4europe σε συνδυασμό με το etwinning και πολιτι-
στικό πρόγραμμα “Μαθαίνοντας μέσω της τέχνης” χρησιμοποιήσαμε την τέχνη για να 
προσεγγίσουμε το ταξίδι του πρόσφυγα, του ανθρώπου που έρχεται από μια μακρινή 
χώρα, που περνάει από πολλές δύσκολες καταστάσεις και κάποιες φορές μπορεί και να 
μην τα καταφέρει. 

Η πρόταση μας για μάθηση δια μέσου των τεχνών γενικότερα στόχευε να προκαλέσει 
τους μαθητές να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους και να μαθαίνουν μέσα 
από το δικό τους προβληματισμό δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές 
ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή και σχολική επίδοση καθώς και στην παροχή δεξιο-
τήτων στους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και ποιοτικότε-
ρων τρόπων διδασκαλίας. 

Το διαθεματικό αυτό σχέδιο εργασίας εκπονήθηκε από μαθητές κάποιων από των τμη-
μάτων της Β’, Δ’ και Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης 
στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και σε συνδυασμό των εικαστικών, της θεατρικής και 
της φυσικής αγωγής. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, αναπτύσσοντας πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας και καλλιεργώντας μέσα από όλες τις δραστηριότητες, 
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δεξιότητες και στάσεις τόσο στον γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό και τον κοι-
νωνικό τομέα. Τα οφέλη ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και πολλαπλά για όλους όσους συμ-
μετείχαν στη διαδικασία καθώς παράλληλα ευαισθητοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η 
όλη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας, οι οποίοι εμπλέχθηκαν με διάφορους τρό-
πους στο όλο πρόγραμμα. 

Περιγραφή Προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των παιδιών για το 
προσφυγικό ζήτημα, η κατανόηση των διαφόρων όρων, η εκμάθηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και η ανάπτυξη συμπεριφορών και στάσεων σύμφωνα με αξίες.  

Στόχος να μην παραμένουν οι μαθητές απλοί παρατηρητές της γνώσης και μέσα από 
την τέχνη του δράματος, της σωματικής έκφρασης και των εικαστικών να βιώσουν γε-
γονότα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στο ταξίδι τους αυτό και 
στην προσπάθειά τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. 

Επιμέρους στόχοι 

• H δημιουργία κλίματος εποικοδομητικής επικοινωνίας, συνεργασίας και καλών σχέ-
σεων στην ομάδα. 

• Ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας που θα λειτουργήσει υποστηρι-
κτικά για την επίτευξη των στόχων της δράσης. 

• Να μιλήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
• Να νιώσουν την αγωνία που προκαλεί ο χωρισμός και η φυγή.  
• Να ενθαρρυνθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων και να αξιοποιηθεί 

δημιουργικά. 
• Να ανακαλύψουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.  
• Να υιοθετήσουν μια θετικότερη στάση απέναντι στους πρόσφυγες που ζουν στη δική 

τους χώρα.  
• Να ενθαρρυνθούν ώστε να αναλάβουν ενεργό δράση  

Το πρόγραμμα έγινε το 2015-2016 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Νέας Μά-
κρης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ξεκινώντας μετά τα Χριστούγεννα. Τα 
μαθήματα γίνονταν μια ή δύο φορές την εβδομάδα. Συμμετείχαν η Β’, η Δ’ και η Ε’ 
τάξη του Δημοτικού στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης, αλλά ενεπλάκησαν κι άλλες 
τάξεις σε διάφορες δραστηριότητες. 

Η βασική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η 
βιωματική μάθηση μέσα από τις παρακάτω διδακτικές προσεγγίσεις: - 
• Κύκλος Συζήτησης  
• Διεργασίες σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και ολομέλεια  
• Τεχνικές Επικοινωνίας-Ενεργητική Ακρόαση  
• Παιχνίδια Ρόλων, Δραματοποίηση, Τεχνικές θεάτρου, Σωματική έκφραση 
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• Εικαστικές δημιουργίες 

Έγινε προσπάθεια για ανάπτυξη μιας διαφορετικής, ολιστικής προσέγγισης της μάθη-
σης με χαρακτηριστικά την κριτική σκέψη, την έρευνα, την ενεργό συμμετοχή και την 
ανάληψη προσωπικής ευθύνης και δράσης των μαθητών.  

Η μάθηση και η έκφραση ιδεών και δημιουργικότητας μέσα από την τέχνη είναι ένας 
τρόπος για να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα τόσο σε 
επίπεδο συναισθηματικό, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς και να διαμορφώσουν προ-
σωπική στάση απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα.  

Διάρθρωση των δραστηριοτήτων 

1ο μάθημα: Μιλώντας για τους πρόσφυγες 

• Επεξήγηση – συζήτηση τι είναι πρόσφυγες, μετανάστες, τι αιτούντες άσυλο 
• Παρακολούθηση ταινιών πάνω στο θέμα (βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας και των 

Γιατρών χωρίς σύνορα) 

2ο μάθημα: Παιχνίδια εμπιστοσύνης – συνεργασίας 

• Αλλαγή θέσης με βάση τα προσωπικά βιώματα (αναγνώριση συναισθημάτων/ 
συμπεριφορών) 

Ο εκπαιδευτικός φωνάζει: Να αλλάξουν θέση μεταξύ τους… αυτοί που έχουν 
τουλάχιστον ένα πολύ καλό φίλο… αυτοί που ένιωσαν χθες αδικημένοι από 
κάτι… αυτοί που βοήθησαν κάποιον δικό τους άνθρωπο τις τελευταίες δέκα 
μέρες… αυτοί που βοήθησαν κάποιον ξένο τον τελευταίο μήνα… κλπ. 

• Γλύπτης και γλυπτά (επικοινωνία – συνεργασία – εμπιστοσύνη) 

Τα παιδιά σε ζευγάρια γίνονται γλύπτης και γλυπτό. Το παιδί που είναι το γλυ-
πτό στέκεται ακίνητο και ο γλύπτης προσπαθεί να του δώσει ένα σχήμα. Όταν 
οι γλύπτες τελειώσουν εκθέτουν τα γλυπτά τους και οι υπόλοιποι προσπαθούν 
να μαντέψουν τι έφτιαξαν.  

• Οδήγησε τον Τυφλό (απόκτηση εμπιστοσύνης) 

Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη, ο Α οδηγεί τον Β, που έχει τα μάτια κλειστά. Ο Α 
είναι πάντα πίσω από τον Β και με τα χέρια στη πλάτη τον μετακινεί απαλά στο 
δωμάτιο. Μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία για τη στροφή δεξιά, αριστερά, το 
στοπ, κ.λ.π.  

• Το παιχνίδι με το «Όχι», το «Ναι αλλά», το «Ναι και» (Η αξία της συνεργασίας) 
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Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη. α) Ο Α προτείνει κάτι στον Β, ο οποίος αρνείται συνεχώς 
με το Όχι, β) Ο Α προτείνει και ο Β απαντάει ξεκινώντας με το «Ναι, αλλά…», γ) 
Τέλος, ο Α προτείνει και ο Β απαντά ξεκινώντας με «Ναι, και…». 

 

3ο μάθημα: «Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα 

• Μέσα από το εγχειρίδιο «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων» της Ύπατης Αρμοστείας, δουλέ-
ψαμε την «Ειρήνη» την ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα. Η Ειρήνη είναι ένα μικρό 
κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή βιώνει την ανα-
σφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο πιο 
απίθανο μέρος. 

• Αναπτύξαμε μέσα στην τάξη θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και 
οι πολιτισμικές διαφορές. Είδαμε την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη», κατα-
γράψαμε και αναλύσαμε τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος σε ένα άγνωστο μέ-
ρος 

• Συζήτηση πάνω σε αυτά – Καταγραφή απόψεων – συναισθημάτων 
• Ασκήσεις σωματικής έκφρασης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πάνω στα συναι-

σθήματα που καταγράψαμε 

4ο μάθημα: «Ένα σακίδιο για το δρόμο» 

Άσκηση ενσυναίσθησης - η βαλίτσα του πρόσφυγα: καταγραφή πραγμάτων που θα 
έπαιρναν στη συγκεκριμένη στιγμή και υπό αυτές τις συνθήκες με παράλληλες δρα-
στηριότητες στην θεατρική αγωγή και το μάθημα των εικαστικών. 

Προτού εγκαταλείψουν το σπίτι τους, οι περισσότεροι πρόσφυγες πρέπει να αποφασί-
σουν τι θα πάρουν μαζί τους. Συνήθως έχουν μόνο μερικά λεπτά για να αποφασίσουν 
ποιο πράγμα τους είναι πιο απαραίτητο. Η δραστηριότητα αυτή είχε ως στόχο να δείξει 
στους μαθητές πόσο δύσκολη μπορεί να είναι μια τέτοια επιλογή. (Πηγές: Πακετάρω 
και τρέχω - Διεθνή Αμνηστία, Περάσματα - Ύπατη Αρμοστεία, Δραστηριότητα “3 
things”,Compass, © Συμβούλιο της Ευρώπης). 

Τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος πάνω στο παραπάνω σενάριο 

• Παγωμένη εικόνα, Ανίχνευση σκέψεων, Δάσκαλος σε ρόλο 
• Αντιπαράθεση απόψεων (debate), παιχνίδι ρόλων («πάρε θέση»).  
• Θέατρο Forum 
• Δραματοποίηση 

Εικαστικές δημιουργίες 
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Παράλληλα σε όλες τις ασκήσεις ενσυναίσθησης που έγιναν, παρουσιάστηκε στα πλαί-
σια του μαθήματος των εικαστικών, στα παιδιά των Β τάξεων το έργο του Αλέξη Α-
κριθάκη και στα παιδιά των Ε τάξεων το έργο του Pablo Picasso.  

Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο έργο του Ακριθάκη που σχετίζεται με την επανάληψη 
του θέματος με τις ''βαλίτσες", σύμβολο της μετανάστευσης, της προσφυγιάς και του 
ξεριζωμού, καθώς και ο ίδιος όντας γιος πρόσφυγα, έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό 
κατά την περίοδο της δικτατορίας. Οι μαθητές της Β τάξης απέδωσαν με χρώματα έ-
ντονα τις βαλίτσες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όπου μέσα τους κουβαλούν ότι αγα-
πημένο συμβολικά θέλουν να πάρουν μαζί τους.  

Από την άλλη στα παιδιά της Ε τάξης παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η Guernica του 
Picasso, έργο μνημειακό που πάντα θα συμβολίζει το θρήνο και τον αλληλοσπαραγμό. 
Μέσα από αυτό το συγκλονιστικό έργο, οι μαθητές απέδωσαν έργα στη γκάμα των 
μαύρο-γκρι-άσπρο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο έμφαση στον πόνο του αποχωρισμού 
και παράλληλα κατακερματίζοντας την ζωγραφική επιφάνεια απέδωσαν συμβολικά 
την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούνε οι πρόσφυγες.  

Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Ζωγραφίζουμε για την ειρήνη των λαών 
και τις ανθρώπινες αξίες» μαζί με άλλα έργα μαθητών από όλη την Αττική, την οποία 
διοργάνωσε η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Δήμου Αθηναίων ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και στο τέλος του έτους στο σχο-
λείο, σε ειδική εκδήλωση με σύγχρονο χορό και θέμα το ταξίδι του πρόσφυγα. 

Χορευτικές Δημιουργίες 

Οι μαθητές εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν και εκφράστηκαν μέσα από τον σύγχρονο – 
δημιουργικό χορό όσα ειπώθηκαν και είδαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
παρουσίασαν την τελική τους δημιουργία σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς στο χώρο του σχολείου. 

Παράλληλες δραστηριότητες 

- Συλλογή πραγμάτων και ετοιμασία σακιδίων για το δρόμο για τα μικρά προσφυγό-
πουλα και παράδοση σε αυτά μέσω ομάδας που δραστηριοποιείται πάνω στο συγκε-
κριμένο θέμα. 

- Κατασκευή παζλ στο εργαστήριο πληροφορικής της «Γκουέρνικα του Αιγαίου» του 
Βούλγαρου σκιτσογράφου Jovcho Savov η οποία απεικονίζει τις πνιγμό των προσφύ-
γων στο Αιγαίο. http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3871f59d818a 

Επίλογος 

Στο έργο συμμετείχε σχεδόν όλο το σχολείο, με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο. Παράλ-
ληλα ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου στάθηκε δίπλα από την αρχή 
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και αγκάλιασε το πρόγραμμα αναπαράγοντας πολλές από τις δραστηριότητες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Πήραν τα παιδιά τις τσάντες τους και έβαλαν μέσα τα απαραί-
τητα και για αυτό το ταξίδι και τα δώσανε σε άλλα παιδιά σαν κι αυτά, αναπτύσσοντας 
θετικές στάσεις για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των άλλων λαών. Η δράση αυτή 
βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και έλαβε τιμητικό έπαινο ως συμβολική 
πράξη ανάδειξης και αναγνώρισης της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας στο προσφυγικό ζήτημα.  

Μιλήσαμε για την Ειρήνη και για τις αξίες. Διαπίστωσαν ότι η Ειρήνη είναι η βασική 
αξία της ανάπτυξης και της ευημερίας των λαών μαζί με αξίες όπως ο αλληλοσεβα-
σμός, η κατανόηση, η συνεργασία, η ενότητα, η συνείδηση και η δημοκρατία. Με δια-
βατήριο την τέχνη, λοιπόν, ταξιδέψαμε... Γιατί η τέχνη δεν ορίζει σύνορα. Γιατί εάν ο 
πολιτισμός δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη στον κόσμο, τότε βαδίζουμε στο τέλος του 
πολιτισμού. Κι επειδή το να αλλάξει ο κόσμος είναι προσωπική υπόθεση, εμείς θα συ-
νεχίσουμε το ταξίδι μας. 
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Αναφορές στο Διαδίκτυο 

Εκπαιδευτικό υλικό Ύπατης Διεθνής Αρμοστείας, ανακτήθηκε 23 Φεβρουαρίου 2019 
https://web.archive.org/web/20170829104945/http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaid
eytiko-yliko.html  

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε:  

-«Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα, 
https://web.archive.org/web/20170829113545/http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaid
eytiko-yliko/eirini.html 

-Περάσματα, Παιχνίδι προσομοίωσης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυ-
γες,https://web.archive.org/web/20170829113536/http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ek
paideytiko-yliko/perasmata.html  

Σχέδιο μαθήματος από τη Διεθνής Αμνηστία, Πακετάρω και τρέχω, https://www.am-
nesty.gr/wp-content/uploads/2010/05/packandrun.pdf, ανακτήθηκε 23 Φεβρουαρίου 
2019 

Compasito - Εγχειρίδιο για Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά - Com-
pasito, Μικρή Πυξίδα, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παι-
διά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, http://users.sch.gr/pantala/Compasito,%20mikri_pix-
ida.pdf 

Compass, Δραστηριότητα “3 things”,  

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf 

Ανακτήθηκαν 23 Φεβρουαρίου 2019 
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Οργάνωση και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 
μουσείων : Μελέτη περίπτωσης το animation πρόγραμμα του μουσείου Μπενάκη 

Αναστασοπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Ed, vickya1982@gmail.com 

Περίληψη 

Τι γίνεται όταν ζωντανεύουν τα εκθέματα ενός μουσείου στα χέρια μιας ομάδας 
παιδιών; Πώς χτίζεται καθημερινά, το πνεύμα της συνεργασίας; Πώς το αποτέλεσμα 
της ομαδικής συνεργασίας υπερβαίνει μια ατομική δημιουργία; Πού το παρελθόν 
συναντά το παρόν και η ιστορία γίνεται παιχνίδι; Πώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του μουσείου Μπενάκη, προάγει την ελευθερία της έκφρασης και ταυτόχρονα διδάσκει 
αβίαστα ιστορικότητα και πολιτισμό σε αυριανούς πολίτες; «Ένα Σάββατο με αέρα...»! 
Η περιγραφή των σταδίων δημιουργίας και το αποτέλεσμα μιας ταινίας animation, που 
έφτιαξαν τα παιδιά του «μικρού εργαστηρίου της τέχνης» του μουσείου Μπενάκη μας 
διαφωτίζει σχετικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: μουσείο, animation, εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για την κινηματογραφική 
παιδεία στην εκπαίδευση. Πλήθος ερευνητικών εργασιών στο χώρο της 
οπτικοακουστικής παιδείας, προσεγγίζουν το θέμα και εξετάζουν τη σχέση των παιδιών 
με το κινηματογραφικό προϊόν. Αναλύουν τη συμπεριφορά των παιδιών, ως θεατές των 
ταινιών, ως αντικείμενο αναπαράστασης μέσα στις ταινίες και σε κάποιες περιπτώσεις, 
τα παιδιά ως παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών. Γίνονται μελέτες σχετικά με το 
αξιακό φορτίο και τα πρότυπα συμπεριφοράς που μεταφέρουν οι κινηματογραφικές 
ταινίες, τόσο στους μικρούς θεατές, όσο και στους μικρούς ηθοποιούς των ταινιών. 
Αρκετές μελέτες αναφέρονται σε διδακτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούν τον 
κινηματογράφο ως εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής πράξης. Στην παρούσα 
εργασία, δεν προσεγγίζουμε την οπτικοακουστική παιδεία από τη μεριά του θεατή ή 
του ηθοποιού, αλλά από τη μεριά του παραγωγού- δημιουργού. Αναλύουμε την 
επικοινωνιακή διάδραση μεταξύ των μελών μιας ομάδας, που δημιουργήθηκε με σκοπό 
την παραγωγή μια ταινίας animation. Διάδραση, τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και 
μεταξύ των παιδιών και της εκπαιδευτικού. Μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε τις 
κοινωνικές αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που διαμορφώνονται κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. Επιχειρείται να καταγραφεί ο ρόλος που έχει ο θεσμός 
του μουσείου, σε ένα μικρό εργαστήρι τέχνης. Περιγράφεται επίσης πώς αξιοποιείται 
από την εκπαιδευτικό και πώς λειτουργεί ο χώρος του μουσείου τόσο στα ίδια τα 
παιδιά, όσο και στην επίτευξη του τελικού στόχου, της ταινίας. 

 

Κοινωνική Σημειωτική και οπτικός γραμματισμός 
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Η οπτική γραμματική που προτείνουν οι Kress και Van Leeuwen (2010), για την 
ανάλυση της οπτικής επικοινωνίας, εντάσσεται στην κοινωνική σημειωτική. Για τον 
Saussure η κοινωνική σημειωτική συνιστά την επιστήμη που μελετά τα σημεία στην 
κοινωνία (Kress & Van Leeuwen, 2010). Στην κοινωνική σημειωτική προσέγγιση, 
ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παραγωγή πολυτροπικού λόγου, όπου οι δημιουργοί 
θεωρούνται ενεργοί συμμετέχοντες και όχι παθητικοί ακροατές προ εγκατεστημένων 
νοημάτων. Το κείμενό τους αποτελεί ένα σημείο, και η σχέση μεταξύ μορφής και 
νοήματος δεν είναι αυθαίρετη, αλλά ενεργοποιείται από τα ενδιαφέροντα του 
δημιουργού του σημείου, στην προσπάθεια του να ανακαλύψει τον πιο αληθοφανή 
τρόπο για να εκφράσει το νόημα που ο ίδιος επιθυμεί (Kress & Van Leeuwen, 2010).  

Σύμφωνα με την θεωρία των Kress και Van Leeuwen (2010), σημαντική θέση κατέχει 
ο δημιουργός του σημείου. Κάθε σημείο προκύπτει από την πολιτισμική, κοινωνική ή 
ψυχολογική ιστορία του δημιουργού του, είτε αυτός είναι ενήλικας, είτε είναι παιδί. 
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για τη σημειωτική ανάλυση είναι το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο ο δημιουργός παράγει το σημείο. Έτσι τα σημεία θα πρέπει να εξετάζονται 
συνδυάζοντας την πρόθεση του δημιουργού του σημείου και το πλαίσιο στο οποίο 
παράγεται το σημείο. Στα παιδιά μικρότερων ηλικιών, υπάρχει από την μία μεριά 
περισσότερη ελευθερία έκφρασης, επειδή κατά την δημιουργία του σημείου δεν 
περιορίζονται από πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα. Από την άλλη πλευρά είναι 
ταυτόχρονα και λιγότερο ελεύθερα, επειδή στερούνται πλούσιου πολιτισμικού πόρου 
όπως οι ενήλικες (Kress & Van Leeuwen, 2010). 

Στα πρώτα χρόνια της σχολική ζωής, τα παιδιά παροτρύνονται συνεχώς για να 
παράγουν εικόνες, κάτι το οποίο φθίνει συνεχώς με την πάροδο των χρόνων. Και ενώ 
η σύγχρονη κοινωνία κατακλύζεται από την δύναμη της εικόνας, στη σχολική 
εκπαίδευση δεν διδάσκεται η δεξιότητα παραγωγής πολυτροπικών κειμένων και τα 
παιδιά μένουν αναλφάβητα ως προς τον οπτικό γραμματισμό. 

Η θέση της οπτικής επικοινωνίας, είναι ότι τα σχολεία θα πρέπει να εφοδιάσουν 
επαρκώς τους μαθητές για την νέα σημειωτική τάξη και να δημιουργήσουν ανθρώπους 
ικανούς να χρησιμοποιήσουν τις νέες πηγές αναπαράστασης ενεργά και 
αποτελεσματικά. Οι εικαστικές τέχνες και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας θα πρέπει αν έρθουν στο προσκήνιο καθώς κατέχουν κεντρική θέση στο 
σημειωτικό τοπίο (Kress & Van Leeuwen, 2010). 

Το animation 

Με το όρο animation ονομάζουμε κάθε είδος συνεχόμενης κίνησης που έχει 
δημιουργηθεί εικόνα-εικόνα (Σιάκας, 2008). Σύμφωνα με το Γιάννη Βασιλειάδη 
(2006), το animation είναι μια μορφή τέχνης με απεριόριστες δυνατότητες, όπου ο 
καλλιτέχνης μπορεί να δίνει ζωή σε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες απλά 
σκιτσάροντας τους. Να εμψυχώνει ήρωες φανταστικούς, από διάφορα υλικά (όπως 
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πλαστελίνη, σχέδια, μαριονέτες, αντικείμενα κ.α.) δίνοντάς τους ζωή, αλλά και 
προσωπικότητα. 

 Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την 
κατακόρυφη διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας, η τεχνική του animation έγινε 
εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο νεανικής δημιουργίας. Το animation μπορεί να 
διασκεδάσει, να υπερβάλει, να απλοποιήσει, να παρουσιάσει ακόμα και δύσκολες 
έννοιες και να μιλήσει για πανανθρώπινες αξίες. Σε αντίθεση με τον κινηματογράφο, 
δεν υπάρχει όριο που να περιορίζει την ελευθερία έκφρασης και φαντασίας του 
σκίτσου. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδιαιτέρως αγαπητό στα παιδιά. Η 
τεχνική του animation δίνει εξαιρετικές δυνατότητες έκφρασης αλλά και εφαρμογής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Piliouras, Siakas, Seroglou, 2011). 

Το μουσείο 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ICOM, του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ένα μουσείο 
είναι: «Οργανισμός μόνιμος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υποταγμένος στην 
υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης και ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, 
συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» 
(Οικονόμου, 2003). 

Βασικές έννοιες που περιγράφουν την τρέχουσα μουσειολογία σύμφωνα με τη 
Μούλιου (2014), είναι η συμμετοχικότητα, η προσαρμοστικότητα, η ευρηματικότητα, 
η δημιουργικότητα, η συμμετοχική δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εν 
συναίσθηση. 

Το σύγχρονο μουσείο καλεί το ευρύ κοινό σε μία σχέση δυναμική, διαμεσολαβεί ώστε 
να δημιουργήσει δεσμούς αφενός ανάμεσα στους επισκέπτες του και αφετέρου 
ανάμεσα στους επισκέπτες και τα αντικείμενα. «Τα μουσεία αποτελούν κοινωνικά 
πεδία μάθησης, στα οποία ιδέες, συναισθήματα και σχέσεις μεταξύ ατόμων και 
αντικειμένων – εκθεμάτων βρίσκουν χώρο έκφρασης και ανάπτυξης» (Μούλιου, 
2014). Παύει λοιπόν σήμερα, να είναι απλά ένας χώρος συλλογής και έκθεσης 
αντικείμενων και μετατρέπεται σε ένα σύνθετο πολιτισμικό οργανισμό, ένα σημείο 
αναφοράς για την κοινωνία. Αποτελεί μέρος της επικαιρότητας, επηρεάζει, μορφώνει, 
ψυχαγωγεί και απευθύνεται σε ευρύ κοινό. 

Το μουσείο σήμερα ενεργεί ώστε να προσελκύσει όλο και μεγαλύτερο αριθμό 
επισκεπτών κάτι που επιχειρείται να επιτευχθεί, ξεκινώντας από την επαφή με το 
μικρότερο ηλικιακό κοινό, τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Δάλκο (2000), τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων στοχεύουν να κάνουν το μουσείο χώρο 
ελκυστικό για τα παιδιά. Οι δημιουργοί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
μουσείου Μπενάκη αναφέρουν συγκεκριμένα ότι «έχουν στόχο την επαφή των παιδιών 
με το μουσείο, την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κρίσης, την καλλιέργεια 
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της φαντασίας και του καλλιτεχνικού αισθητηρίου, τη δημιουργικότητα» (Δάλκος, 
2000).  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «το μικρό εργαστήριο της τέχνης», που 
πραγματοποιείται στο εν λόγω μουσείο και θα αναφερθούμε παρακάτω, μέσα από 
οργανωμένες βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα 
μουσειακά εκθέματα, αλληλεπιδρούν, συμμετέχουν, αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν, 
και στο τέλος παρουσιάζουν το τελικό προϊόν –την ταινία animation. Ως εκ τούτου, το 
εν λόγω πρόγραμμα όπως θα διαπιστώσουμε και στην παρούσα εργασία, διαπερνά 
όλους τους στόχους που θέτει η μουσειολογία σήμερα. 

Μεθοδολογία 

Η επιλογή του Μουσείο Μπενάκη για τη μελέτη της ταινίας animation από το αρχικό 
μέχρι το τελικό στάδιο διαμόρφωσης, βασίστηκε στο οργανωμένο πρόγραμμα: «Το 
μικρό εργαστήρι της τέχνης», που πραγματοποιείται ως ετήσιο πρόγραμμα από το 2012 
ως το 2017. Πρόκειται για μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με 
συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, που εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 25 συναντήσεων 
(κάθε Σάββατο 11:00 με 13:00). Τα παιδιά, ασχολούνται με διαφορετικά εκθέματα και 
θεματικές του μουσείου, που τις αναλύουν ιστορικά και παράλληλα εξασκούν τις 
δεξιότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικής της εικόνας. Ειδικότερα η ομάδα στόχος 
απαρτίζεται από 11 άτομα (8 κορίτσια και 3 αγόρια) ηλικίας 7-9 ετών. Τα παιδιά 
εμπλέκονται σε ένα πολυτροπικό, πολυμορφικό σύστημα έκφρασης που περιλαμβάνει 
λόγο, σχέδιο, εικόνα και κινούμενη εικόνα, σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. Ο χώρος 
του μουσείου, προσδιορίστηκε ως δομικός χώρος που χαρακτηρίζεται ως ένα 
συμβολικό περιβάλλον, που διαφοροποιείται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Επιπλέον η εκπαιδευτικός στις σχέσεις της με τα παιδιά, διαχειρίζεται ρόλους πέρα από 
τους συμβατικούς, που αντιστοιχούν στην εκπαιδευτικό του σχολείου, και καλλιεργεί 
κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των παιδιών και του θεσμού του μουσείου. Η στάση και η 
συμπεριφορά της, σχετίζεται με την διευθέτηση του έργου στο μουσείο και το τελικό 
προϊόν, το animation. Με βάση αυτές τις γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις, 
καταγράψαμε ζητήματα που αντιστοιχούν ως πρακτικές στις αντίστοιχες ενότητες 
χώρου και καταστάσεων.  

Αναφορικά με το τεχνικό κομμάτι υλοποίησης της έρευνας αξιοποιείται η παρατήρηση 
από την ερευνήτρια και ή ημερολογιακή καταγραφή.  

Ημερολογιακή Καταγραφή 

«Το μικρό εργαστήρι της τέχνης» ανήκει στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 
Μπενάκη και είναι ένα ταξίδι στον Ελληνικό πολιτισμό. Οι μόνιμες συλλογές αλλά και 
οι προσωρινές εκθέσεις προσκαλούν τα παιδιά να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν 
διαφορετικούς ελληνικούς τόπους και χρόνους. Οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν, για την δημιουργία της ταινίας animation και στις οποίες θα 
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αναφερθούμε, υλοποιήθηκαν την χρονική διάρκεια από 11/03/2016 έως 13/05/2017 και 
είναι οι εξής: 

Δραστηριότητα 1η 

Η εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να αναζητήσουν τους πρωταγωνιστές της ταινίας 
animation και το πεδίο αναζήτησης είναι το μουσείο. Έτσι τα παιδιά περιπλανώνται 
ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου κρατώντας τα ημερολόγια τους, για να 
σκιτσάρουν τους ήρωες τους. Επιλέγουν μυθικά ζώα που υπάρχουν σε κεραμικά 
εκθέματα, φανταστικές μορφές που βρίσκουν σε κεντήματα, ζώα σε κοσμήματα κ.α. Η 
εκπαιδευτικός φωτογραφίζει τον χαρακτήρα που επιλέγει το κάθε παιδί. 

Δραστηριότητα 2η 

Η εκπαιδευτικός επιλέγει την κατασκευή ενός οπτικού παιχνιδιού, με σκοπό να 
πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή των παιδιών με την τεχνική της κινούμενης εικόνας. 
Σε ένα μισό Α4 διπλωμένο στα δύο, ζητάει από τα παιδιά να ζωγραφίσουν την φιγούρα 
που επέλεξαν από τα εκθέματα του μουσείο. Αρχικά σκιτσάρουν στην εσωτερική μεριά 
του χαρτιού και μετά επαναλαμβάνουν το σχέδιο τους στην έξω μεριά, με μια μικρή 
διαφορά στο σχέδιο. Με ένα μολύβι τυλίγουν το επάνω φύλλο  χαρτιού και με γρήγορη 
κίνηση βλέπουν τη μορφή τους να κινείται.  

Δραστηριότητα 3η 

Η εκπαιδευτικός στοχεύει να κατανοήσουν τα παιδιά πως δημιουργείται η κίνηση στην 
ταινία. Με μία φωτογραφική μηχανή ζητάει από ένα παιδί να μετακινεί κάθε φορά από 
λίγο την φιγούρα του και φωτογραφίζει την κάθε κίνηση (stop-cut). Τέλος προβάλει τις 
φωτογραφίες σε γρήγορη κίνηση.  

Δραστηριότητα 4η 

Η εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω στην φωτογραφία του εκθέματος του Μουσείου που 
επέλεξε κάθε παιδί, ένα κομμάτι ρυζόχαρτο, με σκοπό να αποτυπώσουν το περίγραμμα 
του σχεδίου. Σε επόμενο στάδιο μεταφέρουν το σχέδιο τους, με τη χρήση του καρμπόν, 
σε ένα σκληρό χαρτόνι. Τα παιδιά διακοσμούν τον ήρωα τους χρησιμοποιώντας 
μαρκαδόρους και ξυλομπογιές. Τέλος κόβουν τους χαρακτήρες τους, οι οποίοι είναι 
έτοιμοι για το animation.  

Δραστηριότητα 5η 

Η ομάδα θα δημιουργήσει το σενάριο της ταινίας. Το σενάριο που προκύπτει είναι ένα 
ταξίδι, που πραγματοποιούν τα εκθέματα του μουσείου, στα σχέδια, τις εργασίες και 
τα προσωπικά ημερολόγια που διατηρούν τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του 
εργαστηρίου. Τα παιδιά μαζεμένα στην ολομέλεια επιλέγουν το πλάνο που θέλουν να 
παίξουν και διηγούνται μια σχετική ιστορία γύρω από τον ήρωα τους.  
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Δραστηριότητα 6η 

Στην επόμενη φάση τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα ξεκινάει την 
φωτογράφιση. Η εκπαιδευτικός διαμορφώνει κατάλληλα τον χώρο με ότι χρειάζεται: 
μια φωτογραφική μηχανή, ένα τρίποδο και ένα μαύρο χαρτόνι για φόντο. Ένα ή δύο 
παιδιά κινούν τους ήρωες και ένα παιδί πραγματοποιεί την λήψη. Η εκπαιδευτικός 
καλεί κάθε παιδί να μετακινεί τον δικό του ήρωα και όλα τα παιδιά να περάσουν απ’ 
όλα τα πόστα, για να έρθουν σε επαφή με όλα τα στάδια δημιουργίας.  

Δραστηριότητα 7η 

Παράλληλα με την φωτογράφηση τα υπόλοιπα παιδιά κατασκευάζουν ένα ακόμα 
οπτικό παιχνίδι, τα θαυματρόπια. Η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι η λέξη 
θαυματρόπιο περιέχει δύο λέξεις το θαύμα και την τροπή – κίνηση. Γίνεται επομένως 
ένα θαύμα με την κίνηση. Τα παιδιά παρατηρούν μία παλιά συλλογή με θαυματρόπια. 
Για την κατασκευή του θαυματρόπιου, τα παιδιά σχεδιάζουν ένα κύκλο από μπολάκι 
γιαουρτιού σε ένα χαρτόνι και το κόβουν. Σε κάθε πλευρά του κύκλου φτιάχνουν 
σχέδια, τα οποία όταν θα ενωθούν κατά την περιστροφική κίνηση, θα συνθέσουν μια 
ολοκληρωμένη ζωγραφιά. Στις δύο απέναντι άκρες κάνουν δύο τρύπες και περνούν 
λαστιχάκια. Με τα λαστιχάκια μπορούν να στριφογυρίζουν τον κύκλο.  

Δραστηριότητα 8η 

Σε κάθε πλάνο της ταινίας, καλούνται για ηχογράφηση τα παιδιά με τους χαρακτήρες 
που παίζουν. Η εκπαιδευτικός τους δίνει κάποιες πρώτες οδηγίες, να μιλούν δυνατά και 
καθαρά, να μην βιάζονται και να μην ντρέπονται. Αφού ολοκληρωθούν οι διάλογοι, τα 
παιδιά μαζεύονται στην ολομέλεια για να ηχογραφήσουν τα ηχητικά εφέ (όπως φωνές 
ζώων, περιφερειακοί ήχοι κ.α).  

Συμπεράσματα 

Σε όλη την διάρκεια του προγράμματος η εκπαιδευτικός, ενισχύει την συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών, προάγει την ανάπτυξη των ατομικών συναισθημάτων των 
παιδιών όπως, την αυτοεκτίμηση, τη χαρά, την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους και 
προς την υπόλοιπη ομάδα. Καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, όπου χάνεται η 
τυπικότητα και τα παιδιά κινούνται με λιγότερους κανόνες, σε ένα χαλαρό πειθαρχικό 
σύστημα. Κύριο μέλημα της ήταν η συγκρότησή ομάδας και η καλλιέργεια ενός 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. Αυτό βοήθησε την ομάδα ώστε να 
εκφράζεται ελεύθερα και σε κάθε δράση να επιλέγει τις διαδικασίες που θέλει να 
ακολουθήσει.  

Η δημιουργία και η παρουσίαση της ταινίας animation «Ένα Σάββατο με αέρα...», ως 
συλλογικό έργο, ενισχύει το συναίσθημα συνοχής της ομάδας. Από το ατομικό επίπεδο 
της συνεισφοράς, περνάμε στο συλλογικό επίπεδο της δημιουργίας, ως συλλογικού 
έργου. Δημιουργείται η αντίληψη της συλλογικής δύναμης, των συλλογικών 
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επιτευγμάτων που είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης του άλλου. Περιορισμού του 
«εγώ», μέσω της αποδοχής, συμβίωσης και αλληλοϋποστήριξης των μελών μιας 
ομάδας ανθρώπων, που αποτελείται από τόσα μοναδικά και πολύπλευρα κομμάτια που 
θα ήταν αδύνατο να είχε δημιουργηθεί από την έμπνευση ενός και μόνο ανθρώπου. 

Η ταινία ως τελικό προϊόν αποτυπώνει στάδια μετάβασης από την αμφισβήτηση του 
«εγώ» σε ορισμένες φάσεις, στην ατομική επιβεβαίωση και τελικά σε επόμενο στάδιο, 
στην επιτυχή ενσωμάτωση του ατόμου στην ομάδα, στο παραγωγικό έργο που 
συντελείται. 

Επιπλέον με την δημιουργία της κινούμενης εικόνας το άτομο εξοικειώνεται με τις νέες 
μορφές αναπαράστασης και τον οπτικό γραμματισμό. Σε έρευνες που αναφέρονται στη 
δημιουργία γενικά των πολυμέσων και ιδιαίτερα του animation στις τάξεις των μικρών 
παιδιών, τονίζονται τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του στην μάθηση, στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών, 
καθώς και στην βελτίωση δεξιοτήτων του οπτικοακουστικού εγγραμματισμού και των 
δεξιοτήτων που συνδέονται με την τεχνολογία (Κουλούρη, 2010). 

Η χρήση της τεχνολογίας για την κατασκευή του animation, η εξέλιξη της και τα 
τεχνικά μέσα επεξεργασίας, παρουσιάζονται ως εργαλεία δημιουργικής έκφρασης. 
Άρα η τεχνολογία υπηρετεί το έργο, την δημιουργία και τελικά το ίδιο το άτομο που 
δεν παύει να σκέφτεται, να ενεργεί και να συνεργάζεται. 

Επίσης οι νέες τεχνολογίες στο χώρο του πολιτισμού, συντελούν στην απόκτηση από 
τους μαθητές, σφαιρικής αντίληψης, στον «διανοητικό τους προσανατολισμό και στη 
συναισθηματική τους εμπλοκή και τους εμψυχώνει για ενεργητική συμμετοχή» 
(Μορτάκη- Σημανδηράκη, 2014).  

Ακρογωνιαίος λίθος, του προγράμματος είναι η μουσειακή αγωγή. Τα παιδιά σε κάθε 
ενότητα, θα αναζητήσουν τα πρώτα τους ερεθίσματα και θα αντλήσουν πληροφορίες 
από τον χώρο του μουσείου. Είναι το κίνητρο που θα οδηγήσει την ομάδα, στην 
εκάστοτε θεματική ενότητα που θα διαπραγματευθεί στο εργαστήριο. Ο χώρος του 
μουσείου είναι πηγή έμπνευσης για τα παιδιά. Εκεί θα περιηγηθούν και θα 
αναζητήσουν τους πρωταγωνιστές της ταινίας τους, ανάμεσα σε αμέτρητα εκθέματα.  

 Η εκπαιδευτικός μεταφέρει στην ομάδα την αγάπη για τον χώρο του μουσείου και τα 
εκθέματα του. Στις θεματικές ενότητες που σχεδιάζει δεν χρησιμοποιεί τα εκθέματα 
του μουσείου απλώς ως εποπτικό υλικό. Τα εκθέματα γίνονται μέρος της ομάδας, 
οικεία στα παιδιά, δεν είναι απλά ιστορικά αντικείμενα, αλλά αποκτούν ψυχή και 
μεταφέρονται στο σήμερα. Είναι αξιοσημείωτο το πως η εκπαιδευτικός από την μία 
μεταφέρει το ιστορικό φορτίο του χώρου του μουσείου και από την άλλη το 
ενσωματώνει στο σήμερα και το κάνει απαραίτητο και σύγχρονο. 
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Ο μουσειακός χώρος μετασχηματίζεται σε ένα συμβολικό περιβάλλον που συσχετίζει 
παρελθόν και παρόν. Ανασύρει μνήμες, δημιουργεί και εμπλουτίζει εμπειρίες. Έτσι ο 
χώρος του μουσείου, προεκτείνει τους χώρους και τα περιβάλλοντα του ατόμου, το 
οποίο σταδιακά οικειοποιείται τον χώρο. Επίσης το μουσείο σήμερα μέσα από τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, επιτυγχάνει έναν σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του 
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη 
της βιωματικής προσέγγισης στα μουσεία και μια οργανωμένη διαδικασία που 
νοηματοδοτεί τα μουσειακά αντικείμενα, στηρίζεται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης 
και επιδιώκει την εξοικείωση με το μουσείο και την ανάδειξη της επίσκεψης σε 
ψυχαγωγική και διδακτική εμπειρία. (Τζιαβέρη, 2005) 
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Προσωπικότητες της Ευρώπης στην τέχνη και τη λογοτεχνία 

Μπάρτζου Στυλιανή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ, 

smpartzo@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
Β Λυκείου, οι μαθητές του σχολείου κλήθηκαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα teach-
ers4Europe ενταγμένο οργανικά στις σχολικές δραστηριότητες. Βασικό σκοπό του 
προγράμματος αποτέλεσε η γνωριμία των μαθητών με προσωπικότητες της Ευρώπης 
οι οποίες σημάδεψαν με το έργο τους την ευρωπαϊκή προοπτική, επεξέτειναν και ενί-
σχυσαν την ευρωπαϊκή ιδέα, προκειμένου να αποτελέσουν αυτές οι μορφές παράδειγμα 
προς μίμηση, άλλοτε και προς αποφυγήν, ώστε η σύγχρονη νέα γενιά να αποκτήσει 
ερείσματα πολιτιστικά σε μια ηλικία διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Αναζητήθη-
καν οι αντιστοιχίες ανάμεσα στη λογοτεχνία, σε ό,τι αφορά τα βιογραφικά είδη, και τις 
εικαστικές τέχνες προκειμένου η διδασκαλία του σχετικού κεφαλαίου της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας να γίνει πιο άμεση και παραστατική. Αρωγός σε αυτήν την εκπαιδευτική 
διαδικασία στάθηκαν οι ΤΠΕ, καθώς αποτέλεσαν το κανάλι άμεσης επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης των μαθητών με τη γνώση, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στην παρα-
γωγή νέας γνώσης με τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων που συνδυάζουν εικόνα, 
λόγο και ήχο. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσωπογραφία, βιογραφία, αυτοπροσωπογραφία, τέχνη, αυτοσυνει-
δησία 

Εισαγωγή 

Το παρόν πρόγραμμα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος teachers4Europe με 
δραστηριότητες ενσωματωμένες στη διδασκαλία των μαθημάτων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Λυκείου. Βασικό σκοπό της δράσης 
αποτέλεσε η επαφή και η γνωριμία των μαθητών με μορφές και προσωπικότητες της 
Ευρώπης μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία προκειμένου να γνωρίσουν τις προ-
διαθέσεις των ατόμων που τα οδηγούν σε μια λαμπρή πορεία επιστημονική, καλλιτε-
χνική και πολιτική, ώστε να αποκτούν επάξια μια θέση στην ευρωπαϊκή και την παγκό-
σμια ιστορία και τον πολιτισμό. Επιπλέον ζητούμενο της δράσης συνιστά το να αποτε-
λέσουν οι μορφές αυτές παράδειγμα προς μίμηση- ή και προς αποφυγή- σε μια εποχή 
μαζοποίησης, εξομοίωσης και ισοπέδωσης. Οι μαθητές παρακινήθηκαν να αναζητή-
σουν τους όρους εκείνους, βιολογικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικούς, οι οποίοι συ-
νέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων. 

Η δράση εντάσσεται κυρίως στο κεφάλαιο του εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας που 
τιτλοφορείται «Βιογραφικά είδη» και εξετάζονται κείμενα βιογραφικά και αυτοβιογρα-
φικά, με διαφοροποίηση που έγκειται στη χρήση του πρώτου ή τρίτου ρηματικού 
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προσώπου. Έτσι στο σχολικό εγχειρίδιο (σσ. 71-72)στη βιογραφία εντάσσονται ο βίος, 
το συναξάρι, η μυθιστορηματική βιογραφία, το βιογραφικό σημείωμα και η συστατική 
επιστολή, ενώ στην αυτοβιογραφία τα απομνημονεύματα, τα ημερολόγια, το αυτοβιο-
γραφικό σημείωμα και η μυθιστορηματική αυτοβιογραφία.  

Επιπλέον ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς ανατέθηκε σε μαθητές και μαθήτριες 
της τάξης να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στο πλαίσιο της Λέσχης Φιλαναγνω-
σίας, που συγκροτήθηκε, έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κάποια από τα οποία έ-
χουν βιογραφικό ή αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, όπως ο Λεωνής του Γιώργου Θεοτοκά, 
Αλβέρτος Σβάιτσερ. Ο ποιητής της χριστιανικής δράσης και Τρία παιδιά του αιώνα τους 
του Τάσου Αθανασιάδη, Ο φτωχούλης του Θεού και Αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου 
Καζαντζάκη και Ελένη ή ο Κανένας της Ρέας Γαλανάκη. Επιπλέον οι μαθητές μέσα από 
ψηφιακές πηγές, κυρίως τη Wikipedia, γνώρισαν τη βιογραφία σημαντικών προσώπων 
και δημιούργησαν κείμενα που εξετάζονται στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, 
όπως συστατικές επιστολές, ημερολόγια, αυτοβιογραφικά σημειώματα ακόμη και συ-
ναξάρια. Παράλληλα, ασκήθηκαν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής συνθέτο-
ντας ποιήματα για διάφορες προσωπικότητες, με έμπνευση που άντλησαν από το ποι-
ητικό έργο των εξεταζόμενων ποιητών με βιογραφικό ή αυτοβιογραφικό χαρακτήρα.  

Διερευνάται, επιπλέον, η διαδικασία κατά την οποία σχηματίζεται η εικονική αναπα-
ράσταση, ο παραστατικός κώδικας του λογοτεχνικού και εικαστικού κειμένου καθώς 
και η σχέση που συνδέει τα δύο συστήματα. Η σχέση αυτή ορίζεται από τον Roman 
Jakobson ως διασημειωτική μετάφραση ή μεταστοιχείωση και αποτελεί ερμηνεία ρη-
ματικών σημείων διαμέσου μη ρηματικών συστημάτων σημείων, δηλαδή μεταφορά 
από έναν κώδικα γλωσσικό σε μη γλωσσικό ή ακόμη και μεταστοιχείωση μηνύματος 
σε κώδικες μη γλωσσικούς (Jakobson, 1971: 261· Λαζαράτος, 2007: 42-45, 54-57, 
153). Η προβληματική της λεγόμενης διασημειωτικής μετάφρασης, ως μεταφοράς μη-
νυμάτων από ένα σύστημα σημείων σε άλλο, αναφέρεται κυρίως στον χώρο της τέχνης 
και συνεπώς εκ των πραγμάτων συνιστά προνομιακή περιοχή της φιλοσοφικής αισθη-
τικής (Λαζαράτος, 2007:121). 

Επιδιώκεται λοιπόν ο εντοπισμός αντιστοιχιών ανάμεσα στο λογοτεχνικό κείμενο και 
την εικόνα, που αφορούν όχι μόνο το επίπεδο του περιεχομένου και του θέματος, αλλά 
και το δομικό, το υφολογικό, το ιδεολογικό και συνθετικό, δηλαδή το επίπεδο άρθρω-
σης του νοήματος ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η εικαστική απόδοση ως αποτελε-
σματικός τρόπος παιδείας και επικοινωνίας εκτός από το λογοτεχνικό κείμενο (Ρηγό-
πουλος, 1997:43). Έτσι σε επίπεδο εικαστικό η προσωπογραφία αντιστοιχεί στη βιο-
γραφία, η αυτοπροσωπογραφία στα αυτοβιογραφικά είδη, ενώ τέλος η αγιογραφία, ως 
το βιβλίο των αγραμμάτων σε εποχές περιορισμένου γραμματισμού, συνδέεται με το 
συναξάρι. Ωστόσο, όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες η επικοινωνία μεταξύ πομπού 
και δέκτη θεωρείται ότι υστερεί, καθώς είναι μονόπλευρη, χωρίς αμοιβαιότητα, και ο 
δέκτης- θεατής δεν μπορεί να απαντήσει και να ανοίξει διάλογο σε ένα κανάλι 
(Mounin, 2003: 44-45). Παρ' όλα αυτά, ένα εικαστικό κείμενο αναμφισβήτητα μπορεί 
να αποτελέσει κείμενο-αφετηρία και να ενεργοποιήσει τις αισθητηριακές 
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προσλαμβάνουσες του κοινού προσφέροντας στον δημιουργό ανατροφοδότηση. Από 
την άλλη πλευρά ο αναγνώστης καλείται μέσα από συνεχή διαδικασία να μετατρέψει 
το αναγνωστικό ερέθισμα σε εικόνες. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ιστορική βιογραφία έχει τις αρχές της στην ελληνική σκέψη ως νίκη επί του χρόνου, 
με πρώτο δείγμα κατά το οποίο η βιογραφία καθιερώνεται ως διακεκριμένο είδος ιστο-
ρικής συγγραφής τον Ἀγησίλαο του Ξενοφώντα και, στη συνέχεια, τον Εὐαγόρα του 
Ισοκράτη· στο τελευταίο τα εξωτερικά γεγονότα συνδυάζονται με τον χαρακτήρα του 
ανθρώπου, ενώ η έβδομη πλατωνική επιστολή έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα· επι-
πλέον αυτοβιογραφικά στοιχεία βρίσκουμε διάσπαρτα στον Κατά Ἐρατοσθένους λόγο 
του Λυσία, στον Περί τοῦ Στεφάνου του Δημοσθένη και στον Περὶ ἀντιδόσεως του Ι-
σοκράτη (Ράμφος, 1998: 29). Ως αυτόνομο λογοτεχνικό είδος καθιερώθηκε η βιογρα-
φία στην ελληνική παράδοση με τους Βίους του Πλουτάρχου που αντιστοιχούν στις 
Vitae του Κορνήλιου Νέπωτα.  

Αντίστοιχα, σε εικαστικό επίπεδο, αξίζει να αναφερθούν οι ανδριάντες ή οι προτομές 
των ένδοξων ανδρών με προσωπογραφικά χαρακτηριστικά ως μια αξίωση αθανασίας, 
ενώ συνδέονται, παράλληλα, με τα πορτρέτα του Φαγιούμ που μας κληροδότησε η ελ-
ληνοαιγυπτιακή παράδοση, οι ρίζες των οποίων φτάνουν στα βάθη των αιώνων (Ράμ-
φος, 1998: 29). Η Ρώμη, ακολουθώντας την αλεξανδρινή παράδοση, θα προσθέσει 
στην ιστορία του είδους τις προτομές των εκλεκτών και των αυτοκρατόρων της· σε 
αντίθεση με το ελληνικό πορτρέτο που συνιστούσε μια εξιδανικευμένη ανάπλαση του 
εικονιζόμενου και συμπτωματικά μόνο διεκδικούσε στοιχεία ομοιότητας, τη ρωμαϊκή 
προσωπογραφία διέπει αυστηρός ρεαλισμός στην απόδοση των μορφών- που φτάνει 
στον βερισμό- όπου κάποτε αποτυπώνεται και ο χαρακτήρας των εικονιζόμενων προ-
σώπων, ενώ τα ενδύματα και η στάση αποδίδουν τον φορέα της εξουσίας και τον προ-
σήκοντα θεσμό· με τις προσωπογραφίες η κοινωνία ταυτίζει ένα πρόσωπο και εξαίρει 
μια μοναδικότητα, ακυρώνοντας τον θάνατο (Ράμφος, 1998:30). Η προσωπογραφία ε-
νός ατόμου έχει ως στόχο τη διαιώνιση της ψυχοσωματικής του μοναδικότητας και 
ετερότητας· η επιθυμία των ανθρώπων να παρατείνουν μέσω της εικόνας την παρουσία 
τους στον χρόνο και μετά θάνατον εμπεριέχει ίσως αξιοπρόσεκτα στοιχεία για τις κο-
σμοθεωρητικές συντεταγμένες, τις κοινωνικές συνθήκες, τις θρησκευτικές ανάγκες και 
εύλογα τις εικαστικές αναζητήσεις εποχών και πολιτισμών και, όπως παρατηρεί ο 
E.Waldmann, «μια πινακοθήκη προσωπογραφιών δεν αποκρύπτει τίποτα» (Χαραλα-
μπίδης, 2010:109). 

Στη λειτουργία της προσωπογραφίας εμπλέκονται τρεις τουλάχιστον παράγοντες: ο 
προσωπογραφούμενος, κατά κανόνα και παραγγελιοδότης, που παρουσιάζεται είτε ως 
φορέας αξιώματος ή εκπρόσωπος κοινωνικής και επαγγελματικής τάξης είτε ως άτομο 
με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του· ο καλλιτέχνης στη σχέση του τόσο με 
τον εικονιζόμενο όσο και με την εποχή του· το κοινό με τη στάση που διαμορφώνει 
απέναντι στο έργο· ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μπορούμε να εκλάβουμε την 
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ολλανδική προσωπογραφία του 17ου αιώνα, στην οποία αναγνωρίζονται η θέληση για 
προβολή του ατόμου στο πλαίσιο μιας στέρεα θεμελιωμένης δημοκρατικής κοινωνίας, 
η αισιόδοξη στάση απέναντι στον κόσμο και τη ζωή, η έμφαση στον ρόλο του καλλι-
τέχνη που εξασφαλίζει στους συγχρόνους του την αιωνιότητα και η κατάφαση του κοι-
νού που εκφράζεται με παραγγελίες έργων συχνά μνημειακών διαστάσεων (Χαραλα-
μπίδης,2010: 109), ενώ μέσω της απεικόνισης πορτρέτων ο καλλιτέχνης προσπαθεί να 
καταλάβει κυρίως τη δική του συμπεριφορά (Μπότσογλου, 2007: 9). 

Όλοι οι διακεκριμένοι ζωγράφοι εμπνεύστηκαν τις ζωγραφικές τους εκδοχές από φω-
τογραφικά ή άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή τεκμήρια, όπως διηγήσεις φίλων, μικρές 
ιστορίες της ζωής, ασήμαντα περιστατικά, προσωπικά ή άλλα αντικείμενα και ενθύμια 
ενός συγκεκριμένου ατόμου· ωστόσο αυτό που τέθηκε μπροστά στη σκέψη τους είχε 
να κάνει με μια προσωπικότητα (Μεταξάς, 2007:18-19). Ο κάθε ζωγράφος αναπόφευ-
κτα επηρεάστηκε είτε από την κοινωνική, την απονεμόμενη φυσιογνωμία του ατόμου, 
από το κύρος του, είτε από μια συνολική αίσθηση της ιστορίας μιας εποχής στην οποία 
το τελευταίο εντασσόταν (Μεταξάς, 2007:19). Η εικόνα μπορεί να διακριθεί σε ατο-
μική και κοινωνική, οι οποίες τόσο στην εμφανή όσο και στην αδιόρατη διάπλεξή τους 
συνθέτουν την εγκωμιαστική όψη την οποία λαμβάνουν υπόψη οι ζωγράφοι (Μεταξάς, 
2007:20). Παράλληλα, η προσωπογραφία συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή της εμφά-
νισής της με θρησκευτικές διαδικασίες και το τυπικό μιας τελετουργίας, καθώς αρχικά 
αποδόθηκε το πρόσωπο του Θεού, έπειτα του ηγεμόνα και τα δύο με το αίτημα της 
αιωνιότητας και την εξασφάλιση της αθανασίας (Στεφανίδης, 2007:33-34). Τα ρωμα-
ϊκά πορτρέτα γλυπτικής των χριστιανικών χρόνων και τα Φαγιούμ των εξελληνισμένων 
Αιγυπτίων ίσως αποτελούν την ανακάλυψη του προσώπου με το ιδιαίτερο πρόσημο της 
ατομικής ιδιαιτερότητας, καθώς, σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, πρόσωπο θεωρείται 
το υποκείμενο έννομων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, διαφοροποιημένο 
από το res, που είναι ο δούλος· άρα πρόσωπο και persona, άτομο και πολίτης αλληλο-
καλύπτονται για να καταλήξουν ακριβοδίκαια στο πορτρέτο-ταυτότητα (Στεφανίδης, 
2007:34). Στη συνέχεια οι προσωπογραφίες των αστών από τους Φλωρεντινούς ζωγρά-
φους, στο πλαίσιο της αφύπνισης της ατομικής συνείδησης, αποτελεί αξιόπιστο τεκμή-
ριο για την εικαστική απόδοση του προσώπου per se, καθώς διαθέτουμε ακριβή ανα-
παράσταση και ομοιότητα της εικόνας με το πρωτότυπο, χαρακτηρολογικά αιτήματα 
και κυρίως το ήθος της εποχής να διαποτίζει το ήθος των προσώπων(Στεφανίδης, 
2007:35). Στον 15ο αιώνα με τη βελτίωση της κατασκευής των κατόπτρων επέρχεται 
η βελτίωση των πορτρέτων, τα οποία κατακτούν πλέον ρεαλιστικότερη ταυτότητα, λει-
τουργώντας όμως πάντα ως αποτροπαϊκή δυνατότητα του θανάτου, ως ένα είδος ιδιο-
τελούς αθανασίας(Στεφανίδης, 2007:44). 

Πολύ συχνά αυτοπροσωπογραφίες παρεισέφρεαν μέσα σε αφηγηματικές σκηνές και 
μεγάλες συνθέσεις εν είδει καλλιτεχνικής υπογραφής· έτσι βρίσκουμε τον Ραφαήλ στη 
Σχολή των Αθηνών να κοιτάζει κατάματα τον θεατή, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στην 
Ταφή του κόμη του Οργκάθ και τον Botticelli στην Προσκύνηση των Μάγων (Galleria 
degli Uffizi, Φλωρεντία). Ωστόσο, σταδιακά η καλλιτεχνική αυτοπροσωπογραφία 
παύει να λειτουργεί ως μια ταπεινή δήλωση του hic fui (ήμουν κι εγώ εκεί ως μάρτυρας) 

1533/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



από τον 15ο αιώνα και μετά· βασική αιτία αυτής της σημαντικής αλλαγής δεν ήταν 
μόνο το γεγονός ότι στη Βενετία την ίδια περίπου εποχή άρχισαν να κατασκευάζονται 
μεγαλύτερα, περισσότερο επίπεδα και τεχνικά αρτιότερα κάτοπτρα, καθώς η σχέση του 
καλλιτέχνη με το νέο είδωλό του, τη νέα ταυτότητα, διαμορφωνόταν όχι στην επιφά-
νεια του κατόπτρου, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο και μέσα από δύσκολους κοινωνικούς 
αγώνες για την κατάκτηση μιας ισότιμης θέσης ανάμεσα στις υπόλοιπες ελευθέριες 
τέχνες· από την Αναγέννηση ως τα μέσα του 19ου αιώνα η καλλιτεχνική αυτοπροσω-
πογραφία ακολούθησε την εξέλιξη των μεγάλων ευρωπαϊκών στιλ, για να βρεθεί τε-
λικά αντιμέτωπη με την πρόκληση του μοντέρνου πολιτισμού και της μοντέρνας αι-
σθητικής αντίληψης (Λοϊζίδη, 2007:48).  

Ο μύθος του Νάρκισσου (Οβίδιου, Μεταμορφώσεις, 3. 346-510) ανοίγει τον δρόμο για 
την αυτοπροσωπογραφία στην ιστορία της τέχνης· ήδη από τον Tiziano η αυτοπροσω-
πογραφία αυτονομείται ως θεματολογία. Ως πιο συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα, πολυάριθμα πορτρέτα του Tiziano δείχνουν τη βιολογική και καλλιτεχνική 
πορεία του καλλιτέχνη, οι αυτοπροσωπογραφίες του Rembrandt καταγράφουν την ε-
ξέλιξη του ψυχικού του κόσμου, στις αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh παρακολου-
θούμε τις ψυχολογικές του μεταπτώσεις που τον οδηγούν στο παραλήρημα, ο Courbet 
μέσα από τα πορτρέτα του αναδεικνύει το ναρκισσιστικό ψυχισμό του, ενώ τα πορ-
τρέτα του Max Beckmann με τις συνεχείς μεταμορφώσεις και μεταμφιέσεις καταγρά-
φουν τα διάφορα προσωπεία που φέρει ο σύγχρονος άνθρωπος για να ανταποκριθεί 
στις κοινωνικές συμβάσεις· η αυτοπροσωπογραφία αντανακλά όχι μόνο τη φυσιογνω-
μία αλλά και τον χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση του κάθε καλλιτέχνη, γεγονός που 
του επιτρέπει άμεση επικοινωνία με τον θεατή· ως τάση συνδέεται με την αυτοσυνει-
δησία του καλλιτέχνη στον δυτικό κόσμο, ως απόρροια της ανάπτυξης του ατομικισμού 
σε περιόδους πνευματικής αναζήτησης· κορυφώνεται κατά το 17ο αιώνα καθώς συν-
δέεται με τον ορθολογισμό, τον εμπειρισμό, την ανάδυση της αστικής τάξης και τον 
προτεσταντισμό και μεταθέτει το ενδιαφέρον από τη θεοκεντρική θεώρηση του κόσμου 
σε μια ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, ως συμβολή του ουμανιστικού 
πνεύματος της Αναγέννησης, ενώ παράλληλα σε οικονομικό επίπεδο ο ατομικισμός 
ευνοεί την ανάδυση του καπιταλισμού με την ελεύθερη οικονομία και τον ανταγωνισμό 
(Μπάρτζου, 2015: 99-100). 

Η εφεύρεση της φωτογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές 
που χαρακτήρισαν τις μοντέρνες κοινωνίες, η κρίση του αντικειμένου στην τέχνη είχαν 
ως αποτέλεσμα την παρακμή πολλών θεματικών κατηγοριών που γνώρισαν ιδιαίτερη 
άνθηση κατά τις περιόδους της ανάπτυξης πολλών ευρωπαϊκών στιλ· το πορτρέτο, α-
τομικό ή ομαδικό παρουσίασε κρίση για δύο λόγους: αφενός επειδή η μοντέρνα τέχνη 
έπαψε να είναι ανθρωποκεντρική και, αφετέρου, επειδή οι καλλιτέχνες που πειραματί-
στηκαν με νέα μέσα και νέες τεχνικές και διαμόρφωσαν μια νέα οπτική δεν ήταν δυνατό 
να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τη συντηρητική, στις καλλιτεχνικές προτιμήσεις της, 
αστική πελατεία (Λοϊζίδη, 2007: 49-50). Το πορτρέτο εισάγεται παράλληλα με την άν-
θηση της αστικής τάξης και συντείνει στην απόκτηση της ταξικής συνείδησης· μέχρι 
τότε οι αναπαραστατικές επιδόσεις της φεουδαλικής κοινωνίας δεν χρειάζονταν την 
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εξατομίκευση των προσωπικών χαρακτηριστικών, καθώς τα σημαίνοντα πρόσωπα α-
ναγνωρίζονταν χάρη στην πόζα, τους υποτελείς που τους περιέβαλαν, τα εμβλήματα 
που έφεραν ή τα ενδύματα που φορούσαν (Μαρτινίδης, 2007:56-57). 

 Τα πορτρέτα του 16ου αιώνα περνούν από το αφηγηματικό στο δραματικό ύφος, οι 
φυσιογνωμίες αποκτούν έντονη έκφραση, δεν ποζάρουν ουδέτερες, αλλά η φωτοσκί-
αση, τα περιγράμματα και οι κατανομές όγκων ή αντικειμένων γύρω από την κεντρική 
μορφή δημιουργούν μια θεατρική σκηνή με τους εικονιζόμενους πρωταγωνιστές (Μαρ-
τινίδης, 2007:57)· η θεατρικότητα αυτή θα οδηγηθεί στο έπακρο τον 17ο αιώνα με α-
ναμενόμενη την εξέλιξη του πορτρέτου, αφού συνέτεινε στην κοινωνική αυτογνωσία 
των αστών, και κατ' επέκταση, στην έφεσή τους να ανατρέψουν ή να αμφισβητήσουν 
τα βασιλικά καθεστώτα (Μαρτινίδης, 2007:58). Στον 20 αιώνα το ενδιαφέρον για το 
πορτρέτο φθίνει, καθώς χάνεται η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου λόγω της έντονης 
μαζοποίησης που προκαλούν η καταναλωτική κοινωνία, τα ΜΜΕ, η προσπάθεια εξο-
μοίωσης των αισθητικών προτιμήσεων στην ενδυμασία, την αρχιτεκτονική, τη διασκέ-
δαση (Μαρτινίδης, 2007:61). 

Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Ιδέα 

Η υλική ευημερία, η οποία επήλθε στη Δύση με την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου και 
την εφεύρεση της τυπογραφία, επέφερε την άνοδο του επιπέδου του γραμματισμού και 
τον εκδημοκρατισμό της γνώσης μέσω του τυπωμένου βιβλίου, ενώ παράλληλα εφευ-
ρέσεις και ανακαλύψεις ανέτρεψαν με τρόπο επιστημονικό και έμφαση στη λογική πα-
γιωμένους θεσμούς και σκοταδιστικές αντιλήψεις. 

Ως εκ τούτου, καλλιεργείται η αυτοσυνειδησία με αποτέλεσμα αφενός τον ατομικισμό 
και αφετέρου την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης, ιδιότητα που διαφοροποιεί τον 
άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα. Το απόφθεγμα του Μένανδρου «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, 
ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» βρίσκει την πλήρη εφαρμογή του. Έτσι η αναζήτηση των χαρακτη-
ριστικών γνωρισμάτων σημαντικών ανθρώπων γίνεται κυρίαρχη τάση αρχικά στην ι-
ταλική Αναγέννηση, γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους δυτικούς, 
όπου κάτι τέτοιο εμφανίζεται περισσότερο τυχαία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις· γε-
νικότερα, όποιος έχει αποσπαστεί ο ίδιος από τη φυλή του για να καταστεί άτομο μπο-
ρεί να διαθέτει την ανεπτυγμένη αυτή αίσθηση του ατομικού (Burckhardt, 1997:229), 
καθώς μπορεί να περιγράφεται κάποιος επειδή είναι σημαντικός. Ως πρότυπα λειτουρ-
γούν εκτός από τον Σουητώνιο και ο Κορήλιος Νέπως, οι viri illustres και ο Πλούταρ-
χος, στον βαθμό που είναι γνωστός και μεταφρασμένος (Burckhardt, 1997: 229). 

Η υπόλοιπη Ευρώπη αρχικά ακολούθησε με μεγάλη βραδύτητα τις ιταλικές επιδόσεις 
στην περιγραφή του πνευματικού χαρακτήρα των προσώπων, μολονότι τα μεγάλα πο-
λιτικά και θρησκευτικά κινήματα έσπασαν τόσα δεσμά και αφύπνισαν πολλές χιλιάδες 
ανθρώπων προς την πνευματική ζωή (Burckhardt, 1997:231). Στους Ιταλούς η αυτο-
βιογραφία παίρνει σποραδικά μια ώθηση σε βάθος και εύρος και περιγράφει με συγκι-
νητικό τρόπο πλάι στις ποικίλες εξωτερικές περιστάσεις της ζωής, τον ψυχικό κόσμο 
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του ατόμου· αντίθετα στα άλλα έθνη, ακόμη και στους Γερμανούς της Μεταρρύθμισης 
εμμένει στα πλέον αξιοσημείωτα εξωτερικά χαρακτηριστικά του πεπρωμένου, ενώ α-
φήνει την πνευματική διάσταση να συνάγεται περισσότερο έμμεσα από τον τρόπο πα-
ρουσίασης (Burckhardt, 1997:231-236).  

Στην εποχή μας, δεδομένου ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, στην οποία 
παρατηρούνται μαζικές μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων είναι αναγκαία 
η διατήρηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την 
προσδιορίζουν : έμφαση στην αξία του ανθρώπου, χριστιανική αγάπη, κλασικά γράμ-
ματα. Είναι ανάγκη η νέα ψηφιακή γενιά με τις απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης 
στον παγκόσμιο πολιτισμό να έχει αποκτήσει εκείνα τα ερείσματα, κοινωνικά, πολιτι-
σμικά, ηθικά και πνευματικά, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει με ήθος και πνευματική 
συγκρότηση εμφορούμενη από τις αξίες της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, του αλ-
ληλοσεβασμού και κατ' επέκταση του ανθρωπισμού. Οι σημαντικές προσωπικότητες 
της Ευρώπης, φορείς αξιών και ιδανικών, μπορούν να αποτελέσουν υγιή πρότυπα προ-
κειμένου να αντισταθούν οι νέοι στις μαζοποιητικές διαδικασίες που προσπαθούν να 
επιβάλλουν ο καταναλωτισμός, η μόδα, η αποπνευματοποίηση και η απογύμνωση από 
ηθικές αξίες. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε, στο βαθμό του εφικτού, τις εξεταζό-
μενες προσωπικότητες θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τον βαθμό συμβολής στη 
διάπλαση της ψυχοσωματικής οντότητας των εγγενών χαρακτηριστικών με την έννοια 
της κληρονομικότητας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος με τα ερεθίσματα 
που προσφέρει.  

Προσωπογραφία και ΤΠΕ 

Επιπλέον, στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν η γνωριμία με νέες διδακτικές με-
θόδους, η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μάθηση και η ανακάλυψη της χαράς 
της μάθησης μέσα από την προσωπική εμπλοκή των μαθητών σ’ αυτή. Απώτερος στό-
χος ήταν να καταστεί ο κάθε συμμετέχων μαθητής όχι μόνο υποκείμενο, αλλά και σχε-
διαστής της μαθησιακής διαδικασίας, αξιοποιώντας στις προτεινόμενες δραστηριότη-
τες την τέχνη, σύγχρονες βιωματικές μεθόδους και τις ΤΠΕ. Η διδάσκουσα κράτησε 
για τον εαυτό της το ρόλο του συντονιστή, εμψυχωτή και καθοδηγητή της ομάδας. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με καινοτόμα δεδο-
μένα ως προς το περιβάλλον και τον τρόπο διδασκαλίας. Εργάστηκαν στη σχολική αί-
θουσα, στο εργαστήριο πληροφορικής και, όταν οι περιστάσεις το επέβαλαν, στο σπίτι 
τους. Στα πλαίσια της συνεργατικής –ανακαλυπτικής μάθησης, εργάστηκαν σε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων και υποδύθηκαν ρόλους όπως των εικαστικών, των λογοτεχνών, 
των μουσικών, των επιστημόνων, των ιστορικών μορφών προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στις εργασίες που τους ανατέθηκαν. Σε σχέση με τις ΤΠΕ, ασκήθηκαν στις ιστο-
εξερευνήσεις (web quests), στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word) και γνώρι-
σαν καινούρια λογισμικά και προγράμματα όπως τα timetoast (για τη δημιουργία χρο-
νογραμμής), padlet, linoit (on line πίνακες ανακοινώσεων), tripline και google maps 
(για τη δημιουργία χάρτη), windows movie maker (για την παραγωγή βίντεο), 
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worlde.net (για τη δημιουργία σύννεφου λέξεων), το λογισμικό artsteps για τη δημιουρ-
γία ψηφιακής πινακοθήκης καθώς και λογισμικά παρουσιάσεων. Η μετασχηματίζουσα 
μάθηση μέσω της τέχνης πραγματώθηκε στο πρόγραμμα μέσω του έντεχνου συλλογι-
σμού (Artful thinking). Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που τους ανατέ-
θηκαν παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τα έργα τους, δέχτηκαν γόνιμη κριτική 
από τη διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους, αξιολόγησαν και αξιολογήθηκαν. 

Συμπεράσματα 

Με την υλοποίηση της δραστηριότητας οι μαθητές ως εικονικοί ή ψηφιακοί επισκέπτες 
των μουσείων διαπίστωσαν ότι οι ψηφιακές δυνατότητες πρόσληψης της τέχνης προσ-
δίδουν μαγικές ιδιότητες σε έναν αποπνευματοποιημένο και απευαισθητοποιημένο κό-
σμο με αμιγώς τεχνοκρατικό και υλιστικό προσανατολισμό. Οι ψηφιακές εφαρμογές 
εντάσσονται στον δημόσιο πολιτισμό και συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της γνώ-
σης μέσω της εύκολης πρόσβασης που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα 
πολυμεσικά εργαλεία. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστορία της Τέχνης παύει να αποτελεί 
πολιτισμικό και ερευνητικό πεδίο ελιτίστικο και προσιτό μόνο στους λίγους και μυη-
μένους, αλλά γίνεται ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο στην καθημερινή διδακτική 
πράξη λόγω του εκδημοκρατισμού που προσφέρουν η σύγχρονη τεχνολογία και το δια-
δίκτυο. Παράλληλα, η αναγνώριση της τέχνης ως ισχυρής διανοητικής δραστηριότητας 
προσφέρει στις κοινότητες τα εφόδια να αποτελέσουν μέρος νέων διαλογικών σχέσεων, 
που θα αντανακλούν τόσο τις επιστημονικές όσο και τις υποκειμενικές εκφάνσεις του 
πολιτισμού. Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθεί το χά-
σμα ανάμεσα στα οπτικά ερεθίσματα και τον μετασχηματισμό αυτών των ερεθισμάτων 
με νοητικές διεργασίες που διευκολύνουν τη γνωστική, συναισθηματική και αισθητική 
ανάπτυξη του ατόμου, ώστε να καλλιεργήσει μεταγνωστικές δεξιότητες που αφορούν 
την αντίληψη του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση μ' αυτό, καθώς και την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση.  Παράλληλα, η ανατροφοδότηση που δέ-
χεται ο μαθητής μέσα από την κοινοποίηση των πολυτροπικών κειμένων, που δημιουρ-
γεί, αντανακλά τον βαθμό εμπέδωσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης, ενώ η διαμεσολά-
βηση της γλώσσας στην πρόσληψη και επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων αποτελεί 
τον καθοριστικό παράγοντα για τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη του γλωσσικού 
γραμματισμού και στην καταγραφή της συλλογικής μνήμης. Μέσα από την κατοπτρική 
ή εικονοκεντρική αίσθηση της ολότητας που δημιουργούν τα έργα τέχνης και της γοη-
τείας που προκαλούν , τοποθετούνται πέρα από τη διαχρονία που επιτρέπει η ιστορική 
τους υπόσταση και στον συγχρονικό άξονα της οικουμενικής προσέγγισης που επιτρέ-
πει η ένταξή τους σε ένα ψηφιακό σύμπαν και πλανητικό χωριό, με διάσταση όχι μόνο 
διαχρονική, αλλά και οικουμενική. Οι μαθητές τέλος εντόπισαν τις αντιστοιχίες ανά-
μεσα στην τέχνη και σε σύγχρονες πρακτικές, όπως την προσπάθεια εξιδανίκευσης των 
μορφών με το image making ή την αυτοπροσωπογραφία με τις φωτογραφίες selfie. 
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Περίληψη 

Οι δραστηριότητες συνεκπαίδευσης φαίνεται να είναι ωφέλιμες όχι μόνο για τους κοι-
νωνικά αποκλεισμένους μαθητές αλλά για το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν 
σε αυτές. Τα κύρια οφέλη που διακρίνονται φαίνεται να αφορούν κυρίως τις κοινωνικές 
δεξιότητες των μαθητών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει μία δρα-
στηριότητα συνεκπαίδευσης που επιχειρήθηκε μέσα από την αξιοποίηση της τοπικής 
λαϊκής τέχνης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Αυτή η δραστηριότητα πραγμα-
τοποιήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου, ως αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα σε ο-
μάδα μαθητών του τοπικού Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Λέσβου και ομάδας μαθητών της δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης. 
Τα αποτελέσματα της δράσης φάνηκε να λειτούργησαν ευνοϊκά περισσότερο σε επί-
πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, με κυρίαρχες τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιό-
τητες σε όλους τους μαθητές. Μικρότερη επίδραση φαίνεται να ασκήθηκε σε επίπεδο 
στάσεων στους μαθητές του ΕΕΕΕΚ σε αντίθεση με τους μαθητές της γενικής εκπαί-
δευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: συνεκπαίδευση, τέχνη, νέες τεχνολογίες, νοητική ανεπάρκεια, διεπι-
στημονικότητα  

Εισαγωγή 

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι μέσα από δραστηριότητες συνεκπαίδευσης μπορούν να 
ευεργετηθούν τόσο οι μαθητές με αναπηρία, όσο και οι υπόλοιποι μαθητές. Mε τον όρο 
«συνεκπαίδευση» αναφερόμαστε στην ανάπτυξη μεθόδων και πρακτικών για τη συνύ-
παρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε τυπικά 
σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις 
(Σούλης, 2002). Πρόκειται για την εκπαιδευτική πρακτική όπου οι μαθητές με δυσκο-
λίες μάθησης και συμπεριφοράς εκπαιδεύονται σε μία «κοινή τάξη, μαζί με άλλα παι-
διά» και προτείνεται για σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Τζουριάδου |& Μπι-
τζαράκης, 1990:96). 

Τα οφέλη που επιφέρει η συνεκπαίδευση στα παιδιά με αναπηρία εντοπίζονται στους 
γνωστικούς, τους κοινωνικούς και τους προσωπικούς τομείς, ενώ αναφέρεται ότι συμ-
βάλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (Anderson, Klassen & George, 2007· 
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Forest & Maclay, 1997). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε βελτίωση της επίδοσης, ανάπτυξη 
των κοινωνικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και αύξηση της αλληλεπίδρασής 
τους με συνομήλικούς τους (Altman & Kanagawa, 1994· Power de Fur & Orelove, 
1996). Φαίνεται λοιπόν, ότι τα παιδιά με αναπηρία ωφελούνται σημαντικά από τα κοι-
νωνικά πρότυπα που παρέχουν οι μαθητές χωρίς αναπηρία όσον αφορά τη συμπερι-
φορά, τη μέθοδο εργασίας αλλά και τις γνώσεις τους (Anderson et al. 2007). Όλα τα 
προαναφερόμενα πλεονεκτήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά με αναπηρίες 
καθώς παρατηρείται να έχουν συνήθως ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες (Gresham & 
Elliott, 1990). Σε γενικές γραμμές, οι ενδείξεις που φαίνεται να υπάρχουν για τη συ-
νεκπαίδευση είναι περισσότερο θετικές έως και ουδέτερες για τα παιδιά με ελαφριές 
και μέτριες εκπαιδευτικές ανάγκες (Ruijs & Peetsma, 2009).  

Διαπιστώνεται από την άλλη, ότι και για τους μαθητές της γενικής παιδείας υπάρχουν 
πλεονεκτήματα από τη συνεκπαίδευση που αφορούν επίσης κυρίως το κοινωνικό 
επίπεδο. Οι μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης αποκτούν επίγνωση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία και αναπτύσσουν ενδιαφέρον και αλληλεγγύη 
για τους συνανθρώπους τους. Παράλληλα, αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν 
να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους συμμαθητές τους με αναπηρία και 
μαθαίνουν να τους υποστηρίζουν και να τους βοηθούν (Anderson et al. 2007· Odom, 
2000). Επιπλέον, oι Snell και Eichner (1989) υποστηρίζουν ότι η κοινή φοίτηση 
προσφέρει στους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικά ερεθίσματα, που δεν 
παρέχονται σε παραδοσιακά σχολικά περιβάλλοντα.  

Εν ολίγοις, μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης διαπιστώνεται ότι 
επιτυγχάνονται εκπαιδευτικοί στόχοι για όλους τους μαθητές (Stainback & Stainback, 
1990), ενώ προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση δεν αρκεί μόνο η απλή 
συμμετοχή των παιδιών με διαφοροποιημένες ανάγκες στο ίδιο σχολικό περιβάλλον με 
τα άλλα παιδιά, αλλά απαιτείται η πλήρης συμμετοχή του μαθητή σε όλες τις όψεις της 
σχολικής ζωής, μαθησιακές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές κ.ά. (Roll, 1997). 

Καταλήγοντας, θα μπορούμε να πούμε ότι οι δραστηριότητες συνεκπαίδευσης παρέ-
χουν ευκαιρίες εξάσκησης κοινωνικών δεξιοτήτων και μπορούν να λειτουργήσουν ως 
μοχλός κοινωνικοποίησης για όλους τους μαθητές, ενώ τα οφέλη είναι ανάλογα της 
συχνότητας, του είδους και του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και των ευκαιριών που 
παρέχονται για αυτήν. 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος 

Στοιχεία σχολικής δραστηριότητας 

Στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λέ-
σβου και στο σχολικό έτος 2016-2017 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Σχο-
λικής Δραστηριότητας Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο «Η Λαϊκή Τέχνη συναντάει τις 
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Νέες Τεχνολογίες», από τον καθηγητή Καλλιτεχνικών, την καθηγήτρια Πληροφορικής 
και την Κοινωνική Λειτουργό της σχολικής μονάδας.  

Με τον όρο ΕΕΕΕΚ αναφερόμαστε σε ένα Δημόσιο Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Η λειτουργία του διέπεται από 
τις διατάξεις του νόμου 2817/2000 περί «εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες» και του νόμου της ειδικής αγωγής 3699/2008, ενώ βασίζεται σε ερ-
γαστήρια (κηπουρικής, κεραμικής, μαγειρικής κ.α.). Ως κύριο στόχο του σε σχέση με 
τους μαθητές, έχει την απόκτηση επαγγελματικών – προεπαγγελματικών δεξιοτήτων 
και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρ-
τητοι και έτοιμοι για την ενήλικη ζωή.  

 Με τον όρο Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στον χώρο της εκπαίδευσης α-
ναφερόμαστε σε ποικίλα προγράμματα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του σχολείου και «δημιουργούν ένα εναλλακτικό παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο προ-
ωθεί μορφές συνεργασίας, αλληλεγγύης και κριτικής ερμηνείας της πραγματικότητας» 
(Υπ.Παι.Ε.Θ, 2016:7). Στόχος των προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων είναι «η προ-
ώθηση του πολιτισμού και η καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη με-
λέτη και τη δημιουργία» (Υπ.Παι.Ε.Θ, 2016:11). Όπως αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο 
σχολικών δραστηριοτήτων ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξελι-
κτική διαδικασία της κοινωνίας ενώ οι τέχνες «μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για 
την ψυχική καλλιέργεια των νέων, αλλά και να διαμορφώσουν αντιλήψεις και πρακτι-
κές οι οποίες θα προωθήσουν το όραμα της Αειφόρου κοινωνίας» (Υπ.Παι.Ε.Θ, 
2016:7). Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2016-2017 η ιδέα που προωθήθηκε 
μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, ήταν η συμβολή τους στην ενδυ-
νάμωση του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας, με προσανατολισμό 
τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού (Υπ.Παι.Ε.Θ, 2016).  

Χαρακτηριστικά μαθητών 

Η ομάδα των μαθητών του ΕΕΕΕΚ που επιλέχτηκε, συνεργάστηκε στο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης, με ομάδα μαθητών της Β’ τάξης γυμνασίου της γενικής εκπαίδευσης, 
η οποία συμμετείχε σε αντίστοιχο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετιζό-
νταν με ζητήματα κοινωνικής αποδοχής. Η ομάδα της τυπικής εκπαίδευσης αποτελείτο 
στην πρώτη συνάντηση και στην τελευταία (γνωριμία και λήξη) από 18 μαθητές, 6 
αγόρια και 12 κορίτσια, ενώ στις ενδιάμεσες - κύριες δραστηριότητες από 3 αγόρια και 
3 κορίτσια. Η επιλογή των μαθητών έγινε με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος και 
βάση προσωπικών εκτιμήσεων της συνεργαζόμενης εκπαιδευτικού. 

 Η ομάδα των μαθητών του ΕΕΕΕΚ που πήρε μέρος στο πρόγραμμα αποτελείτο από 5 
μαθητές (3 αγόρια και 2 κορίτσια). Οι ηλικίες των μαθητών κυμαίνονται από 18 έως 
22 ετών. Στην πλειονότητα οι μαθητές προέρχονταν από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον και δυο μαθητές προέρχονταν από μονογονεϊκές οικογένειες. Πιο αναλυ-
τικά: Ο ένας μαθητής είχε νοητικό δυναμικό οριακά διαφοροποιημένο από τον μέσο 
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όρο, αλλά έντονα παραβατική συμπεριφορά καθώς επιδείκνυε αδιαφορία και απαξίωση 
για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μία μαθήτρια είχε απουσία λόγου και περιορισμένες 
δυνατότητες αυτονομίας στην κίνηση, αλλά εξαιρετικά υψηλό νοητικό δυναμικό. Ο 
άλλος μαθητής εμφάνιζε χαρακτηριστικά ήπιας μορφής νοητικής ανεπάρκειας και δυ-
σκολίες στην καθαρότητα της άρθρωσης του, αλλά λόγω της δραστηριοποίησής του σε 
εμπορικές διαδικασίες υπαίθριας πώλησης παρουσίαζε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινω-
νικές δεξιότητες. Η άλλη μαθήτρια εμφάνιζε ιδιαίτερα ανεπτυγμένο λόγο αλλά νοητικό 
δυναμικό οριακό. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετώπιζε είχαν ψυχοσυναισθηματική 
βάση, καθώς εκδήλωνε διάφορες εμμονές που την εμπόδιζαν κοινωνικά. Ο τελευταίος 
μαθητής είχε χαρακτηριστικά μέτριας νοητικής ανεπάρκειας, ικανοποιητικό λόγο και 
ιδιαίτερα συμπαθητικό προφίλ. Το νοητικό δυναμικό όλων των μαθητών κυμαινόταν 
σε χαμηλότερα επίπεδα από παιδιά της ηλικίας τους και αντιμετώπιζαν σύνθετες γνω-
στικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.  

Σκοπός και στόχοι δραστηριότητας  

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας, ήταν η εξάσκηση κοινωνικών και καθημερινών δε-
ξιοτήτων στον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του κάθε μαθητή. Οι στόχοι που τέθη-
καν μπορούν να οργανωθούν: 1. Σε επίπεδο γνώσεων: α) στη γνώση ορολογίας ή αλ-
λιώς στη δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας για ζητήματα που αφορούν τη 
λαϊκή τέχνη (παραδόσεις του τόπου, καλλιτέχνες, μουσεία, τεχνικές) και νέων τεχνο-
λογιών, β) στις δυνατότητες και τα εργαλεία του διαδικτύου στην αναζήτηση πληρο-
φοριών (πχ λέξεις κλειδιά), 2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: α) στη χρήση υλικών μέσων και 
μεθόδων για τη δημιουργία ζωγραφικών έργων και χρηστικών αντικειμένων κεραμι-
κής, β) στη διάκριση και επιλογή πληροφοριών στις διαδικτυακές αναζητήσεις όπως 
επίσης και στην ασφαλή πλοήγηση, γ) στις επικοινωνιακές, συνεργατικές δεξιότητες 
και γενικότερα στις δεξιότητες αλληλεπίδρασης. 3. Σε επίπεδο στάσεων: α) στην επα-
νεκτίμηση της οικείας τοπικής λαϊκής παράδοσης, β) στη διεύρυνση της αισθητικής 
αντίληψης, γ) στην καλλιέργεια του σεβασμού για την διαφορετικότητα της αισθητικής 
άποψης που φέρει ο κάθε άνθρωπος και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης διαφορετικό-
τητας στο σύνολο της, δ) στην κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά που επιβάλλει ο κάθε 
χώρος (σχολική αίθουσα, μουσείο, καφετέρια, κλπ). Επιπλέον, για τους μαθητές του 
ΕΕΕΕΚ ζητούμενο ήταν η εξάσκηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, που σχετίζο-
νται με τις κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, με την οργάνωση της συμπεριφοράς 
και την συνεργασία. Για τους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης να καλλιεργήσουν δε-
ξιότητες ενσυναίσθησης και αποδοχής μέσω κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Τέλος κοινό ζητούμενο ήταν η επαφή με το διαφορετικό και η αποδόμηση των στερε-
οτύπων που υπήρχαν για την «άλλη» ομάδα. 

Προετοιμασία δραστηριότητας 

Οι μαθητές πριν από κάθε δραστηριότητα που σχετίζονταν με το πρόγραμμα προετοι-
μάζονταν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερ-
θούν: για την κεραμική, η εξοικείωση των μαθητών με το περιεχόμενο της 
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συνδιδασκαλίας που θα ακολουθούσε, μέσω της επανάληψης τεχνικών, για την πληρο-
φορική, η αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων που σχετίζονταν με τη λαϊκή κεραμική 
και την τοπική κουλτούρα αναδεικνύοντας παράλληλα τα προσωπικά βιώματα των μα-
θητών και για την κοινωνική λειτουργό, η διερεύνηση δυνατοτήτων για τις εξωτερικές 
δραστηριότητες-επισκέψεις και οι σχετικές επαφές με φορείς και γονείς. Επιπλέον, οι 
μαθητές του ΕΕΕΕΚ πριν από τις συναντήσεις με τους μαθητές της τυπικής εκπαίδευ-
σης προετοιμάζονταν για την ομαδοσυνεργατική αλληλεπίδραση που θα ακολουθούσε, 
εναλλάσσοντας ρόλους πάνω σε πιθανά σενάρια αλληλεπίδρασης. Το παιχνίδι-ρόλων 
ως παιδαγωγική (role-playing pedagogy) αφορά μία πρακτική ενεργητικής μάθησης με 
πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, αφού μπορεί να υποκινήσει τα συναισθήματα και 
τις ηθικές αξίες (Bhattacharjee, 2014), να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα (Sapino 
& Leopold, 2012), να αναπτύξει την κριτική σκέψη (Bhattacharjee, 2014, Sapino & 
Leopold, 2012), να ενισχύσει το αίσθημα του ανήκειν και να προετοιμάσει τα άτομα 
πριν από την έκθεση τους σε μία καινούρια συνθήκη (Westrup & Planander, 2013). 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα ξεκίνησε με μία συνάντηση γνωριμίας-δόμησης ομάδας με την ο-
μάδα μαθητών γενικής παιδείας σε αίθουσα του ΕΕΕΕΚ. Λειτουργώντας ομαδοσυνερ-
γατικά οι μαθητές, αρχικά, γνωρίστηκαν μεταξύ τους σε ομάδες των τριών, ενώ κατό-
πιν συνέστησαν ο ένας τον άλλο στο σύνολο των μαθητών. Ακολούθησε διερεύνηση 
των αναγκών σε ομάδες των έξι ατόμων, μέσα από την ερώτηση «Πώς θα θέλατε να 
είναι το σχολείο σας;». Κατόπιν, μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα ελεύθερης αλλη-
λεπίδρασης, ακολούθησε μέσω καταιγισμού ιδεών ο προσδιορισμός του θέματος «λα-
ϊκή τέχνη» και «νέες τεχνολογίες», όπως επίσης η σύνδεση των δύο πεδίων και οι προ-
τεινόμενες προτάσεις δραστηριοτήτων. Η συνάντηση έληξε με ομαδικό παιχνίδι υπεν-
θύμισης ονομάτων και σύντομης μορφής αξιολόγηση.  

Η επόμενη συνάντηση έγινε μετά από πέντε εβδομάδες, ενώ σε αυτό το διάστημα οι 
μαθητές προετοιμάστηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω. Η δεύτερη αυτή συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο εργαστήρι κεραμικής του ΕΕΕΕΚ Λέσβου σε μία διδακτική 
ώρα και αφορούσε την επαφή και εξοικείωση των μαθητών με το υλικό του πηλού και 
τεχνικές για την κατασκευή χρηστικών αντικειμένων (πιάτων). Μετά από ένα σύντομο 
παιχνίδι γνωριμίας έγινε παρουσίαση των ιδιοτήτων του πηλού, μέσω επίδειξης, από 
τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ. Ακολούθησε η δημιουργία κεραμικών αντικειμένων από 
τους μαθητές της γενικής παιδείας, με την υποστήριξη των μαθητών του ΕΕΕΕΚ που 
γνωρίζανε τη διαδικασία από την προετοιμασία που έκαναν. Η δραστηριότητα έκλεισε 
με ομαδική αποκατάσταση του χώρου και ελεύθερη συζήτηση μέσα από την οποία α-
νανεώθηκε το ραντεβού για την ολοκλήρωση των αντικειμένων. 

Στο μεσοδιάστημα οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ αφού έψησαν τα κεραμικά σε καμίνι κερα-
μικής, εξασκήθηκαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας (χρωμάτισμα και υάλωση). 
Παράλληλα, στην ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους που αφο-
ρούσαν ζητήματα του προγράμματος (μουσείο Teriade, μουσείο Θεόφιλου, 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης), απ’ όπου συλλέχτηκαν πληροφορίες για τη βελ-
τίωση των κατασκευών τους.  

Η επόμενη συνάντηση ήταν ωριαία και πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αργότερα στο 
ΕΕΕΕΚ. Στην αρχή πραγματοποιήθηκε παιχνίδι εξοικείωσης και ακολούθησε το χρω-
μάτισμα των κεραμικών με κοινά μέσα, μετά από σχετική παρουσίαση των μαθητών 
του ΕΕΕΕΚ. Η συνάντηση έκλεισε με αποκατάσταση του χώρου και ελεύθερη διαλο-
γική συζήτηση. 

Η ολοκλήρωση της κεραμικής διαδικασίας με την υάλωση και το τελικό καμίνι πραγ-
ματοποιήθηκε από τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ και τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν και 
δοθήκανε στους μαθητές που τα δημιουργήσανε στην επόμενη συνάντηση των μαθη-
τών.  

Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του 
σχολείου της γενικής εκπαίδευσης με το σύνολο του τμήματος και ολοκληρώθηκε σε 
μία διδακτική ώρα. Σε αυτή τη συνάντηση οι μαθητές εργαστήκαν ομαδοσυνεργατικά, 
ανανεώνοντας αρχικά τη γνωριμία τους μέσω σχετικής δραστηριότητας. Κατόπιν, οι 
μαθητές (ειδικής και γενικής παιδείας) που συμμετείχαν στις δραστηριότητες, περιγρά-
ψανε στις ομάδες τους τα κοινά τους βιώματα από αυτές. Ακολούθησε ανοιχτή συζή-
τηση αποτίμησης της συνολικής δράσης. Η συνάντηση έκλεισε με έκθεση των κεραμι-
κών αντικειμένων και ελεύθερη αλληλεπίδραση υπό μορφής πάρτι με μουσική, χυμούς 
κλπ.  

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος στο 
ΕΕΕΕΚ από τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό, παρουσία των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών του ΕΕΕΕΚ, των γονέων και του υπεύθυνου σχολικού δραστηριοτήτων. 
Κατόπιν ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος, από τους ίδιους μαθητές, σε 
σχετική εκδήλωση του Γυμνάσιου γενικής παιδείας. 

Συζήτηση 

Σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, η σχολική δραστηριότητα φαίνεται να ά-
σκησε επίδραση στο σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτή. Ωστόσο, ο βαθ-
μός της επίδρασης ήταν διαφορετικός στα επίπεδα των στόχων (γνώσεων/δεξιοτή-
των/στάσεων) όπως επίσης για τον κάθε μαθητή.  

Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ, σε επίπεδο γνώσεων φάνηκε να ση-
μειώνεται σημαντική πρόοδος. Υιοθετήθηκε ορολογία και εκφράσεις που εξυπηρετού-
σαν τεχνικές διαδικασίες της κεραμικής, ενώ στο τέλος του προγράμματος ανακαλού-
νταν πληροφορίες που εξυπηρετούσαν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε επίπεδο 
δεξιοτήτων σημειώθηκε σχετική πρόοδος. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι περισσό-
τεροι μαθητές ήταν σε θέση να χειριστούν εργαλεία με άνεση και να εφαρμόσουν τε-
χνικές της κεραμικής. Δυσκολία διαπιστώθηκε στην κατανόηση τεχνικών που 
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απαιτούσαν προετοιμασία υλικών και εργαλείων, όπως επίσης και στην απομνημό-
νευση της διαδοχής των εργασιών, αφού πολλές φορές παραλείπονταν μέρη της διαδι-
κασίας. Ωστόσο, υπήρχαν μαθητές που κατάφεραν να ξεπεράσουν τέτοιου είδους δυ-
σκολίες έχοντας ως κίνητρο την παρουσίαση που χρειαζόταν να κάνουν ώστε η ομάδα 
της τυπικής εκπαίδευσης να διευκολυνθεί στην κατασκευή των κεραμικών. Τέλος, σε 
επίπεδο συμπεριφοράς και στάσης δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή. Οι 
μαθητές του ΕΕΕΕΚ παρέμειναν διστακτικοί με τους συμμαθητές τους από τη γενική 
παιδεία, παρότι δήλωναν ότι επιθυμούσαν συχνότερη αλληλεπίδραση. Ειδικότερα μία 
μαθήτρια εκδήλωσε έντονα αρνητική διάθεση, κυρίως για τα κορίτσια της τυπικής εκ-
παίδευσης, εμμένοντας στην ερμηνεία δυσάρεστων γεγονότων. Από την άλλη, η μαθή-
τρια στην αλληλεπίδραση της με τα κορίτσια της τυπικής εκπαίδευσης ήταν πολύ ευ-
γενική και φιλική κερδίζοντας τη συμπάθειά τους. Μετά την τελική παρουσίαση του 
προγράμματος φάνηκε να αποκτά πιο θετικά αισθήματα, υπενθυμίζοντάς μας πως οι 
στάσεις χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο και προσπάθεια. Από την άλλη, αξίζει να ανα-
φερθεί η ολοένα και πιο άνετη επικοινωνιακή συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών και 
από τις δύο ομάδες. Χαρακτηριστικά, στην εναρκτήρια συνάντηση η επικοινωνία ήταν 
εξαιρετικά διστακτική και επιφυλακτική, ενώ στην τελευταία συνάντηση ήταν σε θέση 
να αστειεύονται μαζί τους, υποδεικνύοντας μας την ανάγκη για μεγαλύτερη αλληλεπί-
δραση.  

Οι μαθητές της γενικής παιδείας, σε επίπεδο γνώσεων, φάνηκε να κατανοούν με ευκο-
λία στις περισσότερες περιπτώσεις τη διαδικασία, ενώ η περιορισμένη ενασχόληση 
τους φάνηκε να μην τους επιτρέπει να υιοθετήσουν την ορθή χρήση της ορολογίας της 
κεραμικής (πχ υάλωση-γυάλισμα, καμίνι-φούρνος κα.). Σε επίπεδο δεξιοτήτων, διαπι-
στώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές συνάντησαν δυσκολίες μιας και φάνηκε ότι δεν 
υπήρχε εξοικείωση σε χειρωνακτικές εργασίες. Επιπρόσθετα, ο περιορισμένος χρόνος 
λειτούργησε αρνητικά στην αναζήτηση και στον εντοπισμό πιο αποτελεσματικών πρα-
κτικών και χρήσης των μέσων της κεραμικής, παρότι η διαδικασία φάνηκε να τους 
κεντρίζει το ενδιαφέρον και να ικανοποιούνται από το αποτέλεσμα. Σε επίπεδο στά-
σεων, παρατηρήθηκε αρχικώς έντονη διστακτικότητα και αμηχανία. Η εντύπωση που 
δινόταν ήταν ότι δε γνώριζαν πώς να λειτουργήσουν. Οι μικρές ομάδες φάνηκε να λει-
τουργούν θετικά στους περισσότερους μαθητές βοηθώντας τους να αποβάλλουν το άγ-
χος, ενώ φάνηκε να ενισχύεται η μεταξύ τους υποστηρικτικότητα. Φτάνοντας στο τέλος 
των συναντήσεων οι μαθητές που συμμετείχαν σε όλο το πρόγραμμα έδειχναν να έχουν 
αποκτήσει μεγάλη άνεση και να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κάθε μαθητή του 
ΕΕΕΕΚ. Η άνετη στάση αυτών των μαθητών έδειχνε να λειτουργεί καθησυχαστικά για 
τους συμμαθητές τους προκαλώντας έτσι μία γενικότερη αποφόρτιση στο κλίμα που 
ευνοούσε την αλληλεπίδραση των μαθητών. Τέλος, κατά την παρουσίαση του προ-
γράμματος από τους μαθητές του ειδικού σχολείου σε μια αίθουσα γεμάτη από μαθητές 
γυμνασίου, ήταν η μοναδική στιγμή της εκδήλωσης που οι μαθητές παρακολούθησαν 
διατηρώντας πλήρης σιγή, εκδηλώνοντας έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους και το σε-
βασμό τους για αυτή την «απρόσιτη» ομάδα μαθητών.  

 

1546/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ιδιαίτερα χρήσιμη προς την κατεύθυνση της αποδόμησης των στερεοτύπων και για τις 
δύο ομάδες μαθητών, φάνηκε να ήταν η αντιστροφή των αναμενόμενων ρόλων μεταξύ 
των μαθητών. Οι μαθητές της ειδικής αγωγής υποστήριζαν τους μαθητές της γενικής 
παιδείας στη διαδικασία της μάθησης, ενώ η τέχνη φαίνεται να ήταν το πιο κατάλληλο 
αντικείμενο για μία τέτοιας μορφής διδασκαλία. Η ενίσχυση της κοινωνικότητας και 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών ήταν εμφανής και για τις δύο ομάδες. 
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε η θετικότερη αλλαγή στάσης των μαθητών της γενικής 
παιδείας, σε σχέση με αυτή των μαθητών του ΕΕΕΕΚ. Στους δεύτερους φάνηκε να μην 
έχει υπάρξει αισθητή αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τους συνομηλίκους 
τους, ενώ όπως προαναφέρθηκε, υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρξε αρνητική ενίσχυση.  

Σε κάθε περίπτωση το πρόσημο της δραστηριότητας φαίνεται να ήταν θετικό, αφού οι 
μαθητές, από όποιο σχολείο και αν προέρχονταν, φάνηκε να έχουν ενδιαφέρον για την 
εξέλιξη του προγράμματος, εκδηλώνοντάς το με πολλαπλές ερωτήσεις και ενθουσιώδη 
ατίθαση συμπεριφορά, κυρίως κάθε φορά που πλησίαζε κάποια δράση συνεκπαίδευ-
σης. Με άλλα λόγια, όποιο και αν ήταν το ερευνητικό αποτέλεσμα, οι μαθητές φάνηκε 
να απολαμβάνουν τη διαδικασία και να μαθαίνουν μέσα σε αυτή, μιας και η ουσιαστική 
μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την επιθυμία της ευχαρίστησης που μας προκαλεί η 
εμπλοκή μας σε μία διαδικασία.  
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Περίληψη 

Σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου διδασκα-
λίας και αναπαραγωγής γνώσεων της σχολικής εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό μο-
ντέλο το οποίο θα προάγει την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργικότητα. Οι τέχνες, 
καθώς εμπεριέχουν τις έννοιες της ενεργητικής συμμετοχής και της δημιουργικότητας, 
θεωρείται ότι έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πα-
ράλληλα μέσω του βιωματικού τους χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά 
εργαλεία προσέγγισης της γνώσης. Στη διδακτική προσέγγιση που αναπτύξαμε και ε-
φαρμόσαμε, μαθητές και μαθήτριες δραματοποίησαν τη ζωή του μεγάλου Ρώσου χη-
μικού Mendeleev, του δημιουργού του πρώτου περιοδικού πίνακα των χημικών στοι-
χείων. Η προσέγγιση αυτή συνέβαλε στην διαμόρφωση θετικών στάσεων των μαθητών 
και των μαθητριών προς τις Φυσικές Επιστήμες ενώ συγχρόνως ανέδειξε τις πολλαπλές 
σχέσεις επιστήμης και τέχνης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης και διδα-
σκαλίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, δραματοποίηση, χημεία, θέατρο. 

Εισαγωγή 

Οι Φυσικές Επιστήμες επηρεάζουν τις ζωές όλων μας, καθώς διαμορφώνουν την αντί-
ληψή μας για τον κόσμο και βελτιώνουν την καθημερινότητά μας προσφέροντας μια 
σειρά από τεχνολογικά επιτεύγματα. Παράλληλα, αναδεικνύουν βασικά ερωτήματα 
που αφορούν τη σχέση με τον κόσμο που μας περιβάλει και προσπαθούν να απαντή-
σουν σε αυτά μέσα από επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις.  

Η εκπαίδευση στις μέρες μας πρέπει να στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατα-
νόηση του κόσμου που μας περιβάλει. Καθώς η προσέγγιση της γνώσης από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες γίνεται μέσα από τις προσωπικές τους ανάγκες, η προσέγγιση 
αυτή πρέπει να γίνεται μέσα από ενεργητικές και πολυλειτουργικές πρακτικές. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, στόχος μας ήταν η ενθάρρυνση μαθητών και μαθητριών να μετα-
βούν από την παραδοσιακή αντίληψη που έχουν για τη διδασκαλία των Φυσικών Επι-
στημών σε μια πιο σύγχρονη οπτική, όπως αυτή εκφράζεται από την τρέχουσα έρευνα 
στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και από τις διεθνείς τάσεις στα αναλυτικά προ-
γράμματα, διευκολύνοντας το πέρασμα από τη διδασκαλία που απλά «αναμεταδίδει» 
γνώσεις σε μια διδασκαλία που καλλιεργεί το γραμματισμό και διαμορφώνει θετικές 
στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήμες. 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

Θέατρο και Φυσικές Επιστήμες 

Ένα από τα ζητούμενα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι η αναζήτηση 
τρόπων μετασχηματισμού του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών σε γνώση. Η δι-
δασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται μονο-
διάστατα, καθώς έχει επικεντρωθεί παραδοσιακά στην εκμάθηση όρων, θεωριών, επι-
στημονικών γεγονότων και νόμων. Για να είναι όμως πιο αποτελεσματική θα πρέπει να 
ξεπεράσει τα στενά αυτά όρια και να μετασχηματιστεί σε εργαλείο ανάπτυξης γνωστι-
κών, μεταγνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που βρίσκουν εφαρμογή σε 
διάφορα πεδία γνώσης και εμπειρίας (Kyle, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικο-πολιτισμικές και διαλε-
κτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Erduran et al., 2004; 
Zohar & Nemet, 2002; Kelly & Takao, 2002; Driver et al., 2000; Jimenez-Aleixandre 
et al., 2000). Το πρώτο πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης αφορά στον 
κεντρικό ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία μάθησης και σκέψης 
και το δεύτερο στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από διαλεκτικές διαδικασίες αντι-
παράθεσης επιχειρημάτων και σύνθεσης ετερόκλητων προσεγγίσεων (Jimenez-
Aleixandre & Erduran, 2007). Έρευνες παρουσιάζουν εκπλήρωση των παραπάνω προ-
ϋποθέσεων και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του θεάτρου ως εκπαι-
δευτικού εργαλείου για τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών (Jimenez-
Aleixandre & Erduran, 2007; Παρούση & Τσελφές, 2007; Κοντογιάννη & Βαβουγιός, 
2005; Odegaard, 2003). Το θέατρο στην εκπαίδευση μετασχηματίζει τις θεωρίες των 
Φυσικών Επιστημών σε μια γλώσσα φιλική και ελκυστική προς τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, ανοίγοντας ταυτόχρονα διαύλους επικοινωνίας με πολλαπλά πεδία της αν-
θρώπινης δραστηριότητας. Παράλληλα, το θέατρο, καθώς εμπλέκει όλους τους τύπους 
νοημοσύνης, συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (Boal, 2007).  

Ταυτόχρονα, το θέατρο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών προωθεί την κοινω-
νική μάθηση, ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία (Cokadar & Yilmaz, 
2009; Arieli, 2008). Μαθητές και μαθήτριες εμπλέκονται σε διαδραστικές δραστηριό-
τητας και έχουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης (Cakici & Bayir, 2012). Οι 
αναπαραστάσεις της δραματικής τέχνης προσδίδουν στις Φυσικές Επιστήμες συναί-
σθημα, ενθουσιασμό και αλληλεπίδραση μεταξύ του υποκειμένου και του διδασκόμε-
νου αντικειμένου προσεγγίζοντας μια ολιστική προσέγγιση της γνώσης (Abrahams & 
Braund, 2012). Αυτού του είδους η προσέγγιση είναι περισσότερο ελκυστική για τα 
παιδιά ειδικότερα εκείνα που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμι-
κές ομάδες, όπως τα παιδιά των μεταναστών, συμβάλλοντας στην ένταξη τους (Varelas 
et al. 2010).  
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε στο Γυμνάσιο Βλαχιώτη Λακωνίας κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας της Γ’ τάξης του Γυμνασίου 
και με τη μορφή της δημιουργικής εργασίας επιλέχθηκε από τους μαθητές και τις μα-
θήτριες και των δύο τμημάτων η δραματοποίηση της ζωής του μεγάλου Ρώσου Χημι-
κού Μεντελέγιεφ. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του συνόλου των 52 
μαθητών και μαθητριών της Γ’ τάξης. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και των 
απαιτήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της επιθυμίας όλων για συμμετοχή στον Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Μαθητικού Θεάτρου διατέθηκαν πολλές ώρες εκτός διδακτικού ω-
ραρίου με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία της θεατρικής παράστασης. 

Η χρησιμοποιούμενη τεχνική 

Η τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν η δραματοποίηση. Η τεχνική αυτή βασίζεται 
συνήθως σε ένα αφηγηματικό κείμενο και αποτελεί μία πολύ καλή τεχνική εισαγωγής 
των παιδιών στο θέατρο. Τα παιδιά με βάση ένα κείμενο που περιέχει διαλόγους μπο-
ρούν να δραματοποιήσουν μια ολόκληρη ιστορία ή να δημιουργήσουν δικούς τους υ-
ποθετικούς διαλόγους. Η τεχνική αυτή προσφέρει τη δυνατότητα σφαιρικότερης αντί-
ληψης μιας ιστορίας, να νιώσουν τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της ιστορίας 
και να ξεπεράσουν τις αναστολές τους ως προς την έκθεση στο κοινό (Σέξτου, 2005).  

Περιγραφή της διαδικασίας 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας για τον περιοδικό πίνακα στο μάθημα 
της Χημείας στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου αναγνώστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο 
«Το όνειρο του Μεντελέγιεφ (Strathern, 2004) γεγονός το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα 
για τη δραματοποίηση της ζωής του επιστήμονα από τη γέννησή του μέχρι την ανακά-
λυψη του τρόπου ταξινόμησης των χημικών στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.  

Μέσω της διαδικασίας του καταιγισμού ιδεών, ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μα-
θήτριες να διατυπώσουν προτάσεις προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο οργάνωσης 
και υλοποίησης της δραματοποίησης. Μετά από έντονο διάλογο, αποφασίστηκε η συγ-
γραφή πρωτότυπου σεναρίου με διαλόγους που θα αφορούσαν την οικογένειά του επι-
στήμονα, τα σχολικά του χρόνια, την πανεπιστημιακή του διαδρομή και την διαδικασία 
ανακάλυψης του περιοδικού πίνακα. Μαθητές και μαθήτριες οργανώθηκαν σε δύο ο-
μάδες: η μία ανέλαβε τη συλλογή πληροφοριών για τη ζωή του επιστήμονα από το 
διαδίκτυο και τη σχολική βιβλιοθήκη και η άλλη την συγγραφή των διαλόγων. Τα παι-
διά κάθε φορά που ολοκλήρωναν ένα τμήμα των διαλόγων έφερναν το υλικό στο σχο-
λείο, όπου με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, γίνονταν οι απαιτούμενες διορθώσεις, 
προσθήκες και τροποποιήσεις, καθώς νέα στοιχεία και γεγονότα που προέκυπταν από 
τη συλλογή των πληροφοριών συνέβαλαν στον εμπλουτισμό των σκηνών.  
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Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του σεναρίου, μαθητές και μαθήτριες παρακι-
νήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τις θεματικές και να ασχοληθούν και 
με άλλες πτυχές της θεατρικής παράστασης, όπως η μουσική, ο χορός και τα κοστού-
μια. Ο εμπλουτισμός του δρώμενου έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και ακολούθησε 
νέος χωρισμός σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των 
παιδιών. Για παράδειγμα, μία ομάδα παιδιών που έπαιζαν μουσικά όργανα ανέλαβε τη 
μουσική επένδυση του έργου, μία άλλη αποτελούμενη από παιδιά που ασχολούνταν με 
το χορό την εκτέλεση μίας χορογραφίας της εποχής που ζούσε ο επιστήμονας ενώ μία 
ομάδα ανέλαβε την κατασκευή των σκηνικών.  

Οι θεατρικές πρακτικές καταγράφηκαν σε βίντεο και προβλήθηκαν μέσα στην τάξη. 
Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά λειτούργησαν ταυτόχρονα ως ηθοποιοί και ως θεατές, 
παρατήρησαν τους εαυτούς τους σε δράση, αναλύθηκε η συνεισφορά κάθε μαθητή και 
μαθήτριας στην υλοποίηση της εφαρμογής, σχολίασαν την όλη διαδικασία και επανα-
προσδιόρισαν πολλά στοιχεία της μέσα από τον αναστοχασμό. 

Το τελικό αποτέλεσμα, η θεατρική παράσταση, παρουσιάστηκε στο σχολείο κατά τη 
γιορτή λήξης του σχολικού έτους και στο διαγωνισμό «Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα 
από το θέατρο» (https://youtu.be/5EgihPwfjWA). 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Ένα από τα ερωτήματα που συχνά γεννιούνται μέσα από τέτοιου είδους προσπάθειες 
αφορούν στη σχέση η οποία μπορεί να συνδέει τις Φυσικές Επιστήμες με το Θέατρο, 
καθώς στη συνείδηση των περισσότερων η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ταυ-
τίζεται με τα πειράματα, τα σχήματα, την διατύπωση νόμων και την αποσαφήνιση εν-
νοιών.  

Η δική μας εμπειρία έδειξε ότι η εισαγωγή των θεατρικών πρακτικών στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών έχει μια δυναμική ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και 
δεξιοτήτων αυτοελέγχου και επικοινωνίας, παράλληλα με την πολύπλευρη προσέγγιση 
που προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες στο περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών.  

Μέσα από τη δραματοποίηση μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύ-
ψουν και να κατανοήσουν επιστημονικά δεδομένα και να προβληματιστούν ως προς 
την ορθότητα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν τη δράση οι απαντήσεις τους ήταν 
τυποποιημένες και αντιμετώπιζαν δυσκολία να εκφράσουν μια τεκμηριωμένη άποψη, 
καθώς η γνώση τους προέρχονταν κυρίως μέσα από την αποστήθιση και όχι μέσα από 
μια βιωματική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της δράσης είδαμε τα παιδιά να εμπλέκο-
νται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να εκφράζονται καλύτερα και να χρησιμο-
ποιούν ορθότερα τους επιστημονικούς όρους.  

Το ενδιαφέρον τους για τη Φυσικές Επιστήμες ενισχύθηκε. Με την πρόοδο της διαδι-
κασίας, καθώς ανακάλυπταν καινούρια στοιχεία για τη ζωή και το έργο του 
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επιστήμονα, επιδείκνυαν περισσότερο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο της Χη-
μείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες ήταν αισθητά 
βελτιωμένη, ενδεχομένως λόγω της αλλαγής στάσης απέναντι στο μάθημα και τον 
τρόπο διδασκαλίας. Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν συγκρίνοντας τους μέσους ό-
ρους των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών/-τριών πριν και μετά τη δράση. 

Ιδιαίτερα ήταν τα οφέλη της δράσης για τη συναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση 
των παιδιών. Μέσα από την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία, οι μεταξύ τους σχέ-
σεις βελτιώθηκαν γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη θετικού κλίματος μέσα στην 
τάξη. Η αυτοπεποίθησή τους τονώθηκε, καθώς όλοι και όλες συμμετείχαν ενεργά, α-
νάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Παιδιά προερχόμενα από 
διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως τα παιδιά των οικονομι-
κών μεταναστών, τα οποία υστερούσαν στην έκφραση λόγω γλωσσικών αδυναμιών, 
εντάχθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να αναδεί-
ξουν άλλες πτυχές της προσωπικότητάς τους. Όλα τα παραπάνω έγιναν αντιληπτά από 
τις παρατηρήσεις μας και την επαφή μας με τα παιδιά, τις προσωπικές μαρτυρίες τους 
αλλά και από την αναστοχαστική συζήτηση που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση 
της δράσης. 

Μελλοντικές εφαρμογές 

Η δράση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για επέκταση της εφαρμογής των θεατρικών πρα-
κτικών, όπως η δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων, στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στα μαθήματα της Χημείας και της Βιολογίας της Α’ τάξης του Γενικού 
Λυκείου. Η συνεργασία μας για το τρέχον σχολικό έτος θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία 
των μεθόδων αντισύλληψης στο 12ο κεφάλαιο της Βιολογίας μέσα από τη δραματοποί-
ηση στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών του Λυκείου και τη διδασκαλία του χη-
μικού δεσμού στο 2ο κεφάλαιο της Χημείας χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ρόλων . 
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Φέρνοντας το Μουσείο στο Σχολείο, ένα project μουσειοπαιδαγωγικής 
για το δημοτικό σχολείο 

Κάλτσου Στέλλα- Μαρία 
ΜΑ Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, st.kaltsou@gmail.com 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο project έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει μία εναλλακτική προ-
σέγγιση της διδασκαλίας της ιστορίας για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα, δια-
φορετικές προϋπάρχουσες γνώσεις και διαφορετική γλωσσική και εθνοπολιτισμική 
ταυτότητα. Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μουσειοπαιδαγωγικής, επιδιώκει να φέ-
ρει σε επαφή τα παιδιά με το μουσείο και τους πολλαπλούς του ρόλους χωρίς ωστόσο 
να τα φέρει σε αντιπαράθεση με τη δική τους ταυτότητα. Η γνωριμία με το ιστορικό 
πλαίσιο και την πολιτιστική παράδοση γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπό-
νοια ιδεολογικής υπεροχής ή η αναπαραγωγή ταξικών και πολιτισμικών κατασκευών 
και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται βιωματικές τεχνικές με ποικίλες εικαστικές και 
θεατρικές δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν την ιστορία φέρνοντας την 
μέσα στην καθημερινότητά τους. Από τη διαδικασία της ανασκαφής μέχρι την παρου-
σίαση των εκθεμάτων, οι μαθητές αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τη λειτουργία 
ενός αρχαιολογικού μουσείου στο σχολείο τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: μουσειοπαιδαγωγική, πολιτιστική κληρονομιά, διδασκαλία της ιστο-
ρίας 

Εισαγωγή- Θεωρητικό πλαίσιο 

Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από μία ραγδαία αύξηση των μουσείων αλλά 
και διεύρυνση του περιεχομένου και των παροχών τους στο κοινό, υπάρχουν στ’ αλή-
θεια πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση ή δεν γνωρίζουν τη σημασία τους 
στην προστασία και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς; Και με ποιον τρόπο 
μπορεί η εκπαίδευση να συμβάλει στην εξοικείωση των παιδιών με την έννοια του 
μουσείου και την ποικιλομορφία των συλλογών του; 

Σε ένα σύνθετο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ένα χωριό της Ροδόπης, όπου διασταυ-
ρώνονται πολλές και διαφορετικές γλωσσικές, θρησκευτικές, εθνοπολιτισμικές ταυτό-
τητες, επιχειρήθηκε η προσέγγιση της διδασκαλίας της ιστορίας με βιωματικό τρόπο. 
Οι μαθητές της τρίτης και της τετάρτης δημοτικού σε ένα μειονοτικό σχολείο (για παι-
διά από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης) συμμετείχαν σε ένα τρίμηνης διάρ-
κειας project, που ενέπλεκε την διδασκαλία των ενοτήτων της εποχής του λίθου και 
του χαλκού με την γνωριμία τους με το μουσείο ως ενεργό φορέα διατήρησης πολιτι-
στικής κληρονομιάς και κατασκευαστή ιστορικής γνώσης. Από αυτή την άποψη το θε-
ωρητικό πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης αφορά από τη μία τη σημασία της ιστο-
ρικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και από την άλλη τη μεθοδολογία της μουσειακής 
εκπαίδευσης.  
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Η εστίαση της μελέτης του υλικού πολιτισμού στα υλικά εξαρτήματα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στοχεύει πρωτίστως στην κατανόηση του ανθρώπου ως πολιτιστικού 
όντος. Έτσι, τα ορατά σημάδια του παρελθόντος μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε κεί-
μενα, έθιμα και τελετουργίες όσο και σε ιστορικούς χώρους. Το πολιτισμικό αυτό πλαί-
σιο μεταβιβάζεται συνήθως μέσα από μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Βέ-
βαια, η επικοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα στα άτομα και τα πολιτισμικά ερεθίσματα, 
η γνωριμία δηλαδή με το παρελθόν εξαρτάται τόσο από τον τρόπο οργάνωσης της γνώ-
σης όσο και από τα αξιακά συστήματα της κοινωνίας που ανήκουν (Butler and Row-
land, 2017, σ.140-145). 

Η ίδια η γνώση της ιστορίας και του παρελθόντος προκύπτει μέσα από την ανάγκη του 
ανθρώπου να ανήκει σε κάποιες ομάδες και να διαφοροποιείται από άλλες, να διαμορ-
φώνει δηλαδή ατομική και κοινωνική ταυτότητα. Μάλιστα τα υλικά κατάλοιπα των 
πράξεων του παρελθόντος συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού και συ-
νακολούθως την ιστορική του ταυτότητα (Λάββας, 1997). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το 
μουσείο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σαν μηχανισμός συγκρότησης εθνοπολιτι-
σμικής ταυτότητας και έχει κατηγορηθεί ότι συμμετείχε στη διαδικασία της εθνικής 
ταυτοποίησης, της ταξικής ηγεμονίας και της πολιτισμικής αναπαραγωγής, εκπροσω-
πώντας την επίσημη ιδεολογική στάση του κράτους (Σολομών, 2007, σ. 83- 93). Έχο-
ντας τα παραπάνω υπόψη καθίσταται ακόμη πιο περίπλοκη η προσέγγιση της έννοιας 
του μουσείου και της ιστορικής γνώσης που σχετίζεται με την πολιτισμική κληρονομιά 
σε μειονοτικές ομάδες, που βιώνουν την εθνοπολιτισμική τους ταυτότητα συχνά σε 
διάσταση ή ακόμα και σε σύγκρουση με αυτή της κυρίαρχης ομάδας, καθώς υπεισέρ-
χονται και ζητήματα κατανομής της εξουσίας (Φραγκουδάκη και Δραγώνα, 1997). 

Πλέον η επιμορφωτική σημασία του μουσείου καθώς και η συμβολή του στην διαμόρ-
φωση ταυτοτήτων και τη διατήρηση συλλογικής μνήμης μπορούν να εκπληρωθούν με 
την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μουσειοπαιδαγωγούς, που σχε-
διάζουν διδακτικές δραστηριότητες με βάση τους διδακτικούς στόχους, τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών, το γνωστικό τους επίπεδο και την ιδιαίτερη ταυτότητά τους (Σκαλ-
τσά, 2001). Σύμφωνα με τις αρχές της μουσειακής εκπαίδευσης, η μαθησιακή διαδικα-
σία εστιάζεται σε έξι άξονες. Η αρχή της αυτενέργειας συνεπάγεται αλληλεπίδραση με 
τα εκθέματα και τους ανθρώπους του μουσείου. Παράλληλα, η αρχή της εποπτείας ε-
πιβάλλει την άμεση επαφή με το προς μάθηση αντικείμενο ενώ η αρχή της συνολικό-
τητας αναφέρεται στη συστηματοποίηση των γεγονότων με τη μορφή γενικών ιδεών 
και αρχών. Επιπρόσθετα, η αρχή της βιωματικότητας λειτουργεί με τη διέγερση των 
συναισθημάτων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σύμφωνα με την 
αρχή της εγγύτητας στη ζωή τα άτομα που λειτουργούν κοινωνικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία εντάσσονται καλύτερα στην κοινωνική πραγματικότητα. Τέλος, με την 
αρχή της ψυχαγωγίας καθίσταται ευδιάκριτος ο ψυχοπαιδαγωγικός χαρακτήρας της 
μουσειοπαιδαγωγικής, που στοχεύει σε ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδικού ψυχισμού. 
(Hooper- Greenhill, 1999). 
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Διδακτική πρόταση: Ταυτότητα, προϋποθέσεις υλοποίησης, στόχοι 

Το θέμα του project είναι η γνωριμία με την έννοια του μουσείου και η δημιουργία 
συλλογής έργων- αντιγράφων αρχαιολογικού μουσείου. Η διάρκειά του υπολογίζεται 
στους τρεις μήνες. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η διδασκαλία μέσω της μουσειο-
παιδαγωγικής, η βιωματική μάθηση (Τριλίβα, 2008) και η ομαδοσυνεργατική- ανακα-
λυπτική μάθηση (Ματσάγγουρας, 2001). Ως διδακτικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν γρα-
πτές και οπτικές πηγές (πρωτογενείς και δευτερογενείς) από τα εγχειρίδια ιστορίας της 
τρίτης δημοτικού, από το βιβλίο «Φτιάχνουμε μία Συλλογή» του Προγράμματος Εκ-
παίδευσης Παιδιών από τη μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, καθώς και το δια-
δίκτυο. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν υλικά χειροτεχνίας: πηλός, υφάσματα, ξύλα κό-
ντρα πλακέ, τέμπερες κτλ. 

Το project απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μόλις ολοκληρώσει τη διδασκαλία των 
ενοτήτων της εποχής του λίθου και του χαλκού στον ελλαδικό χώρο θεματικά (καθη-
μερινή ζωή, αρχιτεκτονική, θρησκεία-γραφή-γλώσσα, τέχνες-τεχνικές) από το εγχειρί-
διο ιστορίας της τρίτης δημοτικού ή/και άλλες πηγές. Έχει σχεδιαστεί για παιδιά που 
λόγω και της διαφορετικής εθνοπολιτισμικής ταυτότητας και της γεωγραφικής κατα-
νομής του χωριού τους δεν έχουν σαφή εικόνα ούτε του ελληνικού ιστορικού παρελ-
θόντος ούτε του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου, ενώ παράλληλα μια μικρή μόνο μειο-
ψηφία αναγνωρίζει την έννοια του μουσείου. Ουσιαστικά, καμία ιστορική πληροφορία 
ή έννοια δε θεωρείται αυτονόητη. 

Σκοπός του προτεινόμενου project είναι να χρησιμοποιήσει την ιστορική βάση του σχο-
λικού βιβλίου ως κίνητρο για ένα βαθύτερο στοχασμό σχετικά με τον τρόπο που προ-
κύπτουν τα ιστορικά κατάλοιπα και τη διαδικασία που μεσολαβεί για να φτάσουν στην 
έκθεση του μουσείου, ώστε τελικά να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω σε ερωτή-
ματα όπως: πώς και από ποιους γεννιέται η ιστορία, τι σημαίνει για εμάς, τους ανθρώ-
πους τους σύγχρονης εποχής, πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε ώστε να την κατα-
νοήσουμε καλύτερα; 

Πιο συγκεκριμένα οι γνωστικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: i. να εμπεδώσουν οι μαθητές 
τις σχολικές ιστορικές γνώσεις ως προς τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στην εποχή του 
λίθου και του χαλκού, τη διαφορά παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής, τον κυκλα-
δικό, μινωικό και μυκηναϊκός πολιτισμό, τη γραφή, τη θρησκεία, τη αρχιτεκτονική, την 
τέχνη και τις τεχνικές τους, ii. να αποκτήσουν ακαδημαϊκή μόρφωση μέσω της γνωρι-
μίας με την έννοια του αρχαιολογικού μουσείου σε όλα τα στάδια της δράσης του από 
την συλλογή και την μελέτη των τεκμηρίων, μέχρι την διατήρηση και την έκθεση τους 
στο κοινό, iii. να αναπτύξουν την κριτική σκέψη μέσω της παραγωγής αυθεντικού προ-
φορικού και γραπτού λόγου διευρύνοντας το ρεπερτόριο του υπάρχοντος λεξιλογίου. 

Συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους αποτελούν: i. η συσχέτιση της γνώσης 
με το προσωπικό, οικογενειακό, καθημερινό περιβάλλον, ii. η δημιουργία θετικής στά-
σης απέναντι στα μουσεία, iii. η ανάπτυξη της αισθητικής εμπειρίας, iv. η εξάσκηση 
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της λεπτής κινητικότητας με τον χειρισμό ποικίλων υλικών για τις κατασκευές της συλ-
λογής, v. η εξοικείωση με τα στάδια της ομαδικής εργασίας, ανάλυση και σύνθεση των 
πληροφοριών για την τελική παρουσίαση της εργασίας 

Δομή της διδασκαλίας- διδακτική πορεία 

Σχεδιασμός του μουσείου: Σε αυτή την πρώτη φάση οι μαθητές μελετούν και παίρνουν 
αφορμή για να σχολιάσουν την έννοια και την ποικιλομορφία των συλλογών των μου-
σείων, καθώς και τη δουλειά των αρχαιολόγων από το βιβλίο «Φτιάχνουμε μία συλ-
λογή» του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών από τη μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης. 

Φύλλο εργασίας (επεξεργασία ενοτήτων 1 και 2 από το παραπάνω βιβλίο) 

«Μικροί αρχαιολόγοι» 

1. Αφού διαβάσεις το κείμενο και μελετήσεις τα αντικείμενα των εικόνων στη 
σελ. 10, απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Ποιος νομίζεις ότι μάζεψε αυτά τα αντικείμενα και από πού; Γιατί τα έβαλε σε ένα 
μουσείο; Υπάρχουν μουσεία που μαζεύουν διαφορετικού είδους αντικείμενα; 

 

2. Ας δουλέψουμε όπως οι λαογράφοι: Παρατήρησε τα αντικείμενα της σελ. 10 
και συμπλήρωσε τον πίνακα: 

Αντικείμενο Υλικό Χρήση 
   

 

3. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και οι αρχαιολόγοι. Τι συμπεράσματα λοιπόν 
μπορούμε να βγάλουμε από τις παραστάσεις αγγείων της σελ. 17; Ερωτήσεις που 
μπορούν να βοηθήσουν: Πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν 2.500 χρόνια; Τι δουλειές 
έκαναν; Πώς ήταν τα ρούχα και τα εργαλεία τους; Είχαν σπίτια; Συμπλήρωσε: 

 Τι βλέπεις; Τι σκέφτεσαι γι’ 
αυτό; 

Τι αναρωτιέσαι; 

Εικόνα 1    
Εικόνα 2    

 

Για τη δημιουργία ενός σχολικού αρχαιολογικού μουσείου με ευρήματα από τις εποχές 
που μελέτησαν, οι μαθητές χωρισμένοι σε πέντε μικτού μαθησιακού επιπέδου ομάδες 
αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν τα «εκθέματα». Οι ομάδες με τις δραστηριότητες 
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που ανέλαβαν ήταν οι εξής: 1. Προϊστορική εποχή: μακέτα (προϊστορική σπηλιά), ερ-
γαλεία από πέτρα και ξύλο, ζωγραφισμένα κατάλοιπα τροφών, το «σκάμμα του αρχαι-
ολόγου»: ανασκαφή με θραύσματα πέτρινων και ξύλινων καταλοίπων. 2. Νεολιθική 
εποχή: μακέτες (νεολιθικός οικισμός και λιμναία κατοικία), πήλινα αγγεία, πήλινα ει-
δώλια, σκηνή πρωτόγονων ανθρώπων. 3. Κυκλαδικός πολιτισμός: ζωγραφιές με παρ-
τιτούρα από γνωστές τοιχογραφίες, πήλινα ειδώλια, πήλινα αγγεία (και τηγανόσχημα). 
4. Μινωικός πολιτισμός: μινωικό καράβι (παπιέ μασέ), χρυσός διπλός πέλεκυς (παπιέ 
μασέ), ζωγραφιές με παρτιτούρα από γνωστές τοιχογραφίες, πήλινα ειδώλια (η θεά με 
τα φίδια), πήλινος δίσκος της Φαιστού. 5. Μυκηναϊκός πολιτισμός: μακέτα (ανάκτορο, 
πύλη Λεόντων), χρυσά κοσμήματα και προσωπίδες (παπιέ μασιέ), πήλινες πλάκες με 
γραμμική Β΄, ζωγραφιές με παρτιτούρα από γνωστές τοιχογραφίες. 

Στη συνέχεια, η κάθε «επιστημονική» ομάδα φτιάχνει τις καρτέλες με τις πληροφορίες 
για τα εκθέματα, τα ταξινομεί ανάλογα με το θέμα και το υλικό τους και τα φωτογρα-
φίζει, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με όλα τα εκθέματα, που θα βοηθήσει και 
σε ενδεχόμενη συντήρησή τους. Οι ομάδες προετοιμάζονται για το τελευταίο στάδιο, 
την υλοποίηση του μουσείου και την ξενάγηση σε αυτό. Φτιάχνουν την αφίσα και τις 
προσκλήσεις για τα εγκαίνια του μουσείου. 

Υλοποίηση του μουσείου: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το μουσείο του σχολείου έχει στη-
θεί και οι μαθητές αναλαμβάνουν πλέον πολλαπλούς ρόλους, γίνονται ξεναγοί, αρχαι-
ολόγοι, συντηρητές και ηθοποιοί. Η δράση της παρουσίασης ξεκινά με τα παιδιά να 
μιλούν εκ μέρους των αντικειμένων επιλέγοντας την απλή πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
για να πουν την ιστορία τους (πού βρέθηκαν, πώς και γιατί κατασκευάστηκαν, ποια 
ήταν η χρήση τους, κτλ.).  

Στη συνέχεια κάθε ομάδα έχει καταλήξει σε ένα θεατρικό δρώμενο για την θεματική 
της παρουσίαση και μπορεί να αναπαραστήσει σκηνές χαρακτηριστικές από την καθη-
μερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής είτε με δραματοποιημένους διαλόγους είτε με 
τη τεχνική «tableau vivant» (παγωμένες εικόνες), για παράδειγμα σκηνή κυνηγιού, 
σκηνή από τα ταυροκαθάψια, αναπαράσταση γλεντιού, αναπαράσταση ταφικών εθί-
μων κτλ.  

Α. Ενδεικτικό φύλλο εργασίας για τη ξενάγηση μέσω α΄ πρόσωπης αφήγησης 

Β. Ενδεικτικό φύλλο εργασίας για την ξενάγηση μέσω θεατρικού δρώμενου 

Α. «Τα αντικείμενα μας μιλάνε» 

Είσαι ο «Γλεντζές», ένα ειδώλιο, που βρίσκεται στο τμήμα με τα αντικείμενα από 
τον κυκλαδικό πολιτισμό. Πού βρέθηκες, πώς μοιάζεις; Για ποιο λόγο σε χρησιμο-
ποιούσαν; Πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι σε ένα μουσείο; Δώσε μας σε μία μικρή 
παράγραφο μερικές πληροφορίες για σένα. 
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Β. «Η ιστορία με εμπνέει» 

Βρισκόμαστε μέσα στο ανάκτορο της Κνωσού, όπου δύο νέοι προπονούνται για να 
λάβουν μέρος στα ταυροκαθάψια, όταν έρχονται δύο φίλοι τους για να τους καλέ-
σουν σε μία τελετή προς τιμήν της Μεγάλης Θεάς.  

Τι γίνεται στη συνέχεια; Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, σκεφτείτε όλες αυτές 
τις εικόνες που έχουμε δει στην τάξη και γίνετε συγγραφείς. Φτιάξτε ένα μικρό σε-
νάριο με διαλόγους και 4-5 ρόλους.  

Τέλος, προβάλλεται βίντεο με τη δουλειά των παιδιών κατά τα προηγούμενα στάδια, 
ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και να μιλήσουν για 
τους ρόλους που ανέλαβαν από την «ανασκαφή» μέχρι την παρουσίαση των εκθεμάτων 
στο μουσείο.  

Συμπεράσματα- Αναστοχασμός 

Με την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές συμμετεί-
χαν με χαρά και ειλικρινή ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια, καθώς ενθαρρύνθηκαν να 
αποσυνδέσουν το project από το καθεαυτό σχολικό μάθημα της ιστορίας. Γενικά, επι-
τεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι γνωστικοί στόχοι και σε σημαντικό βαθμό -στο μέτρο 
της δυνατότητας της σχολικής τάξης- οι συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι. 
Τα οφέλη των μαθητών εστιάστηκαν κυρίως στη γνωριμία και τη θετική πρόσληψη της 
πολιτιστικής παράδοσης και της ιστορίας με την ένταξη μίας νέας ταυτότητας, που 
προστίθεται ομαλά στις ήδη υπάρχουσες τοπικές, οικογενειακές και πολιτισμικές ταυ-
τότητες. Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν μαθητές με χαμηλή συμμετοχή στο 
τυπικό μάθημα, που αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της ομάδας τους στο κομμάτι 
των εικαστικών, αλλά και στο κομμάτι της δραματοποιημένης παρουσίασης. Παράλ-
ληλα, στη διάρκεια του project κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του ωρολογίου 
προγράμματος, συνδυάζοντας την ώρα της ιστορίας με αυτή των εικαστικών σε ενιαίο 
δίωρο, καθώς ήταν σχεδόν αδύνατο λόγω της φύσης του προγράμματος να ολοκληρώ-
νονται οι δραστηριότητες -το κατασκευαστικό κυρίως κομμάτι- σε μία διδακτική ώρα. 

Ειδικότερα, η πρώτη φάση του προγράμματος δεν χρειάστηκε πολλές τροποποιήσεις 
του σχεδιασμού της παρά μόνο μικρές αλλαγές στις τεχνικές κατασκευής των αντικει-
μένων, καθώς κάποιες δυσκόλεψαν τους μαθητές. Γενικά, σε περίπτωση επανάληψης 
του σεναρίου θα πρότεινα ένα επιπλέον δίωρο αφιερωμένο αποκλειστικά στην επίδειξη 
των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, οι καρτέλες με τις πληροφορίες των 
εκθεμάτων και η κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων προτείνεται να συνδυαστούν με ε-
πίσκεψη σε κάποιο αντίστοιχο αρχαιολογικό μουσείο, όπου και θα πραγματοποιηθούν 
είτε ως επιτόπου δραστηριότητα είτε στη συνέχεια στην τάξη ως αναστοχαστική διαδι-
κασία. 
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Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση, υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις στα φύλλα εργασίας 
και την παρουσίαση του μουσείου, καθώς ορισμένοι μαθητές δίσταζαν να παρουσιά-
σουν δρώμενα ή να αφηγηθούν ζωντανά μπροστά σε κοινό με αποτέλεσμα να προβλε-
φτούν εναλλακτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στο φύλλο εργασίας Α αντικατα-
στάθηκε η γραπτή με προφορική πρωτοπρόσωπη αφήγηση, που μετά από πρόβα ηχο-
γραφήθηκε, ώστε να είναι έτοιμη για την παρουσίαση και το προβλεπόμενο σενάριο 
δραματοποίησης στο φύλλο εργασίας Β έδωσε τη θέση του στη δημιουργία κόμικς από 
δύο ομάδες. Η παρουσίαση του μουσείου στους υπόλοιπους μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς του σχολείου ολοκληρώθηκε, όπως σχεδιάστηκε, σε ημέρα που ήταν αφιερωμένη 
σε αυτό το σκοπό, οργανωμένη σε διαφορετικούς κύκλους ανά ομάδες μαθητών. Εδώ 
θα μπορούσε να προταθεί συνεργασία με τον σύλλογο γονέων- κηδεμόνων, ώστε να 
αφιερωθεί επιπλέον χρόνος για το άνοιγμα του μουσείου στις οικογένειες των μαθητών, 
αλλά και την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. 
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«DIXIT: Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο 
για την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού» 

Βαλαή Αικατερίνη,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Θεατροπαιδαγωγός, valaikat@hotmail.gr 

Δάλλα Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Θεατροπαιδαγωγός, Μ.Ed., dalla_christina@hotmail.com 

Κωνσταντοπούλου Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Θεατροπαιδαγωγός, konstantinakonstantopoulou5@gmail.com 

Περίληψη 

Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Κάρτες ανοίγουν και όλες έχουν κάτι κοινό: μια 
αινιγματική πρόταση και η ιστορία ξεκινά. Με αφορμή ένα από τα πιο ευφάνταστα και 
πολυβραβευμένα παιχνίδια θα ανακαλύψουμε την δύναμη της εικόνας και πως εκείνη 
μέσα από τις διεργασίες του μυαλού και της φαντασίας αποτελεί ένα ισχυρό έρεισμα 
για τη δημιουργία μιας ενιαίας και αυτοτελούς ιστορίας. Βασικό μας εργαλείο σε αυτό 
το εργαστήρι θα είναι το θεατρικό παιχνίδι σε συνδυασμό με τεχνικές εκπαιδευτικού 
δράματος, ώστε να προωθηθεί η σκέψη πως κάθε μαθητής μπορεί να γίνει ένας μικρός 
συγγραφέας, ένας μικρός μυθιστοριογράφος. Μέσα από την τυχαία επιλογή μιας κάρ-
τας και προσπαθώντας να συνδεθούμε με αυτήν παίζοντας, αυτοσχεδιάζοντας και ζω-
γραφίζοντας θα καταλήξουμε αυθόρμητα στη δημιουργία ενός κράματος από το οποίο 
θα προκύψει η δική μας ιστορία. Τέλος, θα εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ενι-
σχύονται η κοινωνική άνεση και η ικανότητα συνύπαρξης και συνεργασίας των μαθη-
τών σε ομάδες, αλλά και η ικανότητα του ίδιου του ατόμου για αυτογνωσία, αναγνώ-
ριση και κατανόηση του εσωτερικού του κόσμου και η έκφραση αυτού.  

Λέξεις-Κλειδιά: επιτραπέζια παιχνίδια ,δημιουργική γραφή, θεατρικό παιχνίδι, πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση. 
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Separate but Equal. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, με θέμα το ρατσισμό. 

Μπούζιου Αγγελική, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Μ.Δ.Ε. , angeland@sch.gr  
Ρακοπούλου Ιφιγένεια, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Μ.Δ.Ε., ifigeniarako@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο στη Δη-
μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας με θέμα το ρατσισμό και το νέο-ρατσισμό. H 
δράση απευθυνόμενη σε μαθητές από 11 έως 60 ετών, επικεντρώθηκε μέσω φωτογρα-
φιών και βίντεο στην κατανόηση εννοιών, την ενσυναίσθηση και αντίδραση σε δια-
κριτή συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια και παρατή-
ρηση συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Οι μικρότερες ηλικίες φάνη-
καν δεκτικές στο ‘ξένο’, ενώ οι μεγαλύτεροι εμφανίστηκαν να επηρεάζονται από στε-
ρεότυπα και προκαταλήψεις. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού αναδεικνύει τον επι-
μορφωτικό ρόλο της Βιβλιοθήκης ως σημαντικό χώρο παροχής πηγών προς μελέτη και 
έρευνα.  

Λέξεις-Κλειδιά: ρατσισμός/νέο-ρατσισμός, στερεότυπα, προκαταλήψεις, αντι-ρατσι-
στική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Γίνεται οι πολίτες του αύριο να ενεργούν δίχως στερεότυπα και προκαταλήψεις ώστε 
οι έννοιες ισότητα, αδελφότητα και δικαιοσύνη να μην εκφυλίζονται από τη στυγνή 
πραγματικότητα; Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη των 
μαθητών καθώς μεταλαμπαδεύουν αξίες και τακτικές ζωής. Οι συντάκτριες του κειμέ-
νου, καθηγήτριες ξένων γλωσσών-ιστορίας, περιγράφουν ένα πρόγραμμα για ηλικίες 
από 11 έως 60 με θέμα το ρατσισμό και τις διακρίσεις που εκπονήθηκε στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Η δράση σκοπό είχε να αναζητήσει συγκαλυμμένα 
ρατσιστικά ένστικτα, να κατατοπίσει, να αφυπνίσει, να ευαισθητοποιήσει. Η παρούσα 
μελέτη περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συ-
μπεράσματα. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Οι έννοιες που αποτέλεσαν τον κορμό του προγράμματος αναλύονται παρακάτω. Ως 
στερεότυπα αξιολογούνται παγιωμένες πεποιθήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες αν-
θρώπων (Cardwell, 1999). Ως προκατάληψη θεωρούνται αρνητικές εκτιμήσεις ή συναι-
σθήματα κατά ατόμων ή ομάδων εξαιτίας χρώματος, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας 
(Aboud et al., 2012). Ως ρατσισμός κρίνεται η απόδοση κατωτερότητας ή ανωτερότη-
τας σε μία φυλετική/εθνική μερίδα, και η χρήση της για εξήγηση διακριτής συμπερι-
φοράς απέναντί της (Berman & Paradies, 2010). Ως νέο-ρατσισμός ορίζεται η επιδίωξη 
προστασίας πολιτιστικής ακεραιότητας ενός ομογενούς έθνους με απώθηση 
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οποιασδήποτε εισβολής και αποσταθεροποιητικής επήρειας όπως μετανάστες ή πρό-
σφυγες ετερόκλητης κουλτούρας (Barker και Modood όπως αναφέρονται στο Short, 
1996). Ο προσανατολισμός των κοινοτήτων-υποδοχής έναντι μεταναστών ενδέχεται να 
είναι: α) ενσωμάτωσης, όταν οι μετανάστες διατηρούν την πολιτιστική τους κληρονο-
μιά, και παράλληλα ενστερνίζονται την κουλτούρα της κοινότητας-υποδοχής, β) αφο-
μοίωσης, όταν οι μετανάστες αποβάλλουν την πολιτιστική τους ταυτότητα για χάρη 
της κουλτούρας της οποίας προσδοκούν να γίνουν μέλη, γ) διαχωρισμού, όταν αποφεύ-
γονται διαπολιτισμικές επαφές με μετανάστες οι οποίοι παραμένουν σε χωριστά μέρη, 
δ) αποκλεισμού, όταν οι μετανάστες απορρίπτουν τμήματα της κουλτούρας τους, χωρίς 
όμως να υιοθετούν τα αντίστοιχα της κοινωνίας-υποδοχής (Bourhis, Moise, Perreault, 
& Senecal, 1997).  

Η ενσυναίσθηση ως ικανότητα διαμοιρασμού των ανθρώπινων εμπειριών, μπορεί να 
συνδράμει σε διάλογο και διαμόρφωση σκέψης (Jarvis, 2012). Οι άνθρωποι δύναται να 
αναπτύσσουν ‘συναισθηματική προκατάληψη’ με όσους ταυτίζονται, σχετίζονται ή 
μοιράζονται κοινά φυλετικά-κοινωνικά χαρακτηριστικά, και ‘συναισθηματικό θυμό’ 
που ξεπερνά την απλή λύπηση, γίνεται υπεράσπιση για απόδοση δικαιοσύνης στα θύ-
ματα τρίτων (Hoffman όπως αναφέρεται στο Jarvis, 2012). Οι θεωρίες μείωσης προκα-
τάληψης και ρατσισμού προάγουν είτε επαφή μελών μικτής εθνοφυλετικής προέλευ-
σης, είτε διαπαιδαγώγηση προς αντίκρουση αρνητικών γενικεύσεων, τροποποίηση α-
ντιλήψεων, ανασκευή υποτιθέμενης απειλής της εθνικής ενότητας από πολιτιστικές 
διαφορές νεο-εισερχόμενων, εύρεση κοινών τόπων μεταξύ ετερογενών ομάδων, προ-
βολή αξιών και πλεονεκτημάτων κάθε κουλτούρας καθώς και συμβολής των μειονο-
τήτων σε μια κοινότητα. Έτσι καθίσταται εφικτή η ομόνοια σε πολυ-πολιτισμικές κοι-
νωνίες (Short, 1996. Aboud et al., 2012). Η ενσυναίσθηση και ο θυμός μπορούν να 
προκληθούν με επίδειξη αδικιών ή διακρίσεων μέσα από τη λογοτεχνία, τις φωτογρα-
φίες και το βίντεο (Jarvis, 2012). 

Οι φωτογραφίες τραβούν την προσοχή των μαθητών, συντελούν στην αποθήκευση 
πληροφοριών, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, ευνοούν συγκρίσεις με προσωπικά βιώματα 
και με κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, παρέχουν αφορμή για ανάλυση, εμπλουτίζουν 
την παραγωγή ιδεών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Δημιουργώντας δυναμική α-
τμόσφαιρα, προωθούν διάδραση μεταξύ καταρτιζόμενων και διδασκόντων (Sa’diyah, 
2011). Στο βίντεο ανήκουν τα ντοκιμαντέρ, οι ειδήσεις και τα κινηματογραφικά έργα. 
Τα ντοκιμαντέρ ή ταινίες τεκμηρίωσης περιγράφονται ως τεχνικές που παρουσιάζουν 
γεγονότα καθώς και απόψεις. Γυρίζονται σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, εισά-
γουν το ρεαλισμό ενός προβλήματος, παραθέτουν ισχυρά οπτικά στοιχεία, σχολιασμό 
ή συνεντεύξεις με αναμεμειγμένα πρόσωπα (Allan, 1985, σ.26). Τα δελτία ειδήσεων 
φέρουν κοινά γνωρίσματα με τα ντοκιμαντέρ, με περιεχόμενο όμως πιο εφήμερο και 
συνήθως πιο τοπικό. Δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα οπτικοακουστικά υποστηριζό-
μενο θέμα, επίκαιρο και σχετικό με την εγχώρια κοινωνία ώστε να κεντρίζει το ενδια-
φέρον (Allan, 1985, σ.27). Πέρα από ψυχαγωγία, τα κινηματογραφικά έργα συμβάλ-
λουν σε αναδόμηση του παρελθόντος, αναπαράσταση του παρόντος και σκηνοθέτηση 
του μέλλοντος (James, Marin & Kassam, 2011). Φέρνουν στο φως ιστορίες, 
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ζωντανεύουν φωνές και καταστάσεις, εμφυσούν διαλογισμό, εμπλέκουν το θεατή. Η 
ενσυναίσθηση διεγείρεται ευκολότερα (ακόμη και υποσυνείδητα) για χαρακτήρες που 
υποφέρουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο είτε λογοτεχνικού κειμένου είτε κινηματογραφι-
κής απόδοσής του (Jarvis, 2012).  

Οι εκπαιδευτικοί, αφού επιλέξουν τα σωστό υλικό με αφετηρία τρέχουσες υποθέσεις 
που απασχολούν τον κόσμο, πρέπει να σχεδιάζουν στοχευμένες δραστηριότητες, να 
συμβουλεύουν τους επιμορφούμενους, να τους καθοδηγούν ως προς το τι να ψάχνουν 
και να προσέχουν, να φροντίζουν για επιπρόσθετα δεδομένα και αντιπαράθεση μεταξύ 
τους, και να περιμένουν ανατροφοδότηση. Οι μαθητές οφείλουν να κατανοούν τα τε-
κταινόμενα, να εξετάζουν αποκλίνουσες ή αντιφατικές πλευρές, να συγκρίνουν πηγές 
και να αποφασίζουν για τα επόμενα βήματα προκειμένου να εξελίσσονται σε αυτόνο-
μους πολίτες (Derelioglu & Şar, 2010. Stoddard, 2012). 

Μέθοδος 

Σκεπτικό 

Οι συντάκτριες ένιωσαν ότι στερεότυπα και προκαταλήψεις για ανθρώπους άλλου χρώ-
ματος, φυλής, θρησκείας τείνουν να οδηγούν σε φαινόμενα ρατσισμού. Στις μέρες μας 
η εκμετάλλευση και οι δυσκολίες που συναντούν μετανάστες και πρόσφυγες, στην πα-
τρίδα τους, στην περαιτέρω πορεία τους, και στην ενσωμάτωση στην όποια κοινότητα-
υποδοχής, αφήνουν ίχνη νεο-ρατσισμού. Στο πλαίσιο της πολυ-πολιτισμικότητας, συ-
νέλαβαν μία βιωματική δράση ενσυναίσθησης σε διακρίσεις, προώθησης ανοικτού 
πνεύματος, ιδιαίτερης αναζήτησης, διάστικτων προοπτικών. Το πρόγραμμα, απευθυ-
νόμενο σε μεγάλο μέρος μαθητικού κοινού, θα πραγματοποιούταν στη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, εκπαιδευτικό φορέα με προδιαγραφές στην προσφορά 
ευκαιριών πληροφόρησης.  

Ερευνητικά Ερωτήματα 

• Υφίσταται ρατσισμός / νεο-ρατσισμός στην Ελλάδα; Αν ναι, πώς γίνεται ορατός; 
• Πώς αντιδρούν οι μαθητές στην ένταξη ατόμων διαφορετικής φυλής ή θρησκείας 
στο ευρύτερο περιβάλλον τους ανάλογα με την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο;  
• Αναγνωρίζουν τη σημασία της αυτόνομης μελέτης για αντικειμενική ενημέρωση;  

Στόχοι - Συμμετέχοντες - Περιβάλλον 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας κάνει συνεχώς αφιερώματα σε συγγραφείς ή σε θε-
ματικές ενότητες. Η ιδέα συνέπεσε με την εορτασμό της ιστορίας της Μαύρης φυλής 
από την ‘Αμερικανική Γωνιά’ της. Η παρέμβαση με χρήση πολυμέσων από τη Βιβλιο-
θήκη, το διαδίκτυο και το αρχείο των συντονιστριών θα συμπλήρωνε σχολικές δράσεις 
χωρίς τον παράγοντα τελικής εξέτασης. Με δεδομένο ότι οι μαθητές έρχονται συχνά 
με προδιαμορφωμένη εικόνα για τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους (Aboud et al., 
2012), θα αναζητούνταν τυχόν αρνητικές απόψεις και συμπεριφορά, ενώ θα 
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ενδυναμωνόταν η ανοχή στο ανόμοιο. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι περιλάμβαναν γνω-
ριμία με χώρο και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, κατανόηση των εννοιών ρατσισμός/νε-
ορατσισμός/στερεότυπα/προκαταλήψεις-συνέπειες/μετανάστης/πρόσφυ-γας, κριτική 
σκέψη, διάλογο, αφύπνιση και αντίδραση στο άδικο, ενσυναίσθηση σε προβλήματα 
ατόμων υπό ένταξη σε κοινότητες διαφορετικής φυλής/ χρώματος/ θρησκείας, και προ-
σανατολισμό με βάση ανοικτές ενταξιακές στρατηγικές. 

Επιδιώκοντας μείωση ρατσιστικών συμβάντων και άρση στερεοτύπων (Short, 1996) 
επιλέχθηκε η πρόκληση θυμού λόγω κοινωνικής αδικίας κατά θυμάτων, τακτική δοκι-
μασμένη και από τους Hughes, Bigler και Levy (2007). Οι φωτογραφίες, τα αποσπά-
σματα από ντοκιμαντέρ, δελτία ειδήσεων και κινηματογραφικά έργα αποσκοπούσαν 
σε ρεαλιστική βίωση, διέγερση φαντασίας, και οπτική από τη γωνιά των παθόντων. Η 
πολυμορφία των μεθόδων απέβλεπε σε αυθόρμητη εμπλοκή, ταξινόμηση στοιχείων, 
γνώση δυνατή και ανεξίτηλη.  

Αρμόδιες επεξεργασίας υλικού και παρουσίασης ήταν οι συντάκτριες-καθηγήτριες. Το 
πρόγραμμα διάρκειας 90’, λάμβανε χώρα καθημερινά δύο φορές επί τρεις μήνες κατό-
πιν έγκρισης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η παρέμβαση 
ήταν διαθεματική με συστατικά από Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, 
Πολιτική Παιδεία, Λογοτεχνία, Γλώσσα – Ελληνική και Αγγλική. Οι επιμορφούμενοι 
προήλθαν από 31 σχολεία όλων των βαθμίδων, Ε-ΣΤ’ Δημοτικού, Α’-Β’-Γ’ Γυμνα-
σίου, Α’-Β’ Λυκείου και από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Συνολικά το πα-
ρακολούθησαν περίπου 2.100 μαθητές. 

Διαδικασία 

Προκειμένου να εκτιμηθούν προηγούμενες αντιλήψεις, με την έναρξη του προγράμμα-
τος μοιραζόταν ένα μικρό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές αποφαίνονταν αν οι 
οκτώ (8) ερωτήσεις ίσχυαν ή όχι. Τα φύλλα συλλέγονταν και αναδιανέμονταν τυχαία 
ώστε οι συμμετέχοντες – κρατώντας στα χέρια τους απαντήσεις άλλων – να παραθέ-
τουν γνώμες χωρίς αποκάλυψη ταυτοτήτων. Εάν έβγαιναν στην επιφάνεια αρνητικά 
στερεότυπα (π.χ. οι μετανάστες είναι κλέφτες και αιτία ανεργίας), οι συντονίστριες ε-
πιχειρούσαν διάλογο και αλλαγή απόψεων.  

Κατόπιν αξιοποιούνταν φωτογραφίες σε παρουσίαση Power Point. Το πρώτο μέρος 
αφορούσε περιπτώσεις ρατσισμού. Ερμηνεύονταν οι όροι ρατσισμός, νεο-ρατσισμός, 
προκατάληψη, στερεότυπα. Σταδιακά ξεδιπλωνόταν η ανάγκη διαμαρτυρίας όσων κα-
τατάσσονταν ως κατώτερα όντα. Εξηγούταν το πώς οι Αφρικανοί βρέθηκαν σκλάβοι 
στην Αμερική, και το πώς τους αντιμετώπιζαν εκεί. Διαλευκαινόταν ο τίτλος ‘Separate 
but equal’, ένας Αμερικανικός νόμος περί χορήγησης όμοιων αλλά χωριστών υπηρε-
σιών στους έγχρωμους πολίτες (Bourhis et al., 1997). Η εφαρμογή του για 100 χρόνια 
από την κατάργηση της δουλείας διαφοροποιούσε λευκούς και απογόνους σκλάβων. 
Οι παρευρισκόμενοι εξέφραζαν συναισθήματα και σχόλια.  
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Έπειτα το κοινό βολιδοσκοπούταν σχετικά με την Ku Klux Klan (KKK). Μέσω εικό-
νων περιγραφόταν η ονοματολογία, η απαρχή της ομάδας, οι προθέσεις της, η μετάλ-
λαξη σε μορφές ακραίας βίας. Ύστερα αποκαλυπτόταν η διαδρομή του πάστορα και 
ακτιβιστή Martin Luther King (MLK), ο αγώνας του για κατοχύρωση ισότητας της 
μαύρης φυλής, τα κεκτημένα αλλά και το τέλος του. Αφού οι μαθητές έβλεπαν τμήμα-
ντοκιμαντέρ της αυθεντικής ομιλίας ‘I have a dream’, ερωτούνταν αν τα όνειρά του 
πραγματοποιήθηκαν, αντιπαραβαλλόμενα με επόμενα γεγονότα.  

Η εποχή συνέπιπτε με την ιστορία της έγχρωμης Rosa Parks (RP) το 1960 όταν σε 
χώρους ομαδικής συνάθροισης η πρόσβαση σε μη λευκούς επιτρεπόταν μεν, σε χωρι-
στά μέρη δε. Το βίντεο από κινηματογραφικό έργο προέβαλλε τη σκηνή άρνησης της 
RP παραχώρησης της θέσης της σε λευκό επιβάτη σε λεωφορείο, και τη μετέπειτα σύλ-
ληψή της λόγω μη τήρησης του νόμου. Η μαζική κινητοποίηση και το μποϊκοτάζ στις 
δημόσιες συγκοινωνίες για την απελευθέρωσή της οδήγησαν στην κατάργηση των δια-
κρίσεων στα μέσα μεταφοράς στις Πολιτείες της Αμερικής. Τα παραπάνω συνδέονταν 
με τη Ruby Bridges (RB), το πρώτο έγχρωμο κορίτσι στο οποίο δόθηκε άδεια για φοί-
τηση σε σχολείο λευκών στην Αμερική. Ένα απόσπασμα από έργο προέβαλλε την εκ-
δήλωση υπερβολικής αντίδρασης των κηδεμόνων των υπολοίπων μαθητών. Με την 
επιμονή και την κόσμια συμπεριφορά της η RB κατάφερε την αποδοχή των μαύρων 
παιδιών σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και στις τρεις ιστορίες αναδεικνυόταν πώς το 
‘μαύρο κίνημα’ των δεκαετιών ΄60-΄70 άλλαξε το ρου κατηγοριοποίησης ανθρώπων.  

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος διερευνούταν η ύπαρξη ρατσισμού/νεο-ρατσι-
σμού στην Ελλάδα. Αποσαφηνίζονταν οι έννοιες πρόσφυγας, μετανάστης, λαθρομετα-
νάστης. Ένα μικρό βίντεο έδειχνε ένα πείραμα σε στάση λεωφορείου στην Αθήνα με 
την αντίδραση του κοινού στη συνεχή όχληση άνδρα να σηκωθεί ένας μετανάστης για 
να καθίσουν Έλληνες. Το επεισόδιο αυτό αντιδιαστελλόταν με την ιστορία της RP. 
Στην πορεία διευκρινιζόταν ότι οι πρωταγωνιστές ήταν ηθοποιοί, και υπογραμμίζονταν 
τα ποσοστά παθητικής στάσης, αγνόησης ή υπεράσπισης του μετανάστη έναντι του 
‘ρατσιστή’ από τους αναμένοντες επιβάτες.  

Δύο ακόμη βίντεο από πρόσφατα δελτία ειδήσεων παρουσίαζαν Έλληνες γονείς και 
ακροδεξιούς να αντιστέκονται στη συνεκπαίδευση των παιδιών τους με πρόσφυγες ή 
μετανάστες. Γινόταν παραλληλισμός με τα χωριστά σχολεία στην περίπτωση της RB 
και εξέταση τρόπων κατάρριψης στερεοτύπων (π.χ. οι πρόσφυγες είναι φορείς ασθε-
νειών). Το πρόγραμμα ολοκληρωνόταν με ένα ποίημα άγνωστου νεαρού της Αφρικής, 
με τίτλο ‘Και λες εμένα έγχρωμο;’ Οι συμμετέχοντες ανακάλυπταν το παράδοξο στην 
υποτιθέμενη λογική του ρατσισμού, και το συσχετισμό με το σήμερα. Ύστερα, χάρη 
σε μια γκραβούρα ενός δακρυσμένου μαύρου παιδιού – στα φοβισμένα μάτια του ο-
ποίου αντικατοπτριζόταν η KKK – επαναλαμβανόταν η θεματολογία ώστε να διαφανεί 
τυχόν τροποποίηση απόψεων.  

Τέλος οι παρουσιάστριες απαριθμούσαν το υλικό της Βιβλιοθήκης πάνω στο οποίο βα-
σίστηκε η παρέμβαση, και προέτρεπαν σε επιπλέον έρευνα. Με την αναχώρηση των 
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μαθητών ακουγόταν το τραγούδι ‘Ο γέρο νέγρο Τζιμ’ λόγω του ξεκάθαρου μηνύματός 
του ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ανθρώπινη σκληρότητα.  

Αποτελέσματα 

Η τακτική της αναζήτησης στερεοτύπων, όπως και της πρόκλησης θυμού μέσω κατά-
δειξης κοινωνικής αδικίας και ρατσισμού κρίθηκε καταλυτική. Τα αποτελέσματα προ-
έκυψαν από ανάλυση ερωτηματολογίων και ανίχνευση στάσεων των παριστάμενων 
πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο επικεντρωνόταν σε 
τρεις άξονες ανάλογα με την ηλικιακή και γνωστική βαθμίδα του κοινού: α) στο θυ-
μικό, που περιέκλειε ‘το πώς αισθάνομαι απέναντι στο ξένο’, β) στο πραγματικό, ‘το 
πώς ενεργώ απέναντι στο ξένο’, και γ) στο ιδανικό, ‘το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζω 
το ξένο’. Ο πρώτος άξονας ιχνηλατούσε αν οι μαθητές θα επέλεγαν ως παρέα τους 
κάποιον άλλης φυλής ή θρησκείας. Ο δεύτερος διερευνούσε αν θα συναλλάσσονταν 
κοινωνικά ή οικονομικά με μετανάστες-πρόσφυγες. Τέλος, ο τρίτος άξονας περιείχε 
τρεις ερωτήσεις σχετικές με ίσα δικαιώματα μεταξύ φύλων ή φυλών, και την επιθυμητή 
μεταχείριση προς τους συμμετέχοντες αν γίνονταν μετανάστες. Από τις απαντήσεις του 
ξεπρόβαλλαν τα πρώτα σημάδια ρατσιστικής και νεο-ρατσιστικής νοοτροπίας της μέ-
σης Ελληνικής οικογένειας. Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο χαμηλό το ηλικιακό επίπεδο, 
τόσο λιγότερα τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Έτσι, οι μαθητές του 
Δημοτικού και Γυμνασίου δεν απέρριπταν το να καλέσουν στο χώρο τους αλλοδαπούς 
συνομήλικους. Στους μεγαλύτερους, λόγω επιρροής οικογενειακού περιβάλλοντος ή 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έμφυτης τάσης κατηγοριοποίησης ή δυσάρεστων εμπει-
ριών, η ενοικίαση σπιτιού για παράδειγμα αποκλειόταν λόγω πιθανότητας βανδαλι-
σμού ή μη καταβολής ενοικίου. Ακόμη, οι μικροί ήταν θετικοί στο να παντρευτούν 
έγχρωμο με προϋπόθεση την αγάπη, οι μεγαλύτεροι όμως περνούσαν στο άλλο άκρο, 
μέχρι το ότι οι μαύροι είναι ‘άπιστοι και αντίχριστοι’. Η ανάγκη αναίρεσης σαθρών 
επιχειρημάτων δικαιολογούσε τη συνεχή παροχή ερεθισμάτων από τις καθηγήτριες.  

Όσον αφορά στην παρουσίαση, η συνδρομή των φωτογραφιών και του βίντεο τόνωνε 
την απλή διήγηση. Κατά τη διάρκεια των επιμέρους προβολών επικρατούσε αναπά-
ντεχη ησυχία. Η εισήγηση όμως κάθε άλλο παρά μονόπλευρη ήταν. Οι μαθητές εισχω-
ρούσαν στην ιστορία του κάθε ήρωα, και έβλεπαν τις διακρίσεις από τη δική του προ-
οπτική. Έδειχναν ενδιαφέρον, κατανοούσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, έθεταν 
δικά τους ερωτήματα, σχολίαζαν, επινοούσαν αιτιολόγηση πράξεων. Οι παρατηρήσεις 
των συντονιστριών τούς παρέπεμπαν σε παραμελημένες λεπτομέρειες. Η απουσία βαθ-
μολόγησης συνέβαλλε σε ελάττωση άγχους και σε αυθόρμητη συμμετοχή. Στο πρώτο 
μέρος αναδυόταν έκπληξη, καθώς η πλειοψηφία αγνοούσε την ιστορία των περιγραφό-
μενων προσωπικοτήτων, μετά συγκίνηση, ακόμη και θυμός για τη στάση έναντι ατό-
μων με ανόμοιο χρώμα δέρματος. Στο δεύτερο μέρος τα αληθινά επεισόδια νεο-ρατσι-
σμού προς πρόσφυγες-μετανάστες φόρτιζαν την ατμόσφαιρα καθώς ήταν ζήτημα επί-
καιρο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Όσοι είχαν παρόμοια βιώματα μέσα από το ακρο-
ατήριο αποκάλυπταν την καταγωγή τους και εκφράζονταν έντονα. Συγκλονίζονταν ό-
λοι από τις ομοιότητες ρατσιστικής αντιμετώπισης στο παρελθόν και το παρόν. Η 
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αντιπαράθεση κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ ‘λευκών’ και ‘έγχρωμων’ στο ομώ-
νυμο ποίημα (σύμφωνα με το Lynch όπως αναφέρεται στο Short, 1996) ήταν αφοπλι-
στική. Ακολουθούσε συμπόνια, αλληλεγγύη, τάση για βοήθεια. Σημειώθηκε ότι τα μι-
κρά παιδιά άρχιζαν να αμφισβητούν αρχικές δηλώσεις τους, αποδεχόμενοι την πιθανό-
τητα να ζουν, να συναναστρέφονται και να διδάσκονται στον ίδιο χώρο με πρόσφυγες 
ή μετανάστες. Ωστόσο οι μεγαλύτεροι μπορεί μεν να καταδίκαζαν την αδικία, ενέμεναν 
όμως στις θέσεις τους αποδεικνύοντας ότι η παγίωση νοσηρών στερεοτύπων είναι α-
ντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία ή τις γνώσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην α-
ξιοποίηση κάθε παρεχόμενου στοιχείου ως προσωπική εφόρμηση για περαιτέρω τεκ-
μηρίωση.  

Στα οφέλη για τις συντονίστριες συγκαταλεγόταν η γνωριμία και αλληλεπίδραση με 
συναδέλφους και μαθητές ποικίλων ηλικιών, γνωστικού και κοινωνικού επιπέδου. Το 
πολυπληθές και ετερογενές κοινό προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία στο εγχείρημα 
με το εύρος ιδεών και οπτικής γωνίας πάνω στο ζητούμενο. Ο ενθουσιασμός στο τέλος 
από τη διαδικασία ήταν εμφανής από το χειροκρότημα.  

Συμπεράσματα 

Μαθητές όλων των ηλικιών παρακολούθησαν ένα αντιρατσιστικό πρόγραμμα στη Δη-
μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας βασισμένο στην πρόκληση ενσυναίσθησης, θυ-
μού, αντίδρασης στο άδικο. Τα συμπεράσματα κλίνουν στο ότι οι νεαρότεροι είναι δε-
κτικοί σε συναναστροφή ατόμων διαφορετικής προέλευσης ενώ οι μεγαλύτεροι κατα-
νοούν μεν το εσφαλμένο, συγκινούνται, δύσκολα όμως μεταβάλλουν παγιωμένες αρ-
νητικές αντιλήψεις, εμφανίζοντας διακριτή συμπεριφορά. Η προσκόλληση σε απαρ-
χαιωμένες, ανυπόστατες απόψεις, η ελάχιστη επαφή με το ‘ξένο’ και τα πιθανά αρνη-
τικά συμβάντα φαίνονται να αποτελούν τροχοπέδη στην κατάρριψη προκαταλήψεων ή 
στη βελτίωση σχέσεων μεταξύ παλιών και νέων μελών μιας κοινότητας. Η αναγνώριση 
στερεοτύπων μέσα από αληθινά παραδείγματα και ουσιώδη διάλογο βοηθά στην ανα-
σκευή ή εξάλειψή τους, καταλήγοντας σε μια κοινωνία που αξιολογεί τις ανθρώπινες 
ομάδες αντικειμενικά, με σεβασμό στα αναφαίρετα δικαιώματά τους. Η διαδικασία ε-
παφίεται στις πλάτες των εκπαιδευτικών που με φροντίδα και επαγρύπνηση υποδεικνύ-
ουν εναλλακτικά μονοπάτια.  

Η Βιβλιοθήκη στήριξε τη βιωματική αυτή προσπάθεια προωθώντας ορθολογισμό μέσω 
νέων διαστάσεων. Η αυξημένη ζήτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, και η άνοδος επι-
σκεψιμότητας για ανάγνωση και δανεισμό κατοχύρωναν την ποιότητα του φορέα. Ό-
μως, πέραν της ενεργοποίησης συνείδησης μέσα στην αίθουσα, υπήρχε αδυναμία εξα-
κρίβωσης του βάθους ενσυναίσθησης των παρευρισκόμενων, και μελλοντικής επιρ-
ροής της παρέμβασης. Το υλικό πάντως τύγχανε επεξεργασίας από τους συμμετέχοντες 
ως αφετηρία αντικειμενικής ενημέρωσης – αυτόνομης μάθησης. Ελπίζουμε η παρούσα 
δράση να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για παρεμφερή προγράμματα. Απώτερος στόχος, 
ανεξάρτητοι, δημοκρατικοί πολίτες με ενισχυμένη κριτική ικανότητα χωρίς στείρους 
δογματισμούς ή απολιθωμένες δοξασίες.  
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Από το μουστάκι του Νταλί στον χιτώνα του Θαλή 
 

Γερονικολού Παναγιώτα, Εκαιδευτικός Π.Ε.70, panger030@gmail.com 
Ζαραμπούκας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, vasiliszaraboukas@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί έναν συνυφασμό της γεωμετρίας, και πιο συ-
γκεκριμένα των γεωμετρικών σχημάτων και των στερεών με την τέχνη και εν συνεχεία 
με θέματα ιστορίας, μυθολογίας, αλλά και θέματα που άπτονται της καθημερινότητας. 
Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και στη μετασχηματί-
ζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Ενδείκνυται περισσότερο για εφαρ-
μογή στην Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, ωστόσο παρουσιάζει ευελιξία προσαρμο-
γής και σε μικρότερες ή μεγαλύτερες τάξεις. Σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ δημοτικού που 
εφαρμόστηκε από εμάς, υπήρξε συμμετοχή όλων των μαθητών – ανεξάρτητα από τη 
σχολική τους επίδοση – διασκεδάζοντας, μαθαίνοντας, τραγουδώντας, χορεύοντας και 
παίζοντας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γεωμετρία, σχήματα, στερεά, τέχνη, διαθεματικότητα 

Εισαγωγή 

Πίνακες ζωγραφικής (οπτικός γραμματισμός) αποτελούν το πρώτο ερέθισμα για την 
παρατήρηση των σχημάτων και των στερέων καθώς και την περιγραφή τους. Τα έργα 
τέχνης εμπλουτίζουν την εμπειρία των μαθητών, παρουσιάζοντας πολλά σχήματα με 
ποικίλα μεγέθη και προσανατολισμούς, ώστε να αποφευχθεί να θεωρούν οι μαθητές 
ένα σχήμα με μια μόνο μορφή και θέση (Λεμονίδης, 2005). Στη συνέχεια με ένα μικρό 
ποίημα, εκμεταλλευόμενοι τη μουσική βίωση της γλώσσας που χαρακτηρίζει αυτή την 
ηλικία (Καρακίτσιος, 2002), δίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε σχήματος. Με 
αυτόν τον τρόπο η απομνημόνευση κάποιων βασικών εννοιών γίνεται ευκολότερη. Το 
κάθε ποίημα, το οποίο δημιουργήθηκε από εμάς και τους μαθητές μας, μας δίνει αφόρ-
μηση  για διαθεματική προσέγγιση με διάφορα αντικείμενα που συνάδουν με την ύλη 
και το αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών του δημοτικού και είναι σύμφωνα με τα ΑΠΣ 
και ΔΕΠΠΣ. Θέλουμε συνάμα με τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, 
να συνδυάσουμε τη μουσική και την κιναισθητική. Γι’ αυτόν τον σκοπό οι μαθητές για 
κάθε σχήμα αναφέρουν κάποιο μουσικό όργανο που τους το θυμίζει και ύστερα, με όσα 
μουσικά όργανα από αυτά υπάρχουν στο σχολείο ή με το πρόγραμμα Classics For Kids 
(music), επιχειρούμε μια σύνθεση. Ένα παιχνίδι, στο τέλος της επεξεργασίας κάθε σχή-
ματος, δίνει την ευκαιρία έκφρασης με το σώμα και δημιουργεί ευχάριστο κλίμα στους 
μικρούς μαθητές.  

Στοχοθεσία 
Να διακρίνουν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά, να γνωρίσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους, να τα συγκρίνουν εντοπίζοντας τις διαφορές μεταξύ τους και να 
συνειδητοποιήσουν την αμφίδρομη σχέση μαθηματικών και τέχνης. Μέσα από τη δια-
θεματικότητα, επιχειρούμε να αντιληφθούν τα παιδιά ότι τα σχήματα και τα στερεά 
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υπάρχουν παντού γύρω μας είτε ως φυσικά, είτε ως τεχνητά αντικείμενα και σύμβολα.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδακτική πρόταση βασίζεται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner 
(Gardner, πρώτη δημοσίευση 1983), σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο δεν διαθέτει 
ένα είδος νοημοσύνης, αλλά συνδυασμό πολλών, οι οποίες συνεργάζονται και αλληλο-
επιδρούν. Μεγάλο μέρος του σεναρίου στηρίζεται στην τέχνη, την οποία ο John Dewey, 
στο έργο του η τέχνη ως εμπειρία (πρώτη δημοσίευση 1934), τη θεώρησε θεμελιώδες 
στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Η τέχνη δημιουργεί στα παιδιά έναν αυθόρμητο 
ενθουσιασμό και τους κινεί την περιέργεια (Γρόσδος, 2017). Φύλλα εργασίας απουσιά-
ζουν σκόπιμα, καθώς δεν επιδιώκουμε μια φορμαλιστική προσέγγιση, αλλά μια εναλ-
λακτική, που δίνει ευκαιρία πολυδιάστατης έκφρασης.  

Διδακτική πρόταση 

Αφόρμηση 

Η αφόρμηση δίνεται με μια φωτογραφία του Σαλβαδόρ Νταλί με το περίεργο μουστάκι 
του και μια εικόνα από το άγαλμα του Θαλή. Το εναρκτήριο έναυσμα για κουβέντα 
προέρχεται από την παρατήρηση των δύο προσώπων. Ταυτόχρονα, δίνουμε κάποιες 
πληροφορίες, όπως τη χρονική περίοδο που έζησαν και το αντικείμενο με το οποίο 
ασχολήθηκαν και ξεχώρισαν. Θέτουμε επίσης το ερώτημα που υπάρχει με λογοπαίγνιο 
και στον τίτλο: ‶Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δυο πρόσωπα;″, το οποίο θα απα-
ντηθεί στο τέλος με τη δραστηριότητα ανατροφοδότησης. Επιλέγεται ο Θαλής και όχι 
ο Ευκλείδης, που θεωρείται ο πατέρας της γεωμετρίας, καθώς ο Θαλής είναι προγενέ-
στερος και διατύπωσε προτάσεις τις οποίες ο Ευκλείδης υιοθέτησε. Η επιλογή του 
Νταλί γίνεται θέλοντας να δείξουμε ότι η γεωμετρία υπάρχει γενικά στην τέχνη και όχι 
μόνο στους πίνακες κυβιστών ζωγράφων. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται πίνακες πολλών 
ζωγράφων στο σενάριο, κυβιστών και μη.   

Τα γεωμετρικά σχήματα 

Τετράγωνο 

Πίνακες ζωγραφικής: Black Square and Red Square - Kazimir Malevich, Seated harle-
quin - Pablo Picasso, Homage square - Josef Albers 
Ποίημα: Την ισότητα θα βρεις 
               το τετράγωνο αν σκεφτείς. 
               Τέσσερις ίσες πλευρές, 
               τέσσερις γωνίες ορθές. 
Το ποίημα μας δίνει το ερέθισμα να μετρήσουμε πάνω στα έργα τέχνης τις πλευρές, να 
εξηγήσουμε την έννοια των ορθών γωνιών και να τις εντοπίσουμε στα τετράγωνα. Δια-
θεματική προσέγγιση: Εστιάζοντας στη λέξη ισότητα του ποιήματος, μιλάμε για τη μα-
θηματική ισότητα και την ευρύτερη έννοιά της. Συνεχίζουμε, δείχνοντας εικόνα από 
ένα πεζοδρόμιο και παρατηρώντας τις πλάκες σε σχήμα τετραγώνου, που είναι κίτρινες 
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και με διαφορετική υφή από τις υπόλοιπες, καθώς αποτελούν οδηγό όδευσης των τυ-
φλών.  
Μουσικό όργανο: ελικών του Πτολεμαίου (έγχορδο αρχαίο μουσικό όργανο).  
Παιχνίδι: Κουτσό. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης και ενσυναίσθησης με την παραπάνω 
δραστηριότητα, οι μαθητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι με δεμένα μάτια, ώστε να 
αντιληφθούν τη δυσκολία και το πόσο σπουδαία είναι αυτά τα «κίτρινα τετράγωνα». 
 

Ορθογώνιο 

Πίνακες ζωγραφικής: The kiss – Gustav Klimt, Fire in the evening – Paul Klee, Com-
position with Red Blue and Yellow – Piet Mondrian 
Ποίημα: Στο ορθογώνιο μπορείς 
              με τον απέναντι να μετρηθείς 
              και ίσος να βρεθείς, 
              μα όσο κι αν προχωρήσεις,  
              δεν θα τον συναντήσεις. 
Το ποίημα μάς ωθεί να παρατηρήσουμε στους πίνακες τις απέναντι παράλληλες και 
ίσες πλευρές του ορθογωνίου. Στον πίνακα του Μοντριάν, το συγκρίνουμε με το τε-
τράγωνο και  εντοπίζουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο σχημάτων.  
Διαθεματική προσέγγιση: Δείχνουμε στα παιδιά μια φωτογραφία της NASA (NASA 
IceBridge, πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου απεικονίζει ένα τεράστιο παγόβουνο σε σχήμα τέ-
λειου ορθογωνίου στην Ανταρκτική. Συζητάμε για την κλιματική αλλαγή.  
Μουσικό όργανο: φυσαρμόνικα (πνευστό). 
Παιχνίδι: ορθογώνια ξύλινα τουβλάκια, τα οποία οι μαθητές πρέπει να στερεώσουν σε 
πύργο χωρίς να πέσουν. Ένα παιχνίδι που ενισχύει τη χωρική-οπτική, τη διαπροσωπική 
και τη σωματική ευφυΐα.  
 

Κύκλος 
 
Πίνακες ζωγραφικής: The Starry Night – Vincent van Gogh, Circles – Bruse Gray, Cir-
cles in a circle – Wassily Kandinsky 
Ποίημα: Η μικρή Ελένη  
               τρέχει στον κύκλο 
               από τη μία στην άλλη μεριά  
               και τη διάμετρο μετρά. 
               Στη μέση αν σταθεί  
               την ακτίνα θα έχει βρει. 
               Κύκλος στρογγυλός 
               μεγάλος και μικρός 

               της Φαιστού ο πιο γνωστός  
               που είναι τόσο ξακουστός 
               όπως η Κρήτη και ο  
               Μινωικός πολιτισμός. 
            Στην Ελλάδα νησιά μυριάδες 
            κύκλο φτιάχνουν οι Κυκλάδες.  
                           
 

Μέσα από το ποίημα και με παρατήρηση των έργων τέχνης, εντοπίζουμε κάποια στοι-
χεία του κύκλου, τα οποία οι μαθητές θα αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο και με το 
παιχνίδι που θα παίξουν στη συνέχεια. 
Διαθεματική προσέγγιση: Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τον δίσκο της Φαιστού 
από το διαδίκτυο και τον συνδέουμε με τον Μινωικό πολιτισμό, που αποτελεί κεφάλαιο 
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της ιστορίας της Γ΄ τάξης του δημοτικού. Σαν επέκταση, τα παιδιά μπορούν να φτιά-
ξουν κυκλικές επιφάνειες με πηλό και με σύμβολα να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
μήνυμα. Η διαθεματικότητα συνεχίζεται  με τη γεωγραφία, εντοπίζοντας τις Κυκλάδες 
στον χάρτη και σχεδιάζοντας με μαρκαδόρο τον νοητό κύκλο που σχηματίζουν γύρω 
από τη Δήλο, νοηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την ονομασία του συμπλέγματος. 
Μουσικό όργανο: τύμπανο, ντέφι, καστανιέτες (κρουστά). 
Παιχνίδι: Η μικρή Ελένη. Εκτός από την κλασική μορφή του παιχνιδιού, κάνουμε και 
μια παραλλαγή: Η «Ελένη» τρέχει από τη μια μεριά του κύκλου στην άλλη, κρατώντας 
μια κορδέλα και δείχνοντας τη διάμετρο, ενώ αν σταθεί στο κέντρο τα παιδιά παρατη-
ρούν την ακτίνα του.  
 

Τρίγωνο 
 
Πίνακες ζωγραφικής: With the triangle, Composition – Wassily Kandinsky, Two pairs 
of right triangles – Kazuya Akimoto, Χαρταετοί – Δημήτρης Μυταράς 
Ποίημα: Τρίγωνο πανί  
               με τον άνεμο συνομιλεί 
               στην Ιθάκη να βρεθεί. 
               Τρεις γωνίες, τρεις πλευρές, 
               πότε ίσες, πότε διαφορετικές. 
Το ποίημα αναφέρει με απλό τρόπο ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη τριγώνων. Μιλάμε 
για ισόπλευρα, ισοσκελή και σκαληνά με βάση τις πλευρές και για ορθογώνια, αμβλυ-
γώνια και οξυγώνια με βάση τις γωνίες, αν το σενάριο εφαρμοστεί σε μεγαλύτερα παι-
διά.  
Διαθεματική προσέγγιση: Συζητάμε με τα παιδιά για το πώς ήταν το καράβι του Οδυσ-
σέα, που θα τον γυρνούσε στην Ιθάκη.  
Μουσικό όργανο: Άρπα (έγχορδο).    
Παιχνίδι: Τα παιδιά χορεύουν το τραγούδι του Τριγωνοψαρούλη, του Βαγγέλη Ηλιό-
πουλου και συζητούν για τη διαφορετικότητα. 
 

Πολύγωνο 
 

Πίνακες ζωγραφικής: Πίνακες – γλυπτά – χάρτες του Κινέζου Καλλιτέχνη Ren Ri, ο 
οποίος χρησιμοποιεί κηρήθρα για τα έργα του. 
Ποίημα: Η μέλισσα μπορεί, να συμβάλει στη σωστή διατροφή  
              και σαν καλλιτέχνης εξάγωνα να δημιουργεί, χωρίς ποτέ να κουραστεί.  
Ασχολούμαστε με τα συνθετικά της λέξης εξάγωνο, παρατηρώντας το σχήμα. 
Διαθεματική προσέγγιση: Σωστή διατροφή 
Παιχνίδι: Με λάστιχο, το οποίο περνούν τα παιδιά στο πίσω μέρος των αστραγάλων 
τους, σχηματίζουν ένα εξάγωνο και στη συνέχεια έναν ιστό όπως αυτόν της αράχνης. 

 
Ρόμβος 

 
Πίνακες ζωγραφικής: Kite – Maginel Wright Enright, kite – Francisco Jose de Goya 
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Ποίημα: Ο ρόμβος να μοιάσει στο τετράγωνο προσπαθεί  
              μα καμιά του γωνία δεν είναι ορθή. 
              Σαν χαρταετός πέταξε, ακούγοντας τον ποιητή  
              με τον άνεμο να ανταμωθεί. 
Τα παιδιά μπορούν με τον γνώμονά τους να διαπιστώσουν ότι οι γωνίες στον ρόμβο 
δεν είναι ορθές και να αντιληφθούν τη διαφορά του από το τετράγωνο. 
Διαθεματική προσέγγιση: Σχολιάζουμε με τους μαθητές στίχους από το ποίημα “Μι-
κρός Ναυτίλος” του Οδυσσέα Ελύτη. Σαν προέκταση, τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν 
χάρτινους χαρταετούς σε σχήμα ρόμβου, οι οποίοι θα μεταφέρουν ένα μήνυμα (π.χ. 
ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη, ισότητα, όνειρα). 
Παιχνίδι: Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν για να πετάξουν έναν χαρταετό. 
 

Γεωμετρικά Στερεά 
 
Πίνακες: Lincoln in Dalivision, Galatea of the Spheres, Metamorphosis of Narcissus, 
Face of Mae West Which May Be Used as an Apartment, The Madonna of Portlligat, 
Landscape Near Figueras, Living still life. Όλοι είναι πίνακες του Salvador Dalí.  
Ποίημα: Τα γεωμετρικά σχήματα μπορείς στο χαρτί να ζωγραφίσεις  
               μα να τα πιάσεις δεν μπορείς όσο κι αν προσπαθήσεις. 
               Να σταθούν δεν μπορούν, παρά μόνο να σχηματιστούν.  
               Τα γεωμετρικά στερεά μπορούν και να σταθούν, 
               κάποια κάνουν κόλπα και κυλούν  
               και κάποια άλλα ακμές, έδρες, κορυφές, μετρούν. 
Παρατηρούμε τους πίνακες του Σαλβαδόρ Νταλί, με «γεωμετρικά σχήματα και στε-
ρεά», και με τη βοήθεια του ποιήματος εντοπίζουμε τις διαφορές τους. Ύστερα, όπως 
θα έκανε και ο Θαλής, σαν μαθηματικοί, τα ονομάζουμε και φτιάχνουμε έναν πίνακα 
αναφοράς με δυο στήλες για να τα ξεχωρίσουμε. Στα στερεά εντοπίζουμε τις ακμές, τις 
έδρες και τις κορυφές, όπου υπάρχουν.  

Τα σχήματα ως διεθνής κώδικας επικοινωνίας 

Δείχνοντας εικόνες από πινακίδες που υπάρχουν στον δρόμο, οι μαθητές εντοπίζουν 
γεωμετρικά σχήματα και εξηγούν το τι σημαίνουν. Παρατηρούν τις γενικές κατηγορίες 
ανάλογα με το σχήμα τους. Παράδειγμα, οι πινακίδες που υποδηλώνουν κίνδυνο είναι 
τριγωνικές, αυτές που περιέχουν πληροφορίες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ενώ 
οι πινακίδες που δίνουν εντολές είναι στρογγυλές. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι 
κοινό και κατανοητό από όλους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν. Συμπεραί-
νουμε λοιπόν, πως τα σχήματα στις πινακίδες σήμανσης αποτελούν έναν διεθνή κώδικα 
επικοινωνίας. 

Τα σχήματα στις άλλες τέχνες 

Δείχνοντας εικόνες από κατόψεις ναών, από θολωτούς τάφους μυκηναϊκής περιόδου, 
αλλά και από σύγχρονα κτίρια (προτείνονται φωτογραφίες του αρχιτέκτονα και φωτο-
γράφου από την Ουγγαρία Ζολτ Χλίνκα, οι οποίες απαθανατίζουν την ξεχωριστή 
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συμμετρία και τα γεωμετρικά σχήματα σε κτίρια), τα παιδιά παρατηρούν τη σχέση γε-
ωμετρίας και αρχιτεκτονικής. Εικόνες από αρχαία ελληνικά γλυπτά, αλλά και από σύγ-
χρονα γεωμετρικά γλυπτά ζώων του Νεοζηλανδού γλύπτη Ben Foster, δείχνουν τη 
σχέση γεωμετρίας και γλυπτικής. Δείχνοντας εικόνες με αγγεία γεωμετρικής εποχής, 
συζητάμε το γιατί η γεωμετρία “έδωσε το όνομά της” σε μια ολόκληρη χρονική περί-
οδο. 

Συμπεράσματα 

Τα μαθηματικά υπάρχουν παντού στην καθημερινότητά μας και μπορούμε να τα προ-
σεγγίσουμε με πολλούς τρόπους εκτός από την αποστήθιση (Χασάπης, 2015). Μέσα 
από την ανατροφοδότηση που έγινε, με τους μαθητές να φτιάχνουν έργα τέχνης με 
γεωμετρικά σχήματα και στερεά και να τα σχολιάζουν – αρχικά σαν ζωγράφοι, φορώ-
ντας ένα μουστάκι όπως ο Νταλί και έπειτα σαν μαθηματικοί, φορώντας χιτώνα όπως 
ο Θαλής – διαπιστώθηκε πως όλα τα προσδοκόμενα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό 
του σεναρίου είχαν επιτευχθεί. Οι μαθητές απάντησαν με αυτόν τον τρόπο και στο ε-
ρώτημα που είχε τεθεί κατά την αφόρμηση, αντιλαμβανόμενοι τη σχέση ανάμεσα στον 
Νταλί (τέχνη) και τον Θαλή (μαθηματικά – γεωμετρία). Ο παιγνιώδης τρόπος κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των παιδιών.  
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"Γιατί την Νέκυια;" Ταξιδεύοντας... με τους μύθους και τον Όμηρο 

Κοκορέλης Γεώργιος 
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΔΕ Ιστορίας,gkokorelis@hotmail.com  

Μαματσή Ανδρονίκη 
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.04-01, Msc Φυσικής Περιβάλλοντος, politismos12@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσουμε μια δράση που ξεκίνησε στην αίθουσα δι-
δασκαλίας του Α1 τμήματος του 9ου Γυμνασίου Πειραιά, εξελίχθηκε σε πολιτιστικό 
πρόγραμμα και κατέληξε στη δημιουργία θεατρικού δρώμενου. Η ιδέα του αρχικού 
εγχειρήματος γεννήθηκε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς από την αναζήτηση 
μεθόδων ελκυστικής προσέγγισης των ομηρικών επών. Μετά από ανάλογη προετοιμα-
σία και διάλογο με τους μαθητές, αποφασίστηκε η αναζήτηση μύθων και θεματικών 
αναφορών του ομηρικού κόσμου σε λογοτεχνικά βιβλία επιστημονικής φαντασίας, σε 
κόμικς, σε ταινίες και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο ενθουσιασμός των μαθητών κατά 
τη διάρκεια της συλλογής και της μελέτης του υλικού ήταν μεγάλος και γρήγορα προ-
έκυψε η ανάγκη αξιοποίησής του. Στην πρόταση μαθήτριας να προχωρήσουμε σε θεα-
τρική παράσταση συμφώνησε όλη η τάξη. Έτσι δημιουργήθηκε δεύτερη ομάδα θεά-
τρου στο σχολείο που ασχολήθηκε με το ανέβασμα θεατρικού δρώμενου που το ονο-
μάσαμε «Γιατί τη Νέκυια;». 

Λέξεις-Κλειδιά: Οδύσσεια, θέατρο, project, Νέκυια, επιστημονική φαντασία. 

Εισαγωγή 

Η ιδέα για την αρχική, τουλάχιστον, σύλληψη της δράσης που θα σας περιγράψουμε 
προέκυψε από δύο βασικούς άξονες προβληματισμού του διδάσκοντα φιλολόγου. Ο 
πρώτος έχει να κάνει με την πρόσληψη του ομηρικού κόσμου και την επαφή με ένα 
ολόκληρο και ιδιόμορφο «λογοτεχνικό έργο». Ο δεύτερος άξονας προβληματισμού έ-
χει να κάνει με το ερώτημα που απασχολεί τον φιλόλογο: Διαβάζουν οι μαθητές λογο-
τεχνία, ή γενικότερα, διαβάζουν, κι αν όχι γιατί; Και πώς θα μπορούσαμε να τους κά-
νουμε να ξεκινήσουν; 

Θα κάναμε την Οδύσσεια αλλιώς. Ο Πέρσι Τζάκσον ήταν μια καλή αφορμή που συνέ-
βαλε στο εγχείρημα. Πρόκειται για μια πεντάτομη σειρά φανταστικών μυθιστορημά-
των, του αμερικανού συγγραφέα Ρικ Ριόρνταν, με ήρωα τον Πέρσι Τζάκσον, έναν δω-
δεκάχρονο ημίθεο που, ανάμεσα σε πολλά άλλα που του συμβαίνουν, αναλαμβάνει, 
μαζί με τους συντρόφους του, να βρει ποιος είχε κλέψει την αστραπή του Δία. Η δράση 
είναι στο σήμερα και στη Ν. Υόρκη, στο Λος Άντζελες και αλλού, μέχρι να φτάσει ο 
Πέρσι στον προορισμό του. Επρόκειτο για βιβλία επιστημονικής φαντασίας με προφα-
νέστατες επιρροές και ευφάνταστης πληρότητας αναλογίες με την ελληνική μυθολογία, 
πράγμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Οδύσσειας.  
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Θεωρητικό πλαίσιο - Στόχοι 

 Η διακειμενικότητα όπως πρωτοδιατυπώθηκε από την Kristeva και οι θεωρίες του 
Barthes, και του Genette, αποτέλεσαν τον θεωρητικό μας εξοπλισμό. Με δεδομένο ότι 
«κάθε κείμενο είναι ένα υφαντό παλαιότερων αναφορών» (Barthes, 1988) κατευθύν-
θηκαν οι μαθητές σε κείμενα ξένων συγγραφέων αλλά και σε ελληνικά κόμικς όπου 
κλήθηκαν να εντοπίσουν στοιχεία που αποδείκνυαν τη συνάφεια και την επίδραση του 
ομηρικού έπους σε αυτά. Και ακόμα να θέσουν ερωτήματα στα κείμενα, να ανιχνεύ-
σουν ομοιότητες και διαφορές, να συνομιλήσουν, για να νιώσουν την έννοια της δια-
λογικότητας. Να νιώσουν την ερμηνευτική διάσταση στη σχέση που δημιουργείται ό-
ταν το νόημα έρχεται σε επαφή με ένα άλλο νόημα και τη συνακόλουθη εμφάνιση ενός 
νέου πλέγματος ανασημασιοδοτήσεων και επανερμηνειών (Καλογήρου 2011). 

Κατά τον Genette διακειμενικότητα είναι «οτιδήποτε θέτει σε σχέση, ανοιχτή ή μυ-
στική, το κείμενο με άλλα κείμενα». Η ανίχνευση αυτής της σχέσης έγινε βασικός στό-
χος της δράσης. Μόνο που επεκτάθηκε και πέρα από τα κείμενα, στην ευρυχωρία των 
έργων της τέχνης των ανθρώπων, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ο κινηματογρά-
φος, που διεύρυναν το αρχικό πεδίο της έρευνας.  

Η διεύρυνση του πεδίου αγκάλιασε την καθημερινότητα των εφήβων, άγγιξε την κοι-
νωνική τους πραγματικότητα και η συνακόλουθη αναζήτηση ταυτίσεων και αναλογιών 
του παρόντος με τον κόσμο του αρχαίου προτύπου, προώθησε κι έναν άλλο στόχο, την 
ολιστική, κατά το δυνατόν, προσέγγιση του παρελθόντος, τουλάχιστον με τον τρόπο 
που αυτό παρουσιάζεται από τον Όμηρο στην Οδύσσεια. 

Κι απώτερος αλλά πολύ κρίσιμος στόχος, για τους μαθητές, το ταξίδι που θα προκύ-
ψει από τη γνωριμία τους με τον Οδυσσέα, να κάνουν «σχέση» μαζί του και να τους 
συντροφέψει στο δικό τους ταξίδι. Να αισθανθούν «μιαν αγάπη» κι εκείνοι, να ανα-
μετρηθούν μαζί της και να ορίσουν τη δική τους Ιθάκη. Έτσι θα έχουν καταφέρει να 
κάνουν την Οδύσσεια «να υπάρξει» στον ορίζοντα του παρόντος, ευρύχωρη σε τολ-
μηρές αναγνώσεις και διαθέσιμη για ψυχικές και συναισθηματικές προβολές. 

Μέθοδος 

Επιλέχθηκε η μέθοδος Project αφού πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία στην 
οποία συμμετέχουν όλοι αποφασιστικά και διαμορφώνουν συστηματικά τη διεξαγωγή 
της. Μεθοδολογικά το project βασίζεται στις αρχές της θεωρίας του κοινωνικού κον-
στρουκτιβισμού (Vygotsky, 1997), εφόσον η καινούργια γνώση, μέσω της διερεύνησης 
και της ανακάλυψης, οικοδομείται πάνω στην προηγούμενη γνώση του μαθητή σε μια 
αλληλεπίδραση που εμπλουτίζεται από τη συνεργασία του σχολικού περιβάλλοντος με 
το ευρύτερο κοινωνικό.  

Εφαρμόστηκαν αρχές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Οι μαθητές έμαθαν να επεξερ-
γάζονται στις ομάδες τους την αρχική ιδέα, αυτοοργανώθηκαν, αντάλλαξαν 
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πληροφορίες και σκέψεις και το κυριότερο, δούλεψαν σε ένα ανοιχτό πεδίο δράσης που 
δεν ήταν εκ των προτέρων επεξεργασμένο στις λεπτομέρειές του. Έτσι μπόρεσαν να 
επινοήσουν και δικές τους μεθόδους που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και 
στις επιθυμίες τους. 

Ήταν, επομένως, αναμενόμενο η επαφή με τα κείμενα να υποβάλει τους μαθητές σε 
μια ψυχική και πνευματική εμπλοκή που αναζήτησε χώρο και πλαίσιο να εκφραστεί 
βιωματικά. Η διαδικασία της μελέτης των κειμένων και της σταδιακής οικειοποίησής 
τους με αυτά, τους οδήγησε στην αναζήτηση προσωπικού νοήματος που μπορούσε να 
ανιχνευθεί μέσα από την θεατρική έκφραση. 

Tο θέατρο στην εκπαιδευτική διαδικασία αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των μαθη-
τών, προάγει τη διαθεματική διδασκαλία, και δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να ζή-
σουν ευχάριστα τη σχολική ζωή. Και βέβαια μπορεί, και οφείλει, να ενισχύσει ισχυρές 
αξίες για τη ζωή, αξίες διαχείρισης και ανοχής της πραγματικότητας, όπως η λειτουργία 
της ομάδας, η αλληλεγγύη, η επινόηση ενός κοινού στόχου, ο σεβασμός στη γνώμη και 
την πρόταση του άλλου, η αποδοχή της ετερότητας της ανθρώπινης σκέψης, η χωρίς 
λογοκρισία, χωρίς ανταπόδοση δημιουργικότητα, η ελεύθερη έκφραση του σώματος, 
η απελευθερωτική δύναμη της παραβολής μέσα από τη μυθοπλασία. (Κακουδάκη, 
2003).  

 

Εικόνα 1 

Περιγραφή της δράσης 

Από την πρώτη επαφή με τους μαθητές του τμήματος εκείνη τη σχολική χρονιά στα 
μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και της λογοτεχνίας, φάνηκε το ενδιαφέρον και η 
προθυμία τους να συμμετέχουν σε εξωδιδακτικές δράσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκε 
ότι αρκετοί δωδεκάχρονοι μαθητές του Α1 ήταν επαρκείς αναγνώστες και μάλιστα προ-
τιμούσαν βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Το κλίμα είχε δημιουργηθεί.  
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 Γρήγορα διαπιστώθηκε πως από τα διαβάσματά τους και την επαφή τους με τη λογο-
τεχνία του φανταστικού ήταν εξοικειωμένοι με την εναλλαγή ανάμεσα στη ζωή και στο 
θάνατο, στην πραγματικότητα και στο μύθο. Αβίαστα, λοιπόν, οργανώθηκε από τον 
διδάσκοντα, εντός του προγραμματισμού της ύλης, μια μικρή επισκόπηση της ελληνι-
κής μυθολογίας, κυρίως σε επίπεδο συμβολισμών, με έμφαση σε μύθους που θα συνα-
ντούσαμε στην Οδύσσεια. Δημιουργήθηκε έτσι ένα πλαίσιο αναφοράς με το οποίο μπο-
ρούσαμε σταδιακά να επικοινωνούμε προκειμένου να αποκωδικοποιήσουμε τους συ-
νεκτικούς δεσμούς και τον ρόλο των μύθων στην ομηρική αφήγηση.  

Η περιδιάβαση στην ελληνική μυθολογία ήταν, όπως αποδείχτηκε, κομβικής σημασίας 
για την εξέλιξη της δράσης. Διεύρυνε την αντίληψη των μαθητών και ανέσυρε από το 
βιωματικό τους περιβάλλον σχέσεις και συσχετίσεις που διαφορετικά ίσως και να μην 
προκαλούνταν. Διότι όταν στην ολομέλεια τέθηκε από τον διδάσκοντα η πρόταση που 
αφορούσε την μελέτη των βιβλίων του Πέρσι Τζάκσον για να βρουν τις αναλογίες με 
την Οδύσσεια και τις προβολές του ομηρικού κόσμου, οι μαθητές, αφού την αποδέχθη-
καν με ενθουσιασμό, έκαναν επιπλέον προτάσεις για μελέτη και έρευνα. Και δεν ήταν 
μόνο τα πολλά βιβλία επιστημονικής φαντασίας που προτάθηκαν, πράγμα προβλέψιμο 
ενδεχομένως, αλλά το σπουδαίο ήταν πως προτάθηκε να τεθούν σε διερεύνηση ηλε-
κτρονικά παιχνίδια που όπως ομολόγησαν, ενώ έπαιζαν για καιρό, τότε ανακάλυπταν 
πως βασίζονταν σε μύθους και έβριθαν από αναφορές τόσο στη μυθολογία όσο και 
στον κόσμο του έπους. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με κριτήριο τα ενδιαφέροντά τους και με σεβασμό 
στις επιθυμίες τους. Διαμορφώθηκε ο στόχος, διευκρινίστηκαν πλαίσια και εκδοχές και 
μοιράστηκαν φύλλα εργασίας με τις απαραίτητες οδηγίες. Δημιουργήθηκαν τέσσερις 
ομάδες δύο εκ των οποίων ανέλαβαν τη διερεύνηση των οδυσσειακών και των μυθο-
λογικών αναφορών σε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, η τρίτη ομάδα αντιστοίχως 
ανέλαβε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ η τέταρτη κόμικς και κινηματογραφικές ταινίες. 
Στην ολομέλεια γνωστοποιήθηκαν τα κείμενα, επιλέχθηκε το αντίστοιχο υλικό από την 
κάθε ομάδα, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Το ταξίδι είχε ήδη ξεκινήσει. 

Τότε φάνηκαν και οι πρώτες δυσκολίες που είχαν να κάνουν με το εξής: Ενώ το ενδια-
φέρον των μαθητών ήταν αμείωτο για την παρακολούθηση του μαθήματος και η δη-
μιουργική συμμετοχή τους ολοένα διευρυνόταν, παράλληλα η συσσώρευση του υλικού 
από την έρευνα των μαθητών διογκωνόταν και τα ασταμάτητα ερωτήματά τους δυσκό-
λευαν την πορεία της διδασκαλίας με τρόπο αντίστροφο από τον συνηθισμένο. Ασχο-
λούμενοι με το project οι μαθητές προχωρούσαν με βιασύνη, κάνοντας άλματα στο, 
χωνεμένο πια, χρόνο της αφήγησης της Οδύσσειας και μετέφεραν στην τάξη τον προ-
βληματισμό τους που πολύ ξεπερνούσε χρονικά, νοηματικά κι ερμηνευτικά τον προ-
γραμματισμό της διδακτέας ύλης από τη μεριά του φιλολόγου.  

Τέθηκε τότε στην ολομέλεια το πρόβλημα και από κοινού συμφωνήθηκε να εντάξουμε 
το project σε πολιτιστικό πρόγραμμα που θα γινόταν μετά το τέλος των μαθημάτων. 
Έτσι ξεκίνησε, ουσιαστικά, η παραγωγική δουλειά των ομάδων. Διαβάστηκαν βιβλία, 
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ανακαλύφθηκαν κείμενα μέσα από άλλα κείμενα, η έρευνα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
και στις ταινίες οδήγησε τις ομάδες σε πρωτόγνωρα μονοπάτια που, πραγματικά, εξέ-
πληξαν και τον διδάσκοντα. Ο Οδυσσέας συνομίλησε με τον Πέρσι Τζάκσον, εικόνες 
και σκηνές από τον Χάρυ Πότερ και τον Άρχοντα των δαχτυλιδιών ζωντάνεψαν τον 
Άδη και τον Κάτω Κόσμο μέσα από παραλληλίες και συμβολισμούς. Το ταξίδι αστα-
μάτητο, στον Οδυσσεβάχ κι από εκεί στον Οδυσσέα και στους συντρόφους του αλλά 
και στον Δάντη, στον Ελύτη αλλά και στο Σεφέρη και στον Ρίτσο του σχολικού βι-
βλίου. Το μάθημα και το πρόγραμμα λειτουργούσαν συμπληρωματικά, σαν συγκοινω-
νούντα δοχεία που το ένα διοχέτευε στο άλλο υλικό και ταυτόχρονα άνοιγε δρόμους 
για νέες αναζητήσεις και προβληματισμούς.  

Κι όσο εξαντλείτο το προγραμματισμένο σε κάθε συνάντηση υλικό, άλλο τόσο προκα-
λείτο η διεύρυνσή του από τις επισημάνσεις των μελών των ομάδων. Το διαμορφού-
μενο διακείμενο φαινόταν να μην έχει τέλος. Αποτυπώσεις παράλληλες, ή και ετερό-
κλητες, ανάλογες και παρεμφερείς ενός κόσμου που «συνομιλούσε» διαρκώς. Θεοί και 
ήρωες της ελληνικής μυθολογίας συναντήθηκαν με τους ανάλογούς τους στην εικονική 
πραγματικότητα του Clash of Titans και στο God of War. Από τη «θάλασσα των τερά-
των» στο «ταξίδι στο νησί της φαντασίας» και στον «Σεβάχ το Θαλασσινό» κι από εκεί 
στον Αρκά και στον Οδυσσέα του και πίσω πάλι στον Όμηρο και στον κόσμο της Ο-
δύσσειας. Ο χρόνος διαστελλόταν και οι τομές ήταν ακαθόριστες αφού ακουμπούσαν 
στο σήμερα και στο χθες, στο χρόνο που βαθμιαία έγινε άχρονος, δίχως υπόσταση, 
παρά μόνο ενοποιητικός και συμβατός με τις ασυμβατότητες του πάσχοντος ανθρώπου. 
Ο πάσχων άνθρωπος, λοιπόν, τέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεών μας κι από τις 
πολύπτυχες εκδοχές του ατελούς βίου του όσα συν-κίνησαν τους μαθητές αφορούσαν 
το ταξίδι και κυρίως - άλλωστε ταξίδι είναι κι αυτό με τα όλα του – η μετάβαση των 
ζωντανών στον κάτω κόσμο ως εκδοχή της βίας του πολέμου. 

Ο κάτω κόσμος, λοιπόν, αποφασίστηκε να γίνει το σημείο της κρίσιμης συνάντησης, 
όπου όλα εξυφαίνονται στην πιο αυθεντική και ανεξίτηλη μορφή τους, όπου τα πάντα 
κάμπτονται κυριολεκτικά και μεταφορικά και αίρονται από την αλήθεια της ματαιότη-
τας που υπερβαίνει κώδικες και αξίες της επίγειας ζωής. Ο κάτω κόσμος με τη μορφή 
και τους συμβολισμούς που φέρει στη Νέκυια έγινε το χωνευτήρι των αναζητήσεων 
που προκάλεσε το μακρύ ταξίδι στα κείμενα. Εκεί που η ζωή έσμιξε με τον θάνατο 
αποφασίσαμε να αράξουμε και να αναστοχαστούμε πάνω στη δουλειά που προηγήθηκε 
και μπόλιασε το δικό μας ταξίδι. 

Στη Νέκυια και στον κόσμο της, ιδωμένο με τα μάτια των παιδιών, εκεί όπου καταστά-
λαξε η εμπειρία τους από την περιπλάνηση στις λέξεις και στα κείμενα, στις ποικίλες 
και ετερόκλητες εικόνες που μάλλον ερέθισαν, ασυνείδητα, τον δικό τους κόσμο κι 
ακούμπησαν τα δικά τους ερωτήματα, τις προσωπικές τους ιστορίες.  

Έτσι όταν οι ιστορίες αυτές εκφράστηκαν θεατρικά, μια αλουμινένια σκάλα γίνεται το 
καράβι του Οδυσσέα, το ξύλινο κουτί παίρνει την υπόσταση μιας παγκόσμιας βιβλιο-
θήκης, ένα λευκό σεντόνι υποδηλώνει το όριο που χωρίζει τον Οδυσσέα από τις ψυχές 
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των νεκρών, ο Ελπήνορας, ο αγαπημένος σύντροφος του Οδυσσέα τραγουδάει την πε-
ριπέτειά του σαν ράπερ, οι νεκρές μάνες και γυναίκες ηρώων εμφανίζονται σε ένα πε-
ρίεργο "reality show". Oι μουσικές των Mozart, του Shostakovich, Βοb Dylan, ανακα-
τεύονται με τις ταινίες του Barton, του Kubrick, του Konchalovskiy και όλοι μαζί στο 
φινάλε αναρωτιούνται και δίνουν τη δική τους απάντηση στο ερώτημα "ποια είναι τε-
λικά η Ιθάκη;"  

 

Εικόνα 2 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το θεατρικό εργαστήρι που στήθηκε στο σχολείο μας. 
Απόλαυσαν τα θεατρικά παιχνίδια, τις ασκήσεις εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, συνερ-
γασίας και σωματικής έκφρασης. Ωστόσο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ας μην ξεχνάμε 
ότι μιλάμε για παιδιά 13 χρόνων που το καθένα κουβαλάει αξίες, απόψεις, ιδεολογή-
ματα πολλές φορές, από το σπίτι και το περιβάλλον του που δύσκολα ανατρέπονται. 
Δυσκολίες συναντήσαμε και όταν οι πρόβες έγιναν πιο εντατικές. Το σημείο αυτό είναι 
έτσι κι αλλιώς το πιο κρίσιμο στην προετοιμασία μιας παράστασης, το πρόγραμμα των 
παιδιών είναι έτσι κι αλλιώς βεβαρημένο, οπότε η κούραση κάνει την εμφάνιση της. 
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Εικόνα 3 

Όταν όμως φτάσαμε στην παράσταση, ο μαγικός Θεός του θεάτρου, που ξεπροβάλει 
όταν ανάψουν τα φώτα της σκηνής, έκανε το θαύμα του. Μπορεί αυτός ο Θεός να μην 
είναι τίποτα άλλο παρά όλα αυτά που καταγράφτηκαν στην ψυχή τους όλον αυτό τον 
καιρό. Τα παιδιά απόλαυσαν κάθε στιγμή της παράστασης και έβγαλαν από μέσα τους 
τόσο υπέροχα πράγματα που ούτε και εμείς το πιστεύαμε. Δεν μας νοιάζουν τυχόν α-
τέλειες, ή τεχνικά λάθη που σίγουρα έγιναν. Μας νοιάζει ότι έφυγαν ευτυχισμένα.  

Όλο το εγχείρημα συμπεριλήφθηκε στο θεματικό δίκτυο "Οδυσσέας-Οδύσσεια: Από 
την Ιθάκη στην Ιθάκη" που οργανώθηκε από τον τομέα Πολιτιστικών της ΔΙΔΕ Πει-
ραιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιήθηκε με την αρωγή του Ι-
δρύματος "Αικατερίνη Λασκαρίδη". Στο δίκτυο συμμετείχαν 14 Γυμνάσια και Λύκεια 
του Πειραιά, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συναντη-
θούν με περισσότερους από 150 μαθητές οπότε να γνωρίσουν και να καταγράψουν 
πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερα εποικοδομητική 
ώσμωση. 

Συμπεράσματα 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της δράσης επιτεύχθηκαν με το παραπάνω. Μελετή-
θηκε και ερμηνεύθηκε η Οδύσσεια ως ένα οργανικό σύνολο ιδωμένο στο κοινωνικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο της δημιουργίας του. Αυτή η προσέγγιση προκάλεσε τον διά-
λογο με κείμενα που γεννήθηκαν και από επιρροές του ομηρικού παλίμψηστου. Διατυ-
πώθηκαν κρίσεις και συγκρίσεις από τους μαθητές που αφορούσαν αξίες, νοοτροπίες 
και αρχές, που διέπουν και κατευθύνουν τις συμπεριφορές των ηρώων του έπους σε 
συνάρτηση με τα κείμενα που μελέτησαν και επιτελέστηκε η διακειμενική λειτουργία 
στη δράσης μας.  

 Αυτό που είχε, όμως, μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν πως μέσα από τις συνεργατικές 
μεθόδους δημιουργήθηκε ένα ανοιχτό πεδίο δράσης, που παρείχε την ευελιξία του δια-
λόγου και της δημιουργικότητας, επειδή δεν ήταν αυστηρά προκαθορισμένα το εύρος 
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και η δυναμική της. Δοκιμάστηκε, έτσι, η επινοητικότητα και η αυτενέργεια των μα-
θητών που τους αποκάλυψε τις πολλαπλές εκδοχές προσέγγισης της πληροφορίας και 
της γνώσης.  

Εκείνο που επίσης κατορθώθηκε ήταν πως, με τη δυνατότητα που τους δόθηκε να έρ-
θουν σε επαφή με τον κόσμο πολλών και διαφορετικών κειμένων, αμβλύνθηκαν στε-
ρεοτυπικές λογικές και προκαταλήψεις σχετικές με το βιβλίο και το διάβασμα. Διάβα-
σαν πολύ, ταξίδεψαν με το μυαλό και την ψυχή, γεύτηκαν τις πολλαπλές χαρές του 
όποιου ταξιδιού, ονειρεύτηκαν και σχεδίασαν με τις προβολές που τους χάρισε το πα-
ρελθόν και η μελέτη του. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η εμπλοκή των μα-
θητών στις διαφορετικές συνιστώσες της δράσης, μέσα από τις οποίες ήρθαν σε επαφή 
με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και την λογοτεχνία ως δημιουργικές 
περιοχές του ανθρώπου, τους χάρισε την βιωμένη εμπειρία μιας ψηλάφησης στις πολ-
λαπλές εκδοχές του ατελούς ανθρώπου.  

Ταυτόχρονα η εμπλοκή τους με τις θεατρικές τεχνικές ανέδειξε νέες δεξιότητες όπως 
υποκριτική, χορός, τραγούδι. Παράλληλα τους βοήθησε να αποκτήσουν καινούργιες 
εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ομάδας, το σεβασμό στη γνώμη 
και την πρόταση του άλλου, την ενσυναίσθηση, την αλληλοϋποστήριξη για την επί-
τευξη ενός κοινού στόχου. Όλα αυτά τα βλέπαμε, μέρα με τη μέρα, να ισχυροποιούνται 
στους μαθητές μας κι αυτό ανατροφοδοτούσε μια νέα δυναμική που μας έκανε να νιώ-
θουμε πως ίσως, όπως και στην Οδύσσεια, το ταξίδι μας είχε μεγαλύτερη σημασία από 
τον ίδιο τον προορισμό. 
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Διδακτικό σενάριο για τη διδακτική ενότητα: 
"Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων" (Ιστορία, ΣΤ΄ Δημοτικού) 

Καραγιάννη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτωρ, evaggeliakaragianni@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο δίνει στο μαθητή/στη μαθήτρια τη δυνατότητα να εξερευνήσει, να ανταλ-
λάξει απόψεις και να συνεργαστεί με τους/τις συμμαθητές/τριές του και να αλληλεπι-
δράσει μαζί τους. Σε ότι αφορά στις ακολουθούμενες διδακτικές στρατηγικές, υποστη-
ρίζει και προωθεί τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στη συνεργατική μάθηση, 
από τη διάλεξη στη διερευνητική μέθοδο. Υπηρετεί θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 
προσέγγισης, όπως: ομοιότητα-διαφορά και μεταβολή (π.χ. η σύγκριση της καθημερι-
νής ζωής, μετά την Άλωση και της σημερινής εποχής), αλληλεπίδραση (π.χ. ομαδικός 
σχεδιασμός εικόνας-σκηνής από την καθημερινή ζωή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας), 
επικοινωνία (π.χ. προφορική έκφραση για την αναπαράσταση εικόνας-σκηνής από την 
καθημερινή ζωή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας).Οι μέθοδοι διδασκαλίας προσελκύ-
ουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, ώστε να εργάζονται κριτικά, ανακαλυπτικά, 
συνεργατικά και δημιουργικά μέσα από ομάδες εργασίας με παράλληλη αξιοποίηση 
πλούσιου εποπτικού υλικού και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ο δάσκαλος λει-
τουργεί ως καθοδηγητής, διευκολυντής, σχεδιαστής δραστηριοτήτων, εμψυχωτής των 
μαθητών/τριών του και οι μαθητές/τριες ετοιμάζονται για νέους συνεργατικούς και υ-
πεύθυνους ρόλους. 

Λέξεις-Κλειδιά: συνεργατική μάθηση, διερευνητική μέθοδος, καθοδηγητής 

Γενικά στοιχεία 
 Τάξη: Στ΄ Δημοτικού 
 Μάθημα: Ιστορία 
 Τίτλος ενότητας: Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων (2η ενότητα, κεφ. 2ο, σ. 32-35). 
 Ακολουθεί μετά το μάθημα: «Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου». 
 Χρονική διάρκεια: 3 Διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί στόχοι 

 Γνωστικοί στόχοι 

Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί/ές: 
1. Να περιγράφουν στοιχεία από τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρ-

κοκρατίας.  
2. Να δηλώνουν τι σημαίνει η λέξη: "Φαναριώτες" και ποιος ήταν ο ρόλος τους κατά 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
3. Να εντοπίζουν τις σημαντικότερες διακρίσεις και τους περιορισμούς έναντι των Ελ-

λήνων στην εποχή της Τουρκοκρατίας. 
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4. Να κατονομάζουν τα σκληρότερα μέτρα εναντίον των Ελλήνων. 
5. Να ορίζουν, τι είναι το παιδομάζωμα και τι είναι οι γενίτσαροι. 
6. Να συνδέουν το θέμα της φορολογίας από την εποχή της Τουρκοκρατίας στη σύγ-

χρονη εποχή. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Ανασκόπηση-Προσανατολισμός 

https://el.wikipedia.org/wiki/Οθωμανική_Περίοδος_στην_Ελλάδα, με αυτή την ιστο-
σελίδα οι μαθητές/τριες και αξιοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων - απαντήσεων 
καλούνται, να ανακαλέσουν τις πρότερες γνώσεις τους για την ιστορική περίοδο των 
Νεότερων Χρόνων και τις συνθήκες διαβίωσης των υπόδουλων Ελλήνων. Με αυτό τον 
τρόπο έρχονται στο νου των μαθητών/τριών οι αποκτημένες γνώσεις από τα προηγού-
μενα μαθητικά χρόνια, με στόχο τη σύνδεση με το περιεχόμενο της ενότητας, την α-
ξιοποίηση πρότερων γνώσεων και την ανασκόπηση του προηγούμενου κεφαλαίου.  

Διδακτική μεθοδολογία 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί μια ενεργητική, κοινωνική και συνεργατική 
μέθοδο, κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στη δυναμική της συνερ-
γασίας, αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ των μαθητών/τριών. Κύριο χα-
ρακτηριστικό της μεθόδου είναι το, ότι οι μαθητές/τριες μιας τάξης οργανώνονται, με 
συγκεκριμένα κριτήρια, σε ολιγομελείς ομάδες, για να πραγματοποιήσουν συγκεκρι-
μένους διδακτικούς στόχους, μέσω της επεξεργασίας ενός θέματος. Να σημειωθεί, ότι 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος προϋποθέτει ατομική και κοινωνική αυτονομία καθώς 
και ευθύνη των μελών κάθε ομάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεργατικές διαδι-
κασίες μάθησης. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει αυθεντικές καταστά-
σεις συλλογικής δράσης και επικοινωνίας, που ενεργοποιούν τους εκπαιδευόμενους, 
καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη και αναπτύσσουν κοινωνική συνεί-
δηση. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο οριοθετείται 
στη διαμεσολάβηση, εμψύχωση και το συντονισμό δράσης των ομάδων, ενώ ταυτό-
χρονα λειτουργεί και συμβουλευτικά. 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα εφαρμόσει εκείνες τις μεθόδους διδασκαλίας που προσελκύουν 
το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, ώστε να εργάζονται κριτικά, ανακαλυπτικά, συνερ-
γατικά και δημιουργικά μέσα από ομάδες εργασίας με παράλληλη αξιοποίηση πλού-
σιου εποπτικού υλικού και ειδικά με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Κορρές,2007). 
Θα τους εμψυχώσει και θα τους διευκολύνει να αναπτύξουν ενεργητική συμμετοχή 
(π.χ. υλοποίηση σχεδίων εργασίας) στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Φυσικά 
θα λάβει υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης καθώς επίσης 
και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας. Θα ετοιμάσει ασκήσεις-
δραστηριότητες αξιολόγησης αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική σκέψη των μα-
θητών/τριών, τη φαντασία και την επινοητικότητά τους. 
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Διδακτικές προσεγγίσεις / διδακτικές τεχνικές 

Ο ρόλος του δασκάλου θα είναι καθοδηγητικός στη μάθηση, συντονιστικός με στοιχεία 
εμψυχωτή στη μαθησιακή διαδικασία, διαμεσολαβητή ανάμεσα στο/στη μαθητή/τρια 
και στη γνώση και φυσικά θα είναι σύμβουλος-παιδαγωγός, στοχαστικός και αναστο-
χαστικός σε όλη τη διαδικασία της μάθησης. 

Οι μαθητές/τριες θα είναι οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία της μάθησης, ενεργοί και 
όχι παθητικοί ακροατές, θα ερευνούν, θα ανακαλύπτουν τη μάθηση, θα απολαμβάνουν 
τη μάθηση και θα χαίρονται τη ζωή στο σχολείο (Τριλιανός,2004). 

Η διδακτική προσέγγιση αντλεί στοιχεία από το ΑΠΣ, τη διδακτική της Ιστορίας, τις 
παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες μάθησης, του εποικοδομισμού (Vygotsky), αξιο-
ποιεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τις ιστορικές πηγές καθώς επίσης και τη 
διερευνητική, ανακαλυπτική (Bruner) και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που θα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο αυτού του 
σεναρίου διδασκαλίας, θα είναι: ερωτήσεις-απαντήσεις, εργασία σε ομάδες, συζήτηση, 
καταιγισμός ιδεών, διάλογος, εργασία στην ολομέλεια και σιωπηρή ανάγνωση. 

Διδακτικά μέσα/Υλικοτεχνική υποδομή 

Θα πραγματοποιηθεί η έρευνα των πηγών μέσα στην τάξη από τα σχολικά βιβλία της 
Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού και του Τετραδίου εργασιών. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί 
υπολογιστής και βιντεοπροβολέας, χαρτόνια, μαρκαδόροι, πίνακας, φύλλα εργασίας 
για αντιστοίχιση, μπλοκ ζωγραφικής, φωτογραφίες και εικόνες. 

Δομή του μαθήματος (Αναλυτική περιγραφή) 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 

Η διδασκαλία ξεκινά με την παρατήρηση φωτογραφιών που παρουσιάζονται στο ppt, 
που δείχνει ο/η εκπαιδευτικός στους/στις μαθητές/τριες. Συγχρόνως είναι ανοικτό και 
το βιβλίο του/της μαθητή/τριας. Έτσι υπάρχει καταιγισμός ιδεών καθώς οι μαθη-
τές/τριες παρατηρούν και στο βιβλίο εικόνες για τη ζωή των υποδούλων Ελλήνων στην 
Τουρκοκρατία. Γίνονται από τον/την εκπαιδευτικό ερωτήσεις για να παρατηρήσουν οι 
μαθητές/τριες. Πραγματοποιείται εισήγηση από τον/την εκπαιδευτικό και ακολουθεί 
σύντομη συζήτηση. Συγχρόνως ο/η εκπαιδευτικός τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, ώστε 
να παρατηρήσουν διαφορές από τις σημερινές ενδυμασίες μας. Αναμένεται οι μαθη-
τές/τριες να εντοπίσουν ενδυματολογικές διαφορές ή και ομοιότητες. 

Πρώτη φάση: Προετοιμασία της διδασκαλίας, σχηματισμός ομάδων και ανάληψη έρ-
γου. Ο/Η εκπαιδευτικός καθορίζει το θέμα και τους στόχους παρακινώντας τους εκπαι-
δευόμενους σε έρευνα και δράση. Σχηματίζονται οι ομάδες με άξονα συγκεκριμένα 
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κριτήρια, καθορίζεται η οργάνωση του διδακτικού αντικειμένου και γνωστοποιούνται 
ή υπενθυμίζονται οι διαδικασίες συνεργασίας.  

Εφαρμόζονται στην τάξη τα βήματα για τη διαμόρφωση της ομάδας. Για να επιτευχθεί 
η βιωματική διαδικασία με ενεργή συμμετοχή και σύνδεση, μέσα στη δυάδα, των λιγό-
τερο συνδεδεμένων και βέβαια αξιοποιώντας πάντα το συναίσθημα. Ο σχηματισμός 
της δυάδας επιτρέπει την οριοθέτηση, την ενθάρρυνση της οριζόντιας ισότιμης σχέσης 
και την αξιοποίηση όλων των μελών στην ομάδα. Βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες για 
να κάνουν διάλογο, να εκφράσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με θετικό τρόπο και 
να μοιραστούν την ευθύνη. Στη συνέχεια, με τη διαμόρφωση της μικρής ομάδας η τάξη 
περνάει στην ολότητα και το αναστοχασμό. Η συμπαραγωγή της γνώσης ενεργοποιεί 
τη μάθηση, τη συνεργασία και την αποδοχή του άλλου. Οι παραπάνω αρχές καλής λει-
τουργίας της ομάδας βοηθούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα βήματα 
για το σχηματισμό της ομάδας στην τάξη. 

Βήματα της διαδικασίας στην τάξη 

Πρώτη φάση: Οι μαθητές/τριες σχηματίζουν κύκλο με τόσες καρέκλες όσα τα μέλη της 
ομάδας. Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρει, ότι θα μετακινηθούν οι μαθητές και θα φτιάξουν 
μικρότερες ομάδες, ώστε να γνωριστούν καλύτερα. Στη συνέχεια ο/η καθένας/μία κά-
νει δυάδα με τον/την λιγότερο οικείο/α, ώστε να γνωριστούν οι μαθητές/τριες περισ-
σότερο, στη συνέχεια φτιάχνουν τις δυάδες. Μετά παίρνουν τις καρέκλες και κάθονται 
στο χώρο, όπου θέλουν. Βάζουν τις καρέκλες απέναντι, ώστε να βλέπουν καλύτερα ο/η 
ένας/μία τον/την άλλο/η. Παίρνουν απόσταση από τις άλλες δυάδες. Γνωρίζονται με-
ταξύ τους, λέγοντας κάποια βασικά στοιχεία (καθημερινότητας) ο/η ένας/μία 
στον/στην άλλο/η (3΄- 4΄ λεπτά). Συζητούν, για το πώς διάλεξε ο ένας τον άλλο. Αφού 
γνωρίζονται μένουν για λίγο με τον εαυτό τους και θυμούνται τα προηγούμενα σχολικά 
χρόνια σε μια θετική στιγμή που έζησαν ως μαθητές και τη θυμούνται με ζεστασιά και 
ευχαρίστηση. Ο ένας ανταλλάσσει την εμπειρία του με τον άλλον και βάζουν, στη συ-
νέχεια, κοντά τις εμπειρίες τους, που μοιάζουν ή διαφέρουν. Μετά η κάθε δυάδα δια-
λέγει μια άλλη δυάδα με το ίδιο κριτήριο: την πιο «άγνωστη» δυάδα, για να γνωριστούν 
καλύτερα. Διαμορφώνουν τρεις τετράδες και μία πεντάδα, καθώς οι μαθητές είναι δε-
καεπτά. Οι κύκλοι κλείνουν και οριοθετούνται από τις άλλες ομάδες. Αρχικά γνωρίζο-
νται οι τετράδες και η πεντάδα, ο καθένας παρουσιάζει το ταίρι του. Στην πεντάδα ο 
πέμπτος αυτοπαρουσιάζεται. Οι ομάδες αξιοποιούν θετικές εμπειρίες και αναγνωρί-
ζουν, ότι παράγουν ανθρώπινο κλίμα. Μαζεύουν σημεία της κουβέντας που τα θεω-
ρούν σημαντικά και τα μοιράζονται στην ολομέλεια (γράφουν σε χαρτί Α4). Γράφουν 
διαπιστώσεις και συναισθήματα για αυτό που ζουν μέσα από τις αφηγήσεις των εμπει-
ριών τους. Υπογράφουν το χαρτί με τα ονόματά τους. Ανοίγουν οι μικρές ομάδες στην 
ολομέλεια και ο εκπρόσωπός τους αυτά που γράφει τα μοιράζεται στην ολομέλεια (Μα-
τσαγγούρας,1999). 

Δεύτερη φάση: Ομαδοσυνεργατική επεξεργασία ο/η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με 
την ομάδα αποφασίζουν πώς ακριβώς θα γίνει η επεξεργασία του θέματος, 
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κατανέμονται οι ρόλοι εντός της ομάδας και πραγματοποιείται η συγκεκριμένη επεξερ-
γασία, είτε με την συμπλήρωση φύλλων εργασίας, είτε με χρήση οποιουδήποτε υλικού 
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, κατάλληλα σχεδιασμένου από τον/την εκπαιδευτικό. Η 
φάση ολοκληρώνεται με τη σύνθεση των επιμέρους εργασιών σε μια ενιαία εργασία. 
Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 1η 

Οι μαθητές/τριες περιγράφουν στοιχεία από τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας. Με αφετηρία τις παρατηρήσεις της εικόνας από το βιβλίο Ι-
στορίας σελίδα 32 (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη), που αναπαριστά γυναίκες της εποχής να 
ασκούν κάποιες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και συνεχίζοντας με την τε-
χνική των ερωτήσεων-απαντήσεων προκαλεί ο/η εκπαιδευτικός έναν προβληματισμό 
για το πώς ήταν η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι 
ερωτήσεις που κάνει ο/η εκπαιδευτικός είναι οι εξής:  

«Τι βλέπετε στην εικόνα;» 

«Πώς παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή των γυναικών;» 

«Πώς είναι η ενδυμασία τους;» 

«Πού βρίσκονται οι γυναίκες;» 

Αφού τελειώνει ο σχολιασμός της πρώτης εικόνα ο εκπαιδευτικός κάνει τις παρακάτω 
ερωτήσεις για τη δεύτερη εικόνα, σελίδα 35. 

«Τι παρατηρούμε στις κινήσεις των προσώπων;» 

«Τι παρουσιάζει η σκηνή από το Εμποριό της Σαντορίνης;» 

«Πώς είναι ντυμένοι οι άντρες και πώς οι γυναίκες;» 

«Ποιες είναι οι ασχολίες τους;» 

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού εργάζονται, πια, στις ομάδες 
τους ξεκινώντας να παρακολουθούν βίντεο με τη ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρα-
τία: https://www.pronews.gr/istoria/643075_vinteo-i-zoi-ton-ellinon-sta-hronia-tis-
toyrkokratias 

Οι μαθητές/τριες μέσα από τις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με τις ει-
κόνες και το βίντεο ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν τη νέα γνώση, σχηματίζουν πα-
ραστάσεις για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας. 
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(Στόχος, 1) (Εικόνες, Ερωτήσεις, Ιστοσελίδα) 

Δραστηριότητα 2η 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φαναριώτες. Οι μαθητές με αφορμή το παραπάνω link, 
ανά ομάδα διαβάζουν το κείμενο, συζητούν, εργάζονται και προσπαθούν να απαντή-
σουν στο Φύλλο Εργασίας: Ποιοι και γιατί ονομάζονταν Φαναριώτες; Στη συνέχεια 
ζωγραφίζουν ένα Φαναριώτη στο Μπλοκ Ζωγραφικής τους και ανά ομάδα κάποιοι υ-
ποδύονται τους Φαναριώτες.  

(Στόχος, 2) ( 1ο Φύλλο Εργασίας, Ιστοσελίδα).  

Δραστηριότητα 3η 

Οι μαθητές/τριες διαβάζουν την πρώτη και δεύτερη πηγή στη σελίδα 34, συσκέπτονται 
και απαντούν στο 3ο Φύλλο Εργασίας για τις διακρίσεις και τους περιορισμούς έναντι 
των Ελλήνων. Οι πηγές για το παιδομάζωμα και τις βιαιότητες σε βάρος των χριστια-
νών τους βοηθούν ώστε να απαντήσουν το συγκεκριμένο Φύλλο εργασίας.  

(Στόχος, 3) (Πηγές, 3ο Φύλλο Εργασίας). 

Δραστηριότητα 4η 

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν την 1η εικόνα και την 2η εικόνα (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
στη σελίδα 35 και προβληματίζονται για τα σκληρότερα μέτρα εναντίον των Ελλήνων, 
όπως το παιδομάζωμα και τον ρόλο των γενιτσάρων. Με αφορμή τις εικόνες και τις 
πηγές του μαθήματος, οι μαθητές/τριες στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης θα δράσουν 
σχετικά με παιχνίδι ρόλων, ως δραστηριότητα επέκτασης. 

(Στόχος, 4) (Εικόνες, 4ο Φύλλο Εργασίας). 

Δραστηριότητα 5η 

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει απόσπασμα από το περιοδικό: Στρατιωτική Επιθεώρηση, Τεύ-
χος 2ο/2001,σελ.33-34 και οι ομάδες διαβάζουν τις σελίδες, συζητούν για το παιδομά-
ζωμα και τους γενίτσαρους. Σημειώνουν τα σημεία που τους εντυπωσιάζουν. Στη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες γνωρίζουν και κρίνουν και άλλες πηγές 
εκτός του σχολικού βιβλίου, προκειμένου να έχουν θέαση και σε κείμενα εκτός σχολι-
κού εγχειριδίου.  

(Στόχος, 5.) (Περιοδικό, Στρατιωτική Επιθεώρηση). 

Δραστηριότητα 6η 
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https://el.wikipedia.org/wiki/Φορολογία. Γίνεται ανάγνωση σιωπηρή του κειμένου της 
παραπάνω ιστοσελίδας, ανά ομάδες για τη φορολογία. Οι μαθητές/τριες προβληματί-
ζονται για τους φόρους τότε και τώρα, μέσα από την Ιστοσελίδα αλλά και από το βιβλίο 
τους. Μετά οι ομάδες κάνουν ιστορική αναδρομή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και 
γράφουν στο χαρτί τους τα αποτελέσματα της σύγκρισης, που προκύπτει από τους φό-
ρους επί Τουρκοκρατίας και από τους φόρους στη σημερινή εποχή. 

 (Στόχος, 6.) ( Ιστοσελίδα). 

Τρίτη φάση: Παρουσίαση εργασιών: οι ομάδες, μέσω των εκπροσώπων τους, παρου-
σιάζουν ενώπιον της τάξης την κοινή τους εργασία και όλοι θέτουν τα ερωτήματα και 
τους προβληματισμούς τους. Οι μαθητές/τριες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι σχετικά με 
το ντύσιμο και τις καθημερινές ασχολίες των Ελλήνων στην εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Όλες οι ομάδες σχολιάζουν, ιδιαίτερα προβληματισμένες, τους περιορισμούς, τις δια-
κρίσεις, τα βασανιστήρια και τους εξευτελισμούς, που υπέφεραν οι υπόδουλοι Έλληνες 
από τους Τούρκους. Εντυπωσιακές παρουσιάζονται οι ζωγραφιές των μαθητών/τριών 
που αποτυπώνουν το ρόλο και τη θέση των Φαναριωτών εκείνη την εποχή. Ο/Η εκπαι-
δευτικός συστηματοποιεί τα συμπεράσματα, ονοματίζει τη νέα γνώση και συνοψίζει, 
ιδιαίτερα στέκεται στην επιτυχημένη σύγκριση, που παρουσιάζουν οι ομάδες ανάμεσα 
στην εποχή της Τουρκοκρατίας και τη σημερινή. Η κάθε ομάδα με τον εκπρόσωπό της 
συνοψίζει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας τους. Τέλος, οι 
ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια και το ρόλο των Φαναριωτών μέσα από το παι-
χνίδι. 

Τέταρτη φάση: Αξιολόγηση. Οι ομάδες και οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται και 
ετεροαξιολογούνται με άξονα την επίτευξη των προκαθορισμένων ακαδημαϊκών στό-
χων και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των μελών της κάθε ομάδας, ενώ 
παράλληλα αξιοποιούνται και άλλες τεχνικές αξιολόγησης. Συμπερασματικά, η διαδι-
κασία σχηματισμού της ομάδας βοηθάει να αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί πολλά θε-
τικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη διαδικασία, εξίσου θετική είναι και η αντίδραση των 
μαθητών. Είναι γεγονός, ότι η μάθηση βασίζεται στη σχέση και μάλιστα σε ένα συγκι-
νησιακό κλίμα που εστιάζει στο θετικό. Πράγματι με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία οι 
μαθητές/τριες ενσωματώνουν την εμπειρία τους μέχρι σήμερα και παραμένουν κοντά 
στα κίνητρα και τις ανάγκες των μελών της ομάδας. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δια-
δικασία παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διεργασία των σχέσεων της ομάδας, δί-
νοντας παράλληλα χώρο στο καινούριο ή το διαφορετικό. Εξίσου σημαντικό και δη-
μιουργικό είναι το καλό συγκινησιακό κλίμα της ομάδας, που βοηθάει στην αίσθηση 
του εαυτού, την αντίληψη για τους άλλους συμμαθητές και τη δημιουργία σχέσεων. Οι 
ομάδες της τάξης ζουν ζωντανές στιγμές και ανθρώπινες λειτουργίες που αφορούν 
πολλά επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθάει τους/τις 
μαθητές/τριες να κατανοήσουν, ότι είναι μέρος (υποσύστημα) στο ευρύτερο φυσικό, 
κοινωνικό κ.λ.π. περιβάλλον (συστημική θεώρηση των πραγμάτων). 
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Ο/Η εκπαιδευτικός, κατανοεί τη σημαντικότητα του ρόλου του συντονιστή των ομά-
δων. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει τη σύνθεση των 
ομάδων του, τους στόχους τους, τη δομή τους, τα κριτήρια για το σχηματισμό τους και 
την ιστορία της. Ασφαλώς ο/η εκπαιδευτικός εκτός από εμπειρία πρέπει να διαθέτει 
γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη δυναμική των ομάδων και συνάμα να παρα-
μένει ανοιχτός στο καινούριο και να εξελίσσεται και ίδιος. Η σύνθεση της ομάδας συμ-
βάλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος, δημιουργίας κινήτρων και παίζει καθορι-
στικό ρόλο στη συνοχή της τάξης και στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Για 
το λόγο αυτό η δημιουργία των ομάδων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από 
τον/την εκπαιδευτικό, αφού εμπλουτίζει τους/τις μαθητές/τριες με συναισθήματα, ει-
κόνες, θετική στάση και τους «εδραιώνει» το σεβασμό στην ετερότητα. 

Πέμπτη φάση: Ανακεφαλαίωση. Ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές/τριες να πουν, 
ποια εικόνα κρατούν από το συγκεκριμένο μάθημα. Οι μαθητές/τριες κρατούν την ει-
κόνα που τους έκανε εντύπωση στο μάθημα, που τους έμεινε στον καθένα χωριστά, 
αλλά και την κυρίαρχη εικόνα της ομάδας. Αναφέρουν όλες τις διακρίσεις, τους περιο-
ρισμούς και τους ευτελισμούς, που δέχονταν οι υπόδουλοι Έλληνες. Μάλιστα κά-
ποιος/α μαθητής/τρια ανεβαίνει στον πίνακα και γράφει τα κύρια σημεία του μαθήμα-
τος και προσπαθεί να ζωγραφίσει έναν γενίτσαρο. Πρόκειται για μεταγνωστική προ-
σέγγιση, καθώς οι μαθητές/τριες ανακεφαλαιώνουν και κλείνουν με τα βασικά συμπε-
ράσματα το μάθημα. 

Έλεγχος – Αξιολόγηση μαθητών: 

Διαγνωστική Αξιολόγηση: Ξεκινώντας το μάθημα και στην προσπάθεια να ανακλη-
θούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών, με τις ερωταπαντήσεις διαγνώστηκε το επί-
πεδο των μαθητών/τριών και δομήθηκαν οι επόμενες δραστηριότητες. 

Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Δόθηκαν Φύλλα εργασίας (φύλλα εφαρμογής), μπλοκ ζω-
γραφικής, περιοδικό, για να εργασθούν οι μαθητές/τριες στις ομάδες και να παρουσιά-
σουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια. Δραστηριότητες: 2,3,4,5,6. 

Τελική Αξιολόγηση: Έγιναν ερωταπαντήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 
και της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να συμπεραίνουν, να 
δραματοποιούν και να απαντούν σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

«Πώς ήταν η ζωή των σκλαβωμένων Ελλήνων;»  

«Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς ήταν η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας;» 

«Γιατί είναι σημαντικό να συγκρίνουμε την καθημερινή ζωή των Ελλήνων σε παλαιό-
τερες εποχές και σήμερα;» 
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Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν οδηγό της διαμορφωτικής – τελικής αξιολόγησης στο 
τελικό στάδιο της γενίκευσης – ανασκόπησης. Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολό-
γησης λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι εξής προβληματισμοί: 

«Πώς μίλησαν και συζήτησαν οι μαθητές για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας;» 

«Σύγκριναν με επάρκεια τα χρόνια μετά την Άλωση και τη σημερινή εποχή;» 

Εργασίες για το σπίτι 

Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει επίσκεψη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και επισκέψεις σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη συνοδεία των γονέων τους. Με αυτό τον 
τρόπο οι μαθητές/τριες ανασύρουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και τις συνδέουν με 
την πραγματικότητα καθώς παρατηρούν τα εκθέματα των μουσείων. Άρα αποκτούν 
μεταγνωστικές δεξιότητες. Αφού επιστρέφουν σπίτι τους συντάσσουν γραπτά τις σκέ-
ψεις τους και τη Δευτέρα παρουσιάζουν το κείμενο στην τάξη.  

Παρατηρήσεις για τη διδασκαλία 

Με τις εικόνες οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα θέασης από απόσταση, για αυτό 
και έγινε χρήση και σχολιασμός των εικόνων. 

Η εργασία σε ομάδες εξασφαλίζει την εμπλοκή όλων των μαθητών/τριών στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Όλοι λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες χωρίς καμία διά-
κριση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, στο πλαίσιο της αντίληψης για ενιαία εντα-
ξιακή αντιμετώπισή τους. 

Με την Ιστοσελίδα, το βίντεο (Κορρές,2007), τη ζωγραφιά, τις πηγές και τις εικόνες οι 
μαθητές/τριες ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν τη νέα γνώση, γίνονται μέτοχοι και 
κοινωνοί της αυθεντικής γνώσης. 

Με τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές τεχνικές εξυπηρετείται η ανάγκη των μαθη-
τών/τριών για αποδοχή, αναγνώριση, επιβράβευση και βίωση της επιτυχίας. Παράλ-
ληλα ενισχύεται η κοινωνικότητα και η αυτοεικόνα τους, ενώ όλοι οι μαθητές/τριες 
αποκτούν κίνητρο για περαιτέρω συμμετοχή. 
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Διδακτικό σενάριο για την περιγραφή αντικειμένου στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Ντάγκας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας, nntagkas@lit.auth.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα την περιγραφή αντικειμένου, εντάσσεται στο 
μάθημα των Νέων Ελληνικών και προορίζεται για μαθητές της Β΄ τάξης Επαγγελματι-
κού Λυκείου. Σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας και του CLIL, η διδασκαλία 
της περιγραφής συνδυάζεται με άλλα γνωστικά αντικείμενα επιμέρους επαγγελματι-
κών τομέων (ηλεκτρολογία, μηχανολογία, πληροφορική, τεχνολογία τροφίμων και πο-
τών). Επιπλέον, αξιοποιούνται παιδαγωγικά οι ΤΠΕ και διαμορφώνεται ένα ομαδοσυ-
νεργατικό μαθησιακό περιβάλλον. Το σενάριο εκτείνεται σε πέντε διδακτικές ώρες. 
Στην πρώτη φάση, οι μαθητές καταπιάνονται με δραστηριότητες σχετικές με τη δομή 
και τη γλώσσα της περιγραφής αντικειμένου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ειδικό λεξιλό-
γιο και την επικοινωνιακή περίσταση. Στη δεύτερη φάση, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να 
περιγράψει ένα αντικείμενο της ειδικότητάς της στην ολομέλεια της τάξης, εν είδει 
ομιλίας με την υποστήριξη ηλεκτρονικής παρουσίασης. Ακολουθεί σύντομη κριτική 
αποτίμηση του σεναρίου από την εφαρμογή του στη σχολική τάξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλωσσική διδασκαλία, διαθεματικότητα, CLIL, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Στην ανακοίνωση αυτή, παρουσιάζουμε ένα διδακτικό σενάριο για την περιγραφή α-
ντικειμένου στο επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑΛ). Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου 
σεναρίου είναι ότι συνδυάζει τη γλωσσική διδασκαλία με άλλα γνωστικά αντικείμενα 
ειδικοτήτων επιμέρους επαγγελματικών τομέων (ηλεκτρολογία, μηχανολογία, πληρο-
φορική, τεχνολογία τροφίμων και ποτών), ενσωματώνοντας συγχρόνως τη χρήση τε-
χνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το σενάριο εφαρμόστηκε στη Β΄ 
τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής (σχολικό έτος 2016-2017) και 
στη Β΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑΛ Κασσάνδρας Χαλκιδικής (σχολικό έτος 2018-
2019). 

Διδακτικοί σκοποί – στόχοι 

Όσον αφορά τη γλώσσα, επιδιώκουμε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γενική δομή της 
περιγραφής ενός αντικειμένου· να παρατηρήσουν και να ερμηνεύσουν την κυριαρχία 
του ονόματος στον περιγραφικό λόγο· να μελετήσουν το ειδικό λεξιλόγιο και τη σχέση 
του με το γενικό λεξιλόγιο· να συνδέσουν το περιεχόμενο, την έκφραση και τη δομή 
της περιγραφής με την επικοινωνιακή περίσταση· να κατανοήσουν και να παραγάγουν 
προσχεδιασμένο προφορικό και πολυτροπικό λόγο. Σε γνωστικό επίπεδο, αποσκο-
πούμε στην εμπέδωση γνώσεων για αντικείμενα που αφορούν τους επιμέρους επαγγελ-
ματικούς τομείς (ηλεκτρολογία [γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, κινητήρας συ-
νεχούς ρεύματος], μηχανολογία [φυγόκεντρη αντλία, κινητήρας εξωτερικής καύσης], 
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πληροφορική [κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κάρτα γραφικών], τεχνολογία τροφίμων 
και ποτών [ετικέτα συσκευασίας, μηχάνημα ταχείας κατάψυξης]). Ως προς τη μαθη-
σιακή διαδικασία, μας ενδιαφέρει οι μαθητές να εξοικειωθούν με την προσέγγιση της 
γνώσης μέσω της γλώσσας και την ενεργητική παραγωγή της γνώσης μέσα από ανα-
καλυπτικές και βιωματικές διαδικασίες σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Τέλος, αναφο-
ρικά με τις ΤΠΕ, επιθυμούμε οι μαθητές να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή δεδο-
μένων και να εκφραστούν πολυτροπικά, δημιουργώντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις 
(PowerPoint). 

Θεωρητικό – παιδαγωγικό πλαίσιο 

Το σενάριο ακολουθεί τις εξής κατευθύνσεις: (α) Λειτουργική – επικοινωνιακή προ-
σέγγιση της γλώσσας· ζητούμενο του μαθήματος δεν είναι η ρητή διδασκαλία του 
γλωσσικού συστήματος, αλλά η εξάσκηση των μαθητών στη γλωσσική χρήση, ώστε 
να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις ποικίλες επικοινωνιακές απαιτήσεις της σύγχρο-
νης ζωής (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). (β) Σύνδεση του γλωσσικού 
μαθήματος με τα μαθήματα ειδικοτήτων, στη βάση της διαθεματικότητας (Κουτσο-
γιάννης & Παυλίδου, 2012), καθώς και της ολοκληρωμένης μάθησης περιεχομένου και 
γλώσσας (CLIL), η οποία έχει αρχίσει να επεκτείνεται από τη διδασκαλία της ξένης / 
δεύτερης γλώσσας και στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (Ζάγκα, 2014). (γ) Παι-
δαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική γλωσσική 
διδασκαλία με τη χρηστική, επικοινωνιακή, ψυχαγωγική, εκπαιδευτική και επαγγελμα-
τική τους διάσταση (Κουτσογιάννης, Παυλίδου & Χαλισιάνη, 2011). (δ) Πολυτροπι-
κότητα· στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, η επικοινωνία επιτυγχάνεται με πολυτροπικά 
κείμενα, όπου ο γλωσσικός κώδικας «συνεργάζεται» με πολλούς διαφορετικούς κώδι-
κες επικοινωνίας (Kress & van Leeuwen, 2001). (ε) Κοινωνικοπολιτισμική μάθηση· η 
μάθηση δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα αυτόνομων γνωστικών διεργασιών, αλλά ανα-
πτύσσεται σε ένα δεδομένο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
(Vygotsky, 2000). 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο – προϋποθέσεις υλοποίησης 

Το σενάριο εμπίπτει στο μάθημα των Νέων Ελληνικών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ (Αγγελά-
κος, Δελή, Κατσαρού, Κωνσταντινίδης & Μπαλιάμη-Στεφανάκου, 2016). Για τη με-
λέτη της περιγραφής αντικειμένου αξιοποιούνται κείμενα από σχολικά εγχειρίδια ηλε-
κτρολογίας (Δημόπουλος, Παγιάτης & Παγκαλος, 2016), μηχανολογίας (Αντωνελάκης 
& Παπαγεωργίου, 2016), πληροφορικής (Πανσεληνάς κ.ά., 2016), τεχνολογίας τροφί-
μων και ποτών (Κατσαμποξάκης, Κεχαγιάς, Παπαναστασίου & Χαϊκάλη, 2016). Επι-
πλέον, το σενάριο συνάδει με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2319/Β΄/31-12-
1999) και με τις πρόσφατες οδηγίες διδασκαλίας (εγκύκλιος Φ3/149327/Δ4/11-09-
2018 του ΥΠΠΕΘ) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στο ΕΠΑΛ, εφόσον έχει στοι-
χεία της κειμενοκεντρικής και διαθεματικής προσέγγισης, αξιοποιεί τις ΤΠΕ και εντάσ-
σεται σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
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Το σενάριο καλύπτει πέντε διδακτικές ώρες και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Για την 
υλοποίησή του, χρειαζόμαστε το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής (πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, πρόγραμμα Microsoft Office PowerPoint, βιντεοπροβολέας). Επίσης, απο-
φασιστικής σημασίας είναι η συνεργασία – συνδιδασκαλία του φιλολόγου με τους δι-
δάσκοντες τα μαθήματα ειδικοτήτων, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την ε-
φαρμογή του σεναρίου (επιλογή των προς επεξεργασία κειμένων και των προς περι-
γραφή αντικειμένων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ομαδικών εργασιών). 

Πορεία υλοποίησης 

Α΄ φάση (1η-2η διδακτική ώρα, στην αίθουσα) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με βάση την ειδικότητα. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα 
κείμενο, το οποίο προσφέρεται για τη μελέτη της περιγραφής αντικειμένου και αντα-
ποκρίνεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών. Οι ομάδες, τα περιγραφόμενα αντι-
κείμενα και τα προς επεξεργασία κείμενα έχουν ως εξής: (α) «Ηλεκτρολόγοι», γεννή-
τρια εναλλασσόμενου ρεύματος (Δημόπουλος κ.ά., 2016, σσ. 244-248)· (β) «Θερ-
μοϋδραυλικοί», φυγόκεντρη αντλία (Αντωνελάκης & Παπαγεωργίου, 2016, σ. 241)· 
(γ) «Τεχνικοί Η/Υ», κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Πανσεληνάς κ.ά., 2016, σσ. 12-
14)· (δ) «Τεχνολόγοι τροφίμων και ποτών», ετικέτα συσκευασίας (Κατσαμποξάκης 
κ.ά., 2016, σ. 227). 

Την πρώτη διδακτική ώρα, ασχολούμαστε με τη δομή και τη γλώσσα της περιγραφής. 

Δραστηριότητα 1η: Οι μαθητές μελετούν το κείμενο και προσδιορίζουν το αντικείμενο 
της περιγραφής, τη θέση του στον χώρο, την πορεία της περιγραφής από τη γενική 
εικόνα (λ.χ. μέγεθος, σχήμα, χρώμα) στις λεπτομέρειες, τον τρόπο παράθεσης των λε-
πτομερειών (λ.χ. από το γενικό στο ειδικό, από πάνω προς τα κάτω, από έξω προς τα 
μέσα). Στη συνέχεια, ένας μαθητής από κάθε ομάδα διαβάζει το κείμενο στην ολομέ-
λεια και επισημαίνει τα ζητούμενα. Έτσι, καταλήγουμε σε ένα γενικό δομικό σχήμα 
για την περιγραφή αντικειμένου. 

Δραστηριότητα 2η: Οι μαθητές εντοπίζουν στο κείμενο τα επίθετα και τα ουσιαστικά, 
τα οποία διαβάζουν στην ολομέλεια. Με βάση το πλήθος και το σημασιολογικό εύρος 
των ουσιαστικών και των επιθέτων που αναφέρονται, σχολιάζεται ο κεντρικός ρόλος 
του ονόματος στην περιγραφή αντικειμένου. 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα, εστιάζουμε στο ειδικό λεξιλόγιο (Ζάγκα, 2014) και την 
επικοινωνιακή περίσταση (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). 

Δραστηριότητα 3η: Οι μαθητές αντλούν από το κείμενο το ειδικό λεξιλόγιο και το κα-
τατάσσουν σε δύο υποκατηγορίες: (α) λέξεις / φράσεις που απαντούν αποκλειστικά στο 
ειδικό λεξιλόγιο· (β) λέξεις / φράσεις που απαντούν στο ειδικό και στο γενικό λεξιλόγιο 
με διαφορετική σημασία. Επιπλέον, για κάθε λέξη / φράση της δεύτερης υποκατηγο-
ρίας σχηματίζουν δύο προτάσεις που φωτίζουν τις δύο διαφορετικές σημασίες. Στην 
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ολομέλεια, κάθε ομάδα διαβάζει: (α) τις λέξεις / φράσεις της πρώτης υποκατηγορίας 
και τα συμφραζόμενά της από το κείμενο· (β) τις λέξεις / φράσεις της δεύτερης υποκα-
τηγορίας και τις προτάσεις που σχημάτισε. Ακολουθεί συζήτηση για τις ανάγκες που 
εξυπηρετεί το ειδικό λεξιλόγιο, τη σχέση του με το γενικό λεξιλόγιο (λ.χ. σημασιολο-
γική εξειδίκευση λέξεων του γενικού λεξιλογίου, διάχυση επαγγελματικής ορολογίας 
στο γενικό λεξιλόγιο), καθώς και για τα λεξικολογικά χαρακτηριστικά του ειδικού λε-
ξιλογίου (λ.χ. άμεσα δάνεια, κατασκευασμένες λέξεις, πολυλεκτικές μονάδες). 

Δραστηριότητα 4η: Στη δραστηριότητα αυτή γίνεται προσωρινή ανασύσταση των ο-
μάδων. Για κάθε αντικείμενο που μελετήθηκε, δημιουργείται μια καινούρια ομάδα που 
απαρτίζεται από δύο ειδικούς επαγγελματίες και έναν μη ειδικό. Κάθε ομάδα περιγρά-
φει ένα αντικείμενο, σκηνοθετώντας δύο αυτοσχέδιους διαλόγους, έναν μεταξύ των 
δύο ειδικών και έναν μεταξύ ενός ειδικού και του μη ειδικού (λ.χ. ένας ηλεκτρολόγος 
περιγράφει σε συνάδελφό του μια γεννήτρια που μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά· ένας 
ηλεκτρολόγος περιγράφει μια γεννήτρια σε υποψήφιο πελάτη). Μέσω της δραματοποί-
ησης οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι παράγοντες της επικοινωνιακής περίστασης 
(πομπός, δέκτης, σχέση πομπού – δέκτη, αντικείμενο της περιγραφής, σκοπός της πε-
ριγραφής, κώδικας, μέσο, χώρος και χρόνος) επηρεάζουν το περιεχόμενο και τη μορφή 
της περιγραφής (λ.χ. πορεία της περιγραφής, επιλογή και παράθεση λεπτομερειών, 
χρήση ορολογίας, ύφος, οπτική γωνία). 

Β΄ φάση (3η-5η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο πληροφορικής) 

Οι μαθητές επανέρχονται στις αρχικές ομάδες «ειδικών». Κάθε ομάδα επιλέγει ένα δια-
φορετικό αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητά της και αναλαμβάνει να το περιγράψει 
στην τάξη. Στην παρούσα εφαρμογή, οι ομάδες επέλεξαν τα εξής αντικείμενα: (α) «Η-
λεκτρολόγοι», κινητήρας συνεχούς ρεύματος· (β) «Θερμοϋδραυλικοί», κινητήρας εξω-
τερικής καύσης· (γ) «Τεχνικοί Η/Υ», κάρτα γραφικών· (δ) «Τεχνολόγοι τροφίμων και 
ποτών», μηχάνημα ταχείας κατάψυξης. 

Την τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα, οι ομάδες προετοιμάζουν την περιγραφή του 
αντικειμένου. Η περιγραφή έχει τη μορφή ομιλίας με την υποστήριξη ηλεκτρονικής 
παρουσίασης (Microsoft Office PowerPoint). Για να αντλήσουν δεδομένα, πληροφο-
ρίες και οπτικοακουστικό υλικό, οι μαθητές ανατρέχουν στα σχολικά εγχειρίδια και 
περιηγούνται στο διαδίκτυο. Συμβουλεύουμε τους μαθητές να ανασυνθέτουν τις πλη-
ροφορίες και να αποφεύγουν τη βολική πρακτική «αντιγραφή – επικόλληση». Επι-
πλέον, τους υποδεικνύουμε να καταγράφουν τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές τους. 
Τονίζουμε, ακόμη, ότι η περιγραφή απευθύνεται σε ακροατήριο μη ειδικών (οι δέκτες 
είναι συμμαθητές διαφορετικής ειδικότητας) και προορίζεται για μια επίσημη επικοι-
νωνιακή περίσταση, έτσι ώστε οι μαθητές να προσαρμόσουν κατάλληλα τη δομή, τη 
γλώσσα και το ύφος της περιγραφής. 

Την πέμπτη διδακτική ώρα, οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. 
Κάθε ομάδα ορίζει τουλάχιστον έναν ομιλητή και τουλάχιστον έναν τεχνικό 
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υποστήριξης ΤΠΕ. Όλα τα μέλη της ομάδας ανεβαίνουν στο «βήμα». Ο ομιλητής πα-
ρουσιάζει την εργασία στο ακροατήριο, ενώ ο τεχνικός υποστήριξης ΤΠΕ τρέχει την 
ηλεκτρονική παρουσίαση, που προβάλλεται με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Μετά από 
κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση και περιγραφική αξιολόγηση της παρουσίασης 
από την ολομέλεια. Κατά την αξιολόγηση, ελέγχεται η οργάνωση της περιγραφής, η 
πληρότητα του περιεχομένου, η ακρίβεια και η σαφήνεια, η χρήση ειδικού λεξιλογίου, 
η πολυτροπική επικοινωνία (Kress & van Leeuwen, 2001), η αποτελεσματικότητα των 
ομιλητών, η αξιοποίηση των πηγών. 

Κριτική 

Οι εφαρμογές του σεναρίου στη σχολική τάξη έδωσαν θετική ανατροφοδότηση. Κα-
ταρχάς, οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν στον προβλεπόμενο χρόνο. Όσον αφορά 
τη γλώσσα, οι μαθητές παρήγαγαν αποτελεσματικό προφορικό, γραπτό και πολυτρο-
πικό λόγο στις δεδομένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Επίσης, χρησιμοποίησαν τη 
γλώσσα ως μεταγνωστικό εργαλείο, προκειμένου να προσεγγίσουν την ειδική – επαγ-
γελματική γνώση (Ζάγκα, 2014). Από παιδαγωγικής πλευράς, οι μαθητές επέδειξαν 
υπευθυνότητα και συνεργάστηκαν αρμονικά, τόσο εντός των ομάδων όσο και με τους 
εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, ασκήθηκαν στην κριτική σκέψη, την αφαιρετική και 
συνδυαστική ικανότητα, ενώ βελτίωσαν και ορισμένες δεξιότητες ως προς τις ΤΠΕ. 
Στη συζήτηση ανατροφοδότησης, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, 
επισημαίνοντας πως το μάθημα έγινε πιο χρήσιμο και ενδιαφέρον. 

Από την άλλη, η υλοποίηση του σεναρίου υπήρξε αρκετά απαιτητική. Δυσκολίες ανέ-
κυψαν κατά τη συνεργασία του φιλολόγου με τους διδάσκοντες τα μαθήματα ειδικο-
τήτων, άλλοτε λόγω διαφορετικής «κουλτούρας» μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών 
κλάδων και άλλοτε λόγω πρακτικών προβλημάτων (λ.χ. της ανάγκης να συντονιστούν 
τα ωράρια των εκπαιδευτικών, τα διδασκόμενα μαθήματά τους στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα και η διαθεσιμότητα του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής). Ακόμη, ο φι-
λόλογος ήρθε αντιμέτωπος με την καχυποψία και την επιπολαιότητα των μαθητών, οι 
οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι στην ομαδοσυνεργατική και διαθεματική διδασκαλία 
(Κουτσογιάννης & Παυλίδου, 2012). Εμπόδια θέτει και η ανασφάλεια των μαθητών, 
που απορρέει από τις γλωσσικές, γνωστικές και τεχνολογικές ελλείψεις τους. Σε αυτό 
το σημείο, καθοριστική υπήρξε η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του φιλολόγου και των 
υπόλοιπων εμπλεκόμενων διδασκόντων, ώστε οι μαθητές να ολοκληρώσουν επιτυχώς 
την εργασία τους. 

Αρκετές είναι οι δυνατότητες τροποποίησης του παρόντος σεναρίου. Ανάλογα με τον 
διδακτικό χρόνο που διαθέτουμε, μπορούμε να παρατείνουμε ή να περιορίσουμε τη 
διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τυπική γλωσσική διδα-
σκαλία. Η επιλογή των περιγραφόμενων αντικειμένων και στις δύο φάσεις προσαρμό-
ζεται εύκολα στους τομείς και στις ειδικότητες των μαθητών, στα ενδιαφέροντά τους, 
στο γνωστικό τους υπόβαθρο, στη διδακτέα ύλη για τα μαθήματα ειδικοτήτων. Θα μπο-
ρούσαμε, ακόμη, να επιλέξουμε διαφορετικά αντικείμενα του ίδιου τομέα και να τα 
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παρουσιάσουμε σε κοινό «ειδικών», προσομοιώνοντας ένα μαθητικό συνέδριο. Τέλος, 
το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με δραστηριότητες για την περιγραφή της λειτουργίας 
ενός αντικειμένου ή την περιγραφή μιας διαδικασίας. 

Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση του συγκεκριμένου –ή 
ενός παρόμοιου– διδακτικού σεναρίου ενέχει δυσκολίες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αξί-
ζει τον κόπο, εφόσον το αποτέλεσμα ανταμείβει τις προσπάθειες μαθητών και εκπαι-
δευτικών. 
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Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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Κατηνιώτης Παντελής, Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών, katiniotis.p@e-arsakeio.gr  

Περίληψη 

Στο πλαίσιο δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στα 
ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού 
διεξήχθη project/ σχέδιο εργασίας που περιλάμβανε: α) έρευνα καταγραφής των γνώ-
σεων και των στάσεων των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου απέναντι στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και β) δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης απέναντι σε αυτά. Το project 
υλοποιήθηκε από ομάδα μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής, μα-
θητοκεντρικής, δραστηριοκεντρικής και διερευνητικής μάθησης. Η έρευνα ολοκληρώ-
θηκε σε δύο φάσεις, καθώς χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια πριν και μετά τη δραστη-
ριότητα ευαισθητοποίησης. Στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν όχι μόνο ο εμπλου-
τισμός των γνώσεων των μαθητών απέναντι σε διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων αλλά και η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη μιας στάσης σεβασμού απέ-
ναντι σε αυτά. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δεύτερης φάσης της έρευνας, η οποία 
ακολούθησε την ευαισθητοποίηση, οι γνώσεις των μαθητών για ποικίλες όψεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυξήθηκαν και ενισχύθηκε ο σεβασμός τους απέναντι σε 
αυτά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, έρευνα.  

Εισαγωγή 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους αποτελεί μετά το 1945 βασικό ζήτημα 
των Διεθνών Σχέσεων, του διεθνούς δικαίου και της δραστηριότητας των διεθνών ορ-
γανισμών και διεθνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (Ρούκουνας, 1995˙ Forsythe, 
2006). Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν βασικό στοιχείο του σύγχρονου νομικού 
πολιτισμού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευ-
θερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι απλά και μόνο επειδή είναι ανθρώπινα όντα 
(Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, 2013). Η σπουδαιότητα της παιδείας ή της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δι-
καιώματα είναι ευρέως αποδεκτή όπως προκύπτει από την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) (άρθρο 26), από τη Σύμβαση για τη εξάλειψη όλων 
των μορφών φυλετικής διάκρισης (1965) (άρθρο 7), από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (1989) (άρθρο 29) και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα οικονομικά, κοινω-
νικά και πολιτιστικά δικαιώματα (1996) (άρθρο 13).  

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα. Ανάγκη α-
ποτελεί γιατί, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτή-
των που εστιάζουν στην προώθηση των δικαιωμάτων, στην καλλιέργεια γνώσεων, στην 
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ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ενισχυτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαμορ-
φώνονται συνειδήσεις εξοικειωμένες με τη σημαντικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και τη σημασία διαφύλαξής τους. Αποτελεί και δικαίωμα καθώς το σημερινό παιδί 
και μελλοντικός πολίτης δικαιούται και πρέπει να γνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ώστε να μπορεί να σταθεί κριτικά απέναντι στην παραβίασή τους. Μέσω της παι-
δείας/εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επιδιώκεται μόνο η μετάδοση γνώ-
σεων αλλά η αλλαγή στάσεων (Πανταζής και Παπαγεωργίου, 2013). Η παιδεία για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εστιάζει στην ανάπτυξη συνείδησης για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα που μπορεί να προσδιοριστεί ως γνώση, ως απελευθέρωση του αισθήματος της 
αγανάκτησης και της αδικίας για τις παραβιάσεις και ως ενεργός δράση, με απώτερο 
στόχο την ανάπτυξη μιας ανθρωποδικαιικής πληρότητας (Πανταζής & Παπαγεωργίου, 
2013). Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποσκοπεί «στην ανάπτυξη κατα-
νόησης της κοινής ευθύνης να καταστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικότητα 
σε κάθε κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία» (United Nations General Assembly, 
2005: 3). 

Η Έρευνα και η Ευαισθητοποίηση 

Από τα μοντέλα της παιδείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Μοντέλο Αξιών και Συ-
νειδητοποίησης, Μοντέλο της Υπευθυνότητας και Μετασχηματιστικό Μοντέλο) 
(Angelopoulos, 2002), αξιοποιήθηκαν το Μοντέλο Αξιών και Συνειδητοποίησης, που 
εστιάζει στη μετάδοση της γνώσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το Μετασχημα-
τιστικό Μοντέλο, που στη σχολική εκδοχή του περιλαμβάνει τις μελέτες περίπτωσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Tibitts, 2002). Κατάλληλες μέθοδοι εκπαίδευσης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι η συμμετοχική, η διαδραστική, η συνεργατική και βιωμα-
τική μέθοδος, η σύνδεση θεωρίας και πράξης, η εφαρμογή τεχνικών εκτός της σχολικής 
τάξης (Πανταζής & Παπαγεωργίου, 2013), μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν στη δράση 
αυτή. 

Οι όροι βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2008) ενσωματώ-
νονται δυναμικά πλέον στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και στα προγράμματα 
σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, 2011), καθώς και οι θεωρίες της πολλαπλής 
νοημοσύνης και της συναισθηματικής νοημοσύνης (Gardner, 1993· Goleman, 2011). 
Η βιωματική μάθηση, η διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και 
της αναζήτησης προσωπικού νοήματος σ’ αυτήν (Δελούδη, 2002), αποτελεί έναν εναλ-
λακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, 
τη μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευσή της «ύλης» (Τριλίβα & Αναγνωστο-
πούλου, 2008) και ταυτίζεται από αρκετούς παιδαγωγούς με τη μέθοδο project (μέθο-
δος των Σχεδίων Εργασίας) (Ματσαγγούρας, 2002). Στις μορφές βιωματικής μάθησης 
εντάσσονται μεταξύ άλλων το παιχνίδι ρόλων και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
από τους ίδιους τους μαθητές (Δελούδη, 2002). 

Στο πλαίσιο της έρευνας, 21 μαθητές ενός τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου σχεδίασαν και 
υλοποίησαν, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους και συγγραφέων του παρόντος 
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πονήματος, δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Στόχοι των δράσεων αυτών ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων τόσο των 
συμμετεχόντων στην εργασία μαθητών, όσο και των συμμαθητών τους για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, η θετικοποίηση της στάσης τους απέναντι σε αυτά, η καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης απέναντι στον συνάνθρωπο, η συνειδητοποίηση της σημασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ο προβληματισμός απέναντι στις παραβιάσεις τους. Για τη 
διερεύνηση και την καταγραφή τυχόν αλλαγών στις γνώσεις και στις στάσεις απέναντι 
στα ανθρώπινα δικαιώματα οι συμμετέχοντες στην εργασία μαθητές διεξήγαγαν έ-
ρευνα πριν και μετά από δράσεις ευαισθητοποίησης. Το πρώτο στάδιο της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το δεύτερο τον Ιανουάριο του 2018, 
λίγο μετά τις παρεμβάσεις. Για τους σκοπούς της έρευνας αξιοποιήθηκε το εργαλείο 
του ερωτηματολογίου, που δημιουργήθηκε από τους μαθητές σε συνεργασία με τους 
υπεύθυνους καθηγητές. 

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο, αποτελούνταν από 22 ερωτήσεις και δομήθηκε σε 
τέσσερις ενότητες προκειμένου να διερευνηθούν οι γενικές και ειδικές γνώσεις των 
μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στάση τους απέναντι στο ευαίσθητο θέμα 
των παραβιάσεών τους και τα συναισθήματα που τυχόν τους δημιουργούνται από αυ-
τές. Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για τους σκοπούς 
της έρευνας καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν και οι 80 μα-
θητές της Γ΄ Τάξης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε 
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές στο πρόγραμμα Excel, με την καθοδή-
γηση των υπευθύνων καθηγητών.  

Η ευαισθητοποίηση δρομολογήθηκε σε αρχικό στάδιο από τους υπεύθυνους καθηγη-
τές, καθώς η ευαισθητοποίηση των μαθητών της ομάδας εργασίας έπρεπε να προηγηθεί 
της ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους. Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολι-
τικής Αγωγής και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές της ομάδας ερ-
γασίας, διάβασαν με την ευρύτερη έννοια του όρου κείμενα, σκίτσα και βίντεο σχετικά 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενημερωθήκαν και προβληματιστήκαν. Στη συνέχεια, με 
την καθοδήγηση των καθηγητών, χωριστήκαν σε πέντε ομάδες των 4 μαθητών και α-
νέλαβαν τη συλλογή υλικού και την αποδελτίωση πληροφοριών σχετικά με πέντε θέ-
ματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους: τον σεβα-
σμό στη διαφορετικότητα, τα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δι-
καιώματα της γυναίκας και τη δράση του ΟΗΕ. 

Αυτές οι πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διερευνήθηκαν παράλληλα με τη δράση 
προσώπων που διακρίθηκαν στο παρελθόν αγωνιζόμενα για την εμπέδωση πανανθρώ-
πινων αξιών στους ανωτέρω τομείς, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η ισότητα. 
Έτσι, η ομάδα που ερεύνησε το σεβασμό στη διαφορετικότητα εστίασε στη δράση και 
στις ομιλίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις και στον ρα-
τσισμό. Όσοι ασχολήθηκαν με τα πολιτικά δικαιώματα μελέτησαν τις απόψεις του 
Τζωρτζ Όργουελ σχετικά με τον κρατικό ολοκληρωτισμό, όπως αυτές διατυπώνονται 
στα έργα του «Η Φάρμα των Ζώων» και «1984». Η ομάδα που διερεύνησε τα 

1606/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



δικαιώματα του παιδιού επικεντρώθηκε στον αγώνα του Ικμπάλ Μασίχ για την ευαι-
σθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με τις οδυνηρές συνέπειες της 
παιδικής εργασίας. Η ομάδα για τα δικαιώματα της γυναίκας ασχολήθηκε με το αγώνα 
της Έμιλυ Πάνκχερστ ενάντια στην καταπίεση των γυναικών. Τέλος, οι μαθητές που 
μελέτησαν τον ρόλο του ΟΗΕ στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σκιαγρά-
φησαν το πορτραίτο της Ελέανορ Ρούσβελτ. 

 Η εργασία έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της στο σχολείο, την ώρα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Ο στόχος των μαθητών ήταν να 
ενημερώσουν, να συγκινήσουν, να προβληματίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους 
συμμαθητές τους. Η δράση ευαισθητοποίησης είχε διάρκεια μίας διδακτικής ώρα και 
υλοποιήθηκε για κάθε τμήμα της Γ΄ Γυμνασίου ξεχωριστά. Στο τέλος κάθε δράσης 
ευαισθητοποίησης ακολουθούσε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμαθη-
τές-ακροατές είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις εντυπώσεις, τις απορίες, τους προ-
βληματισμούς τους για όσα άκουσαν και είδαν στις παρουσιάσεις.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Από την ανάλυση και τη σύγκριση των ευρημάτων των δύο φάσεων τις έρευνας προέ-
κυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το «δικαίωμα στη ζωή και στην α-
σφάλεια», η «ισότητα» και η «ελευθερία έκφρασης» αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα που δηλώθηκαν από τους περισσότερους μαθητές ως τα πιο σημαντικά. Και στις 
δύο φάσεις, βρέθηκε πως η παιδική κακοποίηση και ο φυλετικός ρατσισμός αποτελούν 
τις παραβιάσεις δικαιωμάτων που στενοχωρούν περισσότερο τους μαθητές, ενώ η κα-
κοποίηση των γυναικών εκείνη που τους εξοργίζει περισσότερο. Επίσης, η συντριπτική 
πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις και η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για 
το μέλλον της ανθρωπότητας. 

  

Σχήμα 1: Ραβδογράμματα απόλυτων συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 80 
μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω αν-

θρώπινα δικαιώματα θεωρείς ως τα πιο σημαντικά;». 

Ως προς τις γνώσεις για ποικίλους τομείς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν «πάρα 
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πολλά» ή «αρκετά». Συγκεκριμένα, ενώ στην α’ φάση μόνο ένας στους τρεις μαθητές 
απάντησε ότι έχει «αρκετές» ή «πάρα πολλές» γνώσεις για την ιστορία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και τον ρόλο του Ο.Η.Ε. στην υπεράσπιση τους, στη β’ φάση το 
ποσοστό ανήλθε στο 94% και στις δύο περιπτώσεις (σχήμα 2).  

  

Σχήμα 2: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
80 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Γνωρίζω για τον ρόλο του 

Ο.Η.Ε. στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο φάσεων έδειξε, επίσης, πως ενισχύθηκε πε-
ρισσότερο η ήδη θετική άποψη των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ειδικότερα, στο θέμα: «Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό στην 
καθημερινή μου ζωή», το μεγάλο ποσοστό της α’ φάσης (80%) που δήλωσε «μάλλον» 
ή «σίγουρα ναι», έγινε συντριπτικό στη β’ φάση και έφτασε στο 99%. Πανομοιότυπη 
τάση παρουσιάστηκε και στο θέμα: «Αισθάνομαι αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα», όπου ενώ στην α’ φάση το 71% δήλωσε «μάλλον» ή «σίγουρα όχι», στη β’ 
φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις έφτασε στο 98% (σχήμα 
3).  

   

Σχήμα 3: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
80 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Αισθάνομαι αδιαφορία για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα». 

Ως προς τις αντιδράσεις τους σε διάφορες καταστάσεις που συνδέονται με τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, ενώ στην α’ φάση οι μισοί περίπου μαθητές δήλωσαν ότι θα συμμε-
τείχαν πρόθυμα σε μια εργασία που θα τους ανέθετε ο καθηγητής τους για το θέμα 
αυτό, στη β’ φάση την ίδια απάντηση έδωσαν 9 στους 10. Επίσης, ενώ στην α’ φάση 
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μόλις το 29% δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε με ενδιαφέρον ένα τηλεοπτικό πρό-
γραμμα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη β’ φάση το πο-
σοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις ανήλθε στο 61% (σχήμα 4). 

  

Σχήμα 4: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
80 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Η τηλεόραση παρουσιάζει ένα 

πρόγραμμα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ:». 

Τέλος, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο φάσεων ανέδειξε αξιοσημείωτες δια-
φορές στις στάσεις και στα συναισθήματα των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών 
απέναντι στα δικαιώματα των μεταναστών. Συγκεκριμένα, ενώ στην α’ φάση το 72% 
δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη ότι «οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στη 
χώρα τους, ακόμα και εάν εκεί γίνεται πόλεμος» στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών 
που έδωσαν την ίδια απάντηση ανέβηκε στο 95%. Επίσης, στο θέμα: «Αισθάνομαι ότι 
μια βάρκα γεμάτη μετανάστες που βυθίζεται στη Μεσόγειο είναι πολύ μακριά από το 
σπίτι μου για να ενδιαφερθώ», ενώ στην α’ φάση το 66% δήλωσε «μάλλον» ή «σίγουρα 
όχι», στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις έφτασε στο 
84% (σχήμα 5).  

   

Σχήμα 5: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
80 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «. Αισθάνομαι ότι μια βάρκα 

γεμάτη μετανάστες που βυθίζεται στη Μεσόγειο είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου για 
να ενδιαφερθώ». 

Συμπεράσματα  

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση και σύγκριση των ευρημάτων 
που προέκυψαν κατά τις δύο φάσεις της έρευνας των συμμετεχόντων σε αυτή μαθητών 

10%

29%

39%

22%
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είναι ότι η ευαισθητοποίηση συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να αυξηθούν τα θετικά 
συναισθήματα, να γίνουν ακόμη πιο ευνοϊκές οι ήδη θετικές στάσεις και να εμπλουτι-
στούν οι γνώσεις και των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλυτικό-
τερα: α. Αναφορικά με το θέμα των γνώσεων, αυξήθηκε σημαντικά ή υπερδιπλασιά-
στηκε ο αριθμός των παιδιών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν πάρα πολλά ή αρκετά για 
την ιστορία των δικαιωμάτων, τον ρόλο του Ο.Η.Ε. στην υπεράσπισή τους, καθώς και 
για τα δικαιώματά τους ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι πολίτες. β. Αυξήθηκε αρκετά το 
ήδη υψηλό ποσοστό των μαθητών που πιστεύει πως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων είναι σημαντικό στην καθημερινότητά τους, ενώ μειώθηκαν αισθητά τα ποσο-
στά των μαθητών που αισθάνονται αδιαφορία για αυτά και που πιστεύουν στην εφαρ-
μογή της θανατικής ποινής, στον περιορισμό από τις κυβερνήσεις των ελευθεριών των 
πολιτών για λόγους ασφαλείας. γ. Αυξήθηκαν πολύ τα ποσοστά των μαθητών που δή-
λωσαν πως θα συμμετείχαν πρόθυμα σε μια σχολική εργασία και ότι θα παρακολου-
θούσαν με προσοχή μια τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και το ποσοστό των μαθητών που αισθάνονται ότι το δράμα των μεταναστών 
στη Μεσόγειο δεν αποτελεί μια μακρινή πραγματικότητα.  

Αντί επιλόγου, θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα της εργασίας που δημιούργησαν για 
να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τη ζωή 
και το έργο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: «Αν σήμερα ζούσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ θα 
διαπίστωνε πως πολλά έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του ’60, ωστόσο θα έλεγε: 
“πολλά μου φαίνονται σχεδόν ίδια. Δεσπόζει η καχυποψία για τον αλλοεθνή και τον 
αλλόθρησκο, για τον πολίτη που δεν ανήκει στη δική μας κοινωνική τάξη, για τον 
φτωχό, τον μετανάστη, τον άνθρωπο που δεν είχε ευκαιρίες να μορφωθεί, για τα άτομα 
με αναπηρίες. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο πόλεμος αντί της ειρή-
νης, όπου η βία υπερισχύει της γαλήνης και η ξενοφοβία υπερνικά τη γόνιμη αλληλε-
πίδραση των λαών. Υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη μας όπου το όνειρο, για το οποίο 
κάποτε μίλησα, έχει μετατραπεί σε εφιάλτη”».  
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Η Λογοτεχνία συναντά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Σταυρίδη Ασημίνα, Φιλόλογος, M.Ed, astavr@hotmail.gr 

Περίληψη 

Το περιβαλλοντικό ζήτημα είναι ένα επείγον θέμα της παγκόσμιας κοινότητας, ήδη 
πολλές δεκαετίες. Πραγματοποιούνται σχολικά προσπάθειες για την προσπέλασή του, 
ως ανεξάρτητο αντικείμενο και ως κομμάτι διαθεματικών δραστηριοτήτων. Μια ανά-
λογη διδακτική προσέγγιση προτείνεται και εδώ, όπου συζητείται η συνάφεια της οι-
κολογικής λογοτεχνίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Β’ Γυμνασίου. Την 
αρχική γνωριμία με το κείμενο ακολουθούν διαθεματικές πρακτικές, με αξιοποίηση της 
επίλυσης προβλήματος και της συνεργατικής μάθησης. Αναμένεται πως οι μαθητές θα 
αναμιχθούν βιωματικά και θα προβληματιστούν για τα περιβαλλοντικά θέματα. Υπό 
αυτό το πρίσμα θα προσεγγίσουν πάλι το κείμενο. Οι δραστηριότητες τύπου project 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της γλωσσικής, χωρικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. 
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με αναστοχασμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Λέξεις-Kλειδιά: περιβάλλον, λογοτεχνία, γλωσσική νοημοσύνη, κιναισθητική νοημο-
σύνη, project. 

Εισαγωγή 

Το σύγχρονο σχολείο, αναγνωρίζοντας τις πολυπρισματικές όψεις της καθημερινότη-
τας, στις οποίες εμπίπτει το περιβαλλοντικό ζήτημα, κάνει βήματα για την προσέγγισή 
τους. Ένας γνωστικός τομέας που προσφέρεται για σύνδεση με την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση είναι η Λογοτεχνία, καθώς διαθέτει την ανάλογη ευαισθησία για προσέγ-
γιση σύνθετων ζητημάτων. Το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους 
μαθητές και να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές 
προς το περιβάλλον. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Τα οξυμένα από το 1960 περιβαλλοντικά προβλήματα δημιούργησαν την ανάγκη για 
την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού κλάδου μελέτης, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Ενδιαφέρον της η πολύπλοκη αλληλεξάρτηση αστικών και αγροτικών περιοχών, η πα-
ροχή δυνατοτήτων και κινήτρων για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η δημιουρ-
γία περιβαλλοντικών προτύπων συμπεριφοράς (UNESCO, 1977). Το αξίωμα της ηθι-
κής υποχρέωσης του ανθρώπου προς το οικοσύστημα συνεπάγεται αλλαγή των σχέ-
σεων ανθρώπου και φύσης. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση καλλιεργώντας την υπευθυνότητα και την αίσθηση της περιβαλλοντικής 
ταυτότητας, έχει ηθικό φορτίο (Καραγεωργάκης, κ.α, 2005). Η ταυτόχρονη αλληλεπί-
δραση εκπαίδευσης και κοινωνίας από την παιδική ηλικία, μέσω τυπικής και μη τυπι-
κής εκπαίδευσης, δημιουργεί μία αρμονική ηθική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, 
με στόχο τη διατήρηση και προστασία του.  
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Οι εκπαιδευτικές εκδρομές και η παράθεση κειμένων και εικόνων στα σχολικά εγχει-
ρίδια δεν πραγματοποιούν από μόνα τους την αντίστοιχη περιβαλλοντική σύνδεση. Τα 
πολύπλοκα περιβαλλοντικά θέματα και οι περιορισμοί του Αναλυτικού Προγράμματος 
είναι ενδογενείς δυσκολίες για την σχολική ενσωμάτωσή της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης (Αρχές Π. Ε., kepekozanis, 2018). Το πρόγραμμα σπουδών Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Υ.Π.Π.Κ., 2014) επισημαίνει την ανάγκη ολόπλευρης προσέγγισης των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων με διεπιστημονικές προσεγγίσεις και διαθεματικές αξιο-
λογήσιμες εργασίες των μαθητών, για τις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν τα σχολικά 
προγράμματα οργανισμών όπως η WWF Greece (Χαραλαμπίδου- Παπαθεμελή, 2016· 
WWF, 2017). 

Στοιχεία εφαρμογής και Διδακτικό υλικό 

Οι παρούσες διδακτικές προτάσεις αφορούν το μάθημα της Λογοτεχνίας Β’ Γυμνασίου. 
Αναμενόμενος χρόνος εφαρμογής είναι τέσσερα διδακτικά δίωρα ή οκτώ μεμονωμένες 
ώρες διδασκαλίας, δηλαδή χρονικά τέσσερις εβδομάδες. Διδακτικά υλικά θα αποτελέ-
σουν τα σχολικά εγχειρίδια, τέσσερα φύλλα εργασίας, όσα και οι ομάδες, με παράλ-
ληλα κείμενα και ερωτήσεις, και δυο μικρής διάρκειας βίντεο. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Ως προς τη Λογοτεχνία επισημαίνονται οι Ειδικοί Διδακτικοί στόχοι, που αφορούν τη 
Θεωρία της Λογοτεχνίας. Είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον λογο-
τεχνικό γραμματισμό, τον διαχωρισμό των αφηγηματικών προσώπων, τον ορισμό των 
λογοτεχνικών ειδών, με τα οποία ασχολούνται, και τη διάκριση ποιητικού και αφηγη-
ματικού λόγου (Παπαλεοντίου, 2012). Ως προς την οικολογική πλευρά της λογοτεχνι-
κής προσέγγισης, πρέπει να επιτευχθούν οι γνωστικοί και αξιακοί στόχοι, δηλαδή η 
οικολογική ευαισθητοποίηση και η συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης και α-
νάληψη δράσης για την βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Γενικότερος και 
απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής περιβαλλοντικής ταυ-
τότητας (UNESCO, 1977· Καραγεωργάκης, κ.α, 2005). 

Σκοποί των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων θα είναι, λογοτεχνικά, η αισθητική προ-
σέγγιση των κειμένων και ο αναστοχασμός για τη δύναμη μεταφοράς μηνυμάτων του 
λογοτεχνικού έργου (Τσιαμπαλή, 2012). Περιβαλλοντικοί στόχοι είναι η κατανόηση 
της παγκοσμιότητας της περιβαλλοντικής καταστροφής που επηρεάζει όλους μας μέσα 
από τοπικά φαινόμενα, η έκθεση μαθητικών projects για ευαισθητοποίηση και παρακί-
νηση των υπόλοιπων μαθητών και γενικά η μάθηση μέσω βιώματος και προσωπικής 
δράσης (Φουντοπούλου, 2011· Νάκη, 2012). 

Μεθοδολογία και Δραστηριότητες 

Η διαδικασία θα χωριστεί σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο, που απαιτεί μια διδα-
κτική ώρα, είναι το Προαναγνωστικό, όπου με τη δημιουργία κατάλληλης 
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παιδαγωγικής ατμόσφαιρας θα γίνει η εισαγωγή στο θέμα που θα μελετηθεί 
(Rosenblatt, 1938· Αναγνωστόπουλος, 1997). Θα προβληθεί ένα βίντεο διαρκείας πέ-
ντε λεπτών που αποτελείται από εικόνες με θέμα την περιβαλλοντική καταστροφή 
(PicsTube, 2018) και μετά θα ακουστεί “Ο εφιάλτης της Περσεφόνης” (Χατζιδάκης 
Μ.- Γκάτσος Ν.) Θα ακολουθήσει μια μικρή συζήτηση που θα αφορά τα βιώματα και 
τις προγενέστερες γνώσεις των μαθητών για τα προβαλλόμενα ζητήματα. Θα αναγνω-
στούν οι τίτλοι των κειμένων που πρόκειται να επεξεργαστούν οι μάθητές, για να εκ-
φράσουν τις αναγνωστικές προσδοκίες τους (Rosenblatt, 1978).  

Το δεύτερο στάδιο, διάρκειας 2-3 ωρών, αφορά το χωρισμό των μαθητών σε τέσσερις 
ομάδες, τη διανομή και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Κάθε μέλος θα έχει και 
έναν διακριτό ρόλο, που μπορεί να είναι ο συντονισμός των μελών, η εποπτεία της 
πορείας της εργασίας, η καταγραφή των πρακτικών και η παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων τελικά (Ματσαγγούρας, 2008, 106-107). Οι μαθητές τριών ομάδων θα διαβά-
σουν έργα από τα φύλλα εργασίας: Οι Πατέρες (Κ. Παλαμάς), Το δένδρο (Στρ. Τσίρ-
κας) και Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε απαρατήρητη (Α. Χιόνης). Η τέταρτη 
ομάδα θα διαβάσει το έργο Χαλασμένες Γειτονιές (Κ. Χαρπαντίδης) από το σχολικό 
βιβλίο Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. Θα απαντηθούν οι ερωτήσεις κατανόησης των φύλ-
λων εργασίας.  

Τα φύλλα εργασίας αποτελούνται από τις ερωτήσεις και τα απαραίτητα κενά για την 
απάντησή τους. Στο πρώτο φύλλο οι ερωτήσεις είναι: 1) Ποιο είναι το Περιβόλι που 
κληρονομεί το παιδί; 2) Τί άλλες συμβουλές δίνει ο αφηγητής σε αυτό; 3) Οι συμβουλές 
αυτές αφορούν μόνο τη σχέση με τη φύση; Σημειώστε τις λέξεις και φράσεις που χρη-
σιμοποιεί και καταγράψτε τις υποθέσεις σας για τις προτροπές του. Στο δεύτερο οι ε-
ρωτήσεις είναι: 1) Ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο έργο; 2) Ποια η 
σχέση του κεντρικού ήρωα με την πόλη του και γιατί; 3) Ο ήρωας μιλάει για το δέντρο 
σαν να πρόκειται για φυτό ή για άνθρωπο; Πως δικαιολογείται η στάση του; Στο τρίτο 
οι ερωτήσεις είναι: 1) Ποια είναι η ομορφιά και γιατί ονομάζεται έτσι; 2) Περιγράψτε 
το ταξίδι της ομορφιάς. Ήταν εύκολο ή περιπετειώδες; Γιατί λέγεται πως δεν το έβαλε 
κάτω; 3) Τί σημασία έχει η στάση της για τον άνθρωπο. Για εσάς τους αναγνώστες; 
Στο τέταρτο οι ερωτήσεις είναι: 1) Ποιο είναι το υπόβαθρο της ιστορίας; Γιατί οι γει-
τονιές χαρακτηρίζονται χαλασμένες; 2) Ο ήρωας συγκρίνει κάποιες καταστάσεις. Ποια 
προτιμάει και γιατί; 3) Ποιες αναμνήσεις περιγράφει και τι θέση φαίνεται να έχουν στη 
ζωή του; 

Το τρίτο στάδιο είναι το Μετα- αναγνωστικό, και αναμένεται να απαιτεί 2 διδακτικές 
ώρες. Αφορά την καλλιτεχνική ανταπόκριση στο λογοτεχνικό κείμενο, την ιδιαίτερη 
αντίδραση κάθε μαθητή ως απάντησή του στο λογοτεχνικό διάλογο (Rosenblatt, 1988). 
Αυτό μπορεί να είναι η συγγραφή ενός ποιήματος ή μικρού αφηγήματος με θέμα την 
φανταστική συνέχεια του έργου που διαβάσανε ή την απάντηση του αποδέκτη του. Α-
κόμη, μπορεί να είναι αγώνας επιχειρηματολογίας μεταξύ των μελών της ομάδας για 
τις προτεινόμενες λύσεις του προβλήματος που παρουσιάστηκε ή μπορεί να είναι η 
παρουσίαση των απόψεων δυο αντικρουόμενων πλευρών. Τέτοια θέματα είναι οι 
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διαφορές αστικής και αγροτικής ζωής, διαφορές ορεινών και παραθαλάσσιων τόπων ή 
διάσταση όσων θέλουν να σωθεί το δάσος από όσους θέλουν λόγω συμφερόντων να το 
εκμεταλλευτούν. Ακόμη, μπορούν να σχεδιάσουν μια σκηνή που τους έκανε εντύπωση 
ή να διασκευάσουν το θέμα του σε κόμικ ή μικρό θεατρικό, ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντα κάθε ομάδας. Ακολουθεί η επιστροφή στο κείμενο για εξαγωγή συμπερασμάτων 
σχετικά με το ίδιο το έργο, με στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής νοημοσύνης 
(Rosenblatt, 1978· Gardner, 1983). 

Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο αφορά στην ανταπόκριση στο περιβαλλοντικό πρό-
βλημα που συνάντησε κάθε ομάδα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2-3 ώρες, ανάλογα 
την πρόοδο των μαθητών. Χρήσιμες δραστηριότητες είναι η κατασκευή χαρτών με το 
χώρο δράσης, την πορεία ή το ταξίδι των πρωταγωνιστών των έργων, για βελτίωση της 
χωρικής, αλλά και της νατουραλιστικής νοημοσύνης (Gardner, 1983 & 1998· Panke, 
2018). Οι μαθητές θα αναζητήσουν πληροφορίες διαδικτυακά για θεμελίωση λύσεων 
για τα προβλήματα που εντοπίζουν στα έργα. Η κάθε ομάδα συντάσσει ένα πρόγραμμα 
δράσης, και κατασκευάζει τρισδιάστατες μακέτες με φυσικά αναλώσιμα ή επεξεργα-
σμένα υλικά (Σταμάτης et al., 2010). Σκοπός είναι η παρακίνηση σε ορθές οικολογικές 
συμπεριφορές και των υπόλοιπων μαθητών, σε επίπεδο τάξης ή σχολείου, αν υπάρχει 
δυνατότητα για αντίστοιχη συλλογική εκδήλωση (Φλογαΐτη, 1993· Frey, 1998· Καλα-
μπαλίκη 2005). 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία με τρόπο που δεν θα 
έχουν συνηθίσει, γιατί παρουσιάζεται υπό άλλη οπτική γωνία. Παρατηρείται πως, αν 
και έχουν μεγαλύτερη άνεση με τις δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου, 
εν τούτοις, η απόδοσή τους είναι καλή στις οικολογικές και κατασκευαστικές δραστη-
ριότητες. Μια ερμηνεία είναι πως νιώθουν πιο ελεύθεροι, καθώς δεν κρίνονται για τις 
αντίστοιχες ικανότητες τους σε ένα μάθημα που ο κύριος προσανατολισμός του είναι 
άλλος, οπότε ασχολούνται παρακινούμενοι από προσωπικό ενδιαφέρον. 
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Escape room: Μέσο ψυχαγωγίας ή και εκπαιδευτικό εργαλείο; 

Νατζίμ Θεοδώρα, Φιλόλογος, dorothi1993@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί  η σημασία των δωμα-
τίων απόδρασης (escape room) στην διασκέδαση και στην εκπαίδευση των νέων, να 
τονιστεί η παιδαγωγική τους αξιοποίηση σε προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό 
γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εμφανιστεί στη τάξη, να 
γίνει εργαλείο του εκπαιδευτικού και επισημαίνεται ο ρόλος του. Στο τέλος της εργα-
σίας, παρουσιάζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων πάνω στη γλώσσα και τα μαθημα-
τικά.  

Λέξεις-Κλειδιά: δωμάτιο απόδρασης, τάξη 

Εισαγωγή 

Πολλοί φιλόσοφοι και επιστήμονες, ανά τους αιώνες, έχουν διατυπώσει απόψεις για τα 
οφέλη του παιχνιδιού. Την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού είχαν αναγνωρίσει και με-
γάλοι παιδαγωγοί όπως ο J. Rousseau, η M. Montessori, o F. Froebel και  το είχαν 
εντάξει στο εκπαιδευτικό τους έργο. Παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια το παιχνίδι είχε 
συνδεθεί με την προσχολική εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία. Τα τελευταία χρόνια, με 
την εμφάνιση των βιντεοπαιχνιδιών (κυρίως ψηφιακών), έχει αναζωπυρωθεί ξανά η 
συζήτηση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των παιχνιδιών στην τάξη.  Διάφορες έρευ-
νες δείχνουν ότι: 1) υπάρχει αυξημένος βαθμός εμπλοκής και ενδιαφέροντος από τους 
συμμετέχοντες όταν ένα περιβάλλον ή μία δραστηριότητα ενσωματώνει στοιχεία παι-
χνιδοποίησης (gamification). 2)Το παιχνίδι συμβάλλει στην  κοινωνικό -συναισθημα-
τική ανάπτυξη, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Μια νέα μόδα στον το-
μέα του ομαδικού διαδραστικού παιχνιδιού είναι τα δωμάτια απόδρασης, γνωστά και 
ως escape room. Αν και υπάρχουν πολλά είδη (εσωτερικού- εξωτερικού χώρου, θεμα-
τικά, με ηθοποιούς ή χωρίς , με λουκέτα ή χωρίς λουκέτα, με role-play ή όχι, εποχιακά 
ή και για παιδιά), η βασική συνθήκη είναι η ίδια. Μια ομάδα 3-6 ατόμων βρίσκεται σ’ 
ένα κλειδωμένο δωμάτιο για περίπου μια ώρα, όπου  καλείται να επεξεργαστεί μια 
σειρά από γρίφους, εικόνες, λουκέτα, κρυμμένα αντικείμενα, η λύση των οποίων θα 
οδηγήσει εν τέλει και στην απόδραση. 

Η  συνεργασία, η παρατηρητικότητα, ο πειραματισμός και η δημιουργική σκέψη είναι  
λίγες μόνο από τις δεξιότητες που οξύνουν οι δραστηριότητες. Η συνοχή μεταξύ του 
σκηνικού, της ιστορίας και των δραστηριοτήτων είναι το κλειδί της επιτυχίας των 2000 
τουλάχιστον δωματίων απόδρασης παγκοσμίως. Αν και πρώτη καταγεγραμμένη επι-
χείρηση είναι η Scrap στην Ιαπωνία το 2007, υπήρχαν πολλοί πρόδρομοι όπως το live 
action- role playing, point and click adventures games, escape the room –digital games, 
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puzzle and treasure hunts, interactive theater and haunted houses, adventure game show 
– movies π.χ survivor, Indiana Jones. Ο λόγος που τόσα άτομα πληρώνουν για να τους 
«κλειδώνουν» στα δωμάτια είναι η αναζήτηση της περιπέτειας («Take me to a place I 
have never been» )και το αίσθημα της απελευθέρωσης («Let me do things I could never 
do»), της επιβίωσης, της επιτυχίας(«Make me into someone I could never be»). Τα 
πλεονεκτήματα αυτά εκμεταλλεύτηκαν εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό και δημιούργη-
σαν για ή μαζί με τους μαθητές τους εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα στις τεχνικές 
των δωματίων απόδρασης (school- based escape games). Τις ιδέες τους μοιράζονται 
στο breakout edu.com.  Το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να περιγραφεί ως δραστηριό-
τητα δομημένη με μορφή παιχνιδιού που αποσκοπεί να προσφέρει ψυχαγωγία και μά-
θηση, δηλαδή στοχεύει σαφώς στην επίτευξη κάποιων μαθησιακών στόχων. Στην Ελ-
λάδα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται δωμάτια απόδρασης με εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα. Το πρώτο και μοναδικό Technology escape room σε σχολείο ήταν στην Κέρ-
κυρα. Στη Σύρο, σε μια παιδική βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ένα δωμάτιο απόδρασης 
από παιδιά για παιδιά με τίτλο «απόδραση στην γνώση». Σκοπός ήταν να βοηθήσουν 
τον  Ηρακλή να βρει το ρόπαλο του.  Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η εκστρατεία 
που πραγματοποιήθηκε σε έξι νησιά του Αιγαίου για την πρόληψη, εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση κατά της νόσου Σακχαρώδους Διαβήτη μέσω ενός δωματίου από-
δρασης - παιχνιδιού γρίφων για τη σωστή διατροφή. Ευελπιστώ η εργασία να διεγείρει 
το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ώστε να δοκιμάσουν τεχνικές προερχόμενες από τα 
δωμάτια απόδρασης και εν τέλει να αποτελέσει  έναυσμα ερευνών για την αποτελε-
σματικότητα τους στην τάξη. 

Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της εργασίας, γίνεται αναφορά στα βασικότερα πλεο-
νεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν οι παίκτες από τα δωμάτια απόδρασης γενι-
κότερα και από τα παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία ειδικότερα. Επισημαίνονται 
τα μειονεκτήματα και οι πιθανές παγίδες  χρήσης αυτών των παιχνιδιών μέσα στο σχο-
λικό πλαίσιο. Στη συνέχεια της εργασίας  παρουσιάζονται οι παράγοντες  δομής και 
οργάνωσης ενός παιχνιδιού. Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, βλέπουμε δυο παραδείγ-
ματα. 

Πλεονεκτήματα χρήσης escape games στην τάξη. 

1. Ικανοποιούν  διαφορετικά στυλ μάθησης και ενισχύουν πολλαπλούς  τύπους νοη-
μοσύνης: Τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που απαιτούνται ικανοποιούν τους ο-
πτικούς, ακουστικούς και κιναισθητικούς τύπους  μάθησης. Για παράδειγμα, η συ-
μπλήρωση ενός puzzle απαιτεί κίνηση, χωρική λογική και κριτική σκέψη. 

2. Αναπτύσσουν την προσοχή: Έχοντας συγκεκριμένο χρόνο για να ολοκληρώσουν  
την δραστηριότητα, οι μαθητές μένουν συγκεντρωμένοι για μεγαλύτερο διάστημα 
σε σχέση με τις διαλέξεις . 

3. Δημιουργούν κίνητρα: Επειδή μοιάζουν με τα video games, οι μαθητές συμμετέ-
χουν πιο ευχάριστα, ενθουσιάζονται, παθιάζονται… δεσμεύονται . 

4. Αναπτύσσεται  συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας: βελτιώνονται οι δυνα-
μικές της ομάδας. Πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο από θέμα ψυχαγωγίας αλλά και από 
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πλευράς κοινωνικής και ψυχολογικής είναι η συμπεριφορά των παιχτών κατά την 
διάρκεια του παιχνιδιού, τόσο ως προς του συμπαίκτες τους όσο και στο παιχνίδι 
και τα κίνητρα που έχουν. Ο συγγραφέας και μελετητής της κουλτούρας 
του gaming Andrzej Marczewski στο βιβλίο του «Even Ninja Monkeys Like to 
Play: Gamification, Game Thinking and Motivational Design» διαχωρίζει τους παί-
χτες σε έξι κατηγορίες (Socializers, Achievers, Free Spirits, Players, Philanthro-
pists και Disruptors), τις οποίες επιβεβαιώνουν μαρτυρίες των εργαζομένων σε δω-
μάτια απόδρασης.  

5. Ανταποκρίνονται  στην ταξινομία του Bloom:  Τα παιχνίδια- δραστηριότητες αντα-
ποκρίνονται πολλές φορές στους στόχους του γνωστικού τομέα:  

6. Γνώση(ανάκληση πληροφοριών –γνώσεων),  Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, 
Σύνθεση, Αξιολόγηση.  

7. Οι μαθητές μαθαίνουν γύρω από την κατασκευή παιχνιδιών: Εξερευνούν τις αρχές 
και την θεωρία πίσω από το σχεδιασμό των παιχνιδιών – πιθανόν μελλοντικά να 
στραφούν επαγγελματικά σ’ αυτό τον τομέα. 

8. Συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων.  Αναζητούν  συσχετίσεις μεταξύ των α-
ντικειμένων, κάνουν υποθέσεις και πειράματα (Χρήση επιστημονικής μεθόδου). 

9. Μέσω της επανάληψης επέρχεται και η μάθηση (αύξηση αντιληπτικής ικανότητας, 
εξάσκηση όσων έχουν μάθει, κατανόηση σε μεγαλύτερο βαθμό της δραστηριότη-
τας). 

Μειονεκτήματα 

1. Δεν έχουν σχεδιαστεί για άτομα με αναπηρίες. Επίσης, άτομα που αντιμετωπίζουν 
κρίσεις πανικού, επιληψία ή καρδιακά προβλήματα, είναι καλό να τα αποφεύγουν. 

Σ’ αντίθεση με τα δωμάτια απόδρασης, τα escape games δεν αποκλείουν ‘κανέναν’. 
Όπως στον σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε 
παιδιού το ίδιο συμβαίνει και στον σχεδιασμό των παιχνιδιών. Για παράδειγμα, ένα 
παιδί με κινητική αναπηρία, θα μπορούσε να δίνει οδηγίες παρακολουθώντας μια 
κάμερα. 

2. Απαιτεί πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, είναι χρονοβόρο και πολλές φορές δαπανηρό.  

Παράγοντες δομής και οργάνωσης παιχνιδιού 

Ο  Scott Nicolson(2015)έχει δημοσιεύσει ένα χρήσιμο υλικό για όποιον επιθυμεί να 
σχεδιάσει ένα δωμάτιο απόδρασης, κατόπιν έρευνας  175 δωματίων απόδρασης απ’ 
όλο τον κόσμο. Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, πριν το σχεδιασμό 
τόσο των δωματίων απόδρασης όσο και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, διακρίνονται 
σε γενικούς και ειδικούς, σύμφωνα με τους Alessi και Trollip (2001).   
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Προφίλ  παίχτη: ηλικία, ενδιαφέροντα, εκπαιδευτικές ανάγκες,  ικανότητες,  διαθέσιμος 
χρόνος ολοκλήρωσης δοκιμασίας,  βαθμός δυσκολίας,  αριθμός  συμμετεχόντων, φυ-
σική κατάσταση. 

Στόχος:  στόχοι μάθησης ή/και αλλαγή  συμπεριφοράς, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ύπαρξη 
ομάδων που  θα λειτουργούν συνεργατικά ή ανταγωνιστικά .  

Θέμα:  Τα θέματα ποικίλλουν από στοιχειωμένα σπίτια σε διαστημόπλοια, σκηνές ε-
γκλήματος, εργαστήρια που μπορεί να έχουν ως στόχο την απόδραση, ή την σωτηρία 
του κόσμου από κάποιο ιό. Επίσης, ένα δωμάτιο μπορεί να είναι αυτοτελές ή να απο-
τελεί μέρος (συνέχεια) άλλων δωματίων.  

Είδη δοκιμασιών: Πάζλ και αινίγματα κάνουν το παιχνίδι ενδιαφέρον και μπορεί να 
είναι προσαρμοσμένα ώστε να ταιριάζουν με τους μαθησιακούς στόχους. Το θέμα του 
παιχνιδιού και τα πάζλ θα πρέπει να αναπτυχθούν για να ενισχύσουν τους στόχους και 
όχι να προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στόχους σε ένα ήδη σχεδιασμένο παιχνίδι. Οι 
δοκιμασίες θα πρέπει να είναι ποικίλες, να έχουν έναν βαθμό δυσκολίας αλλά να μην 
είναι ακατόρθωτες και να έχουν μια ροή. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο παίκτης θα αντιλαμβά-
νεται το αποτέλεσμα που έχουν οι επιλογές και οι ενέργειες του. 

Οδηγίες: Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται σαφείς κανόνες για λόγους ασφάλειας των 
παικτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιγραφές «Μην αγγίζετε» κοντά σε καλώδια. 

Ενδείξεις/ βοήθειες:  Είναι σημαντικό να έχουμε σχεδιάσει τον τρόπο που θα δίνονται 
οι βοήθειες σε  περίπτωση που οι παίκτες «κολλήσουν» στην επίλυση ενός γρίφου. 

Χώρος: ευρύχωρος προς αποφυγή ατυχήματος. 

Σκηνικό- περιβάλλον: Το περιβάλλον μέσω της διακόσμησης, του φωτισμού , της μου-
σικής, των γρίφων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το θέμα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς 
να βρίσκεσαι στην ζούγκλα και το κλουβί να ανοίγει με συνδυασμό σαν του χρηματο-
κιβωτίου. 

Τεχνική υποστήριξη: Η χρήση της τεχνολογίας (υπολογιστές, κάμερες, VR) έχει βελ-
τιώσει την επικοινωνία, την ασφάλεια αλλα και την εμπειρία των παικτών. Παρόλα 
αυτά, είναι χρήσιμο να έχουμε εξετάσει κατά τον σχεδιασμό τον τρόπο με τον οποίο οι 
παίκτες θα αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία και τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε 
κάποια βλάβη. 
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Ηθοποιοί: Η ύπαρξη ή όχι των ηθοποιών εξαρτάται από την ιστορία του παιχνιδιού.  
Συμβάλλουν στην αληθοφάνεια/ πιστότητα του παιχνιδιού. Οι ηθοποιοί μπορούν επί-
σης να υπενθυμίζουν τον χρόνο ή να δίνουν συμβουλές/στοιχεία. 

Δοκιμή- Ανατροφοδότηση- αλλαγή/προσαρμογή: Το feedback από τους παίχτες είναι 
πολύ σημαντικό για την βελτίωση του παιχνιδιού. 

 

Ρόλος Εκπαιδευτικού 

Στις δράσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί  είναι καθοδηγητές και συνδιαμορφωτές, συμμε-
τέχουν με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ανάληψη ευθύνης και η 
ανάπτυξη στάσεων- δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης. Με άλλα λόγια, αναλαμβάνουν 
τον ρόλο του gamemaster. Παρατηρούν και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Στο τέλος, 
μπορούν να γίνονται ερωτήσεις στα παιδιά για να σκεφτούν και να κρίνουν τις εμπει-
ρίες της ημέρας.  

Παραδείγματα 

Παράδειγμα στην γλώσσα  

Τίτλος: Ο Οδυσσέας χάνει την βαλίτσα του/ χαρτοφύλακα του/ την ταυτότητα του 
Στόχος: Να βρούμε τα αντίγραφα στο παλάτι/στην κρεβατοκάμαρα/στο γραφείο του 
και να του τα στείλουμε για να μπορέσει να επιστρέψει. 
Ηλικία: 13-15 ετών 

Υλικά: γράμματα, χάρτης, φακός, καθρέπτης, γόμα, λουκέτα κ.λ.π. 

Διαδικασία: Οι μαθητές  αρχικά καλούνται να βρουν τα γράμματα που έχει στείλει ο 
Οδυσσέας και είναι κρυμμένα μέσα στην τάξη. Θα πρέπει να τα τοποθετήσουν στη 
σειρά με βάση την ημερομηνία, διαβάζοντας την αντίστροφα ή χρησιμοποιώντας ένα 
καθρέπτη. Στη συνέχεια, θα διαβάσουν τα γράμματα που ουσιαστικά είναι περιλήψεις 
της κάθε ενότητας. Κάθε γράμμα έχει ένα μήνυμα, κωδικοποιημένο με διαφορετικό 
τρόπο κάθε φορά για να μην πέσει στα χέρια των μνηστήρων. Υπογραμμισμένες, σβη-
σμένες λέξεις, έντονοι χαρακτήρες που αν ενωθούν σχηματίζουν ένα σύμβολο, γράμμα, 
νούμερο. Αυτό μπορεί να αποτελεί τον κωδικό για το λουκέτο/το χρηματοκιβώτιο ή 
σημάδι για το που πρέπει να ψάξουν στη συνέχεια .  

Παράδειγμα  στα μαθηματικά 

Τίτλος: Μαθηματικοί βοηθούν πειρατές να βρουν τον Κρυμμένο θησαυρό. 

Στόχος: Να βρούμε όλα τα κομμάτια του χάρτη 
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Ηλικία: 11-12 ετών 

Υλικά: φάκελοι, χαρτόνι με σύμβολα και αριθμούς, κουτί, νομίσματα 

Οι μαθητές βρίσκουν φακέλους πάνω στο θρανίο. (Εναλλακτικά, μπορεί να είναι δια-
σκορπισμένοι στην τάξη ή το άνοιγμα ενός φακέλου να φανερώνει το σημείο που θα 
βρουν τον επόμενο φάκελο. Για εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή φασαρίας, μπο-
ρούν  να δοθούν όλοι μαζί). Καλούνται να ξεκινήσουν από το φάκελο που είναι ανοι-
χτός. Το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης π.χ διαίρεσης αντιστοιχεί σε ένα σύμ-
βολο. Για παράδειγμα, το 10 στο χαρτόνι με τα σύμβολα βρίσκεται κάτω από μια καρ-
δούλα. Θα παρατηρήσουν ότι καρδούλα υπάρχει απ’ έξω από έναν άλλο φάκελο, τον 
οποίον πρέπει να ανοίξουν και να λύσουν. Ανα 5 φακέλους, μπορεί να δίνεται ένα κομ-
μάτι του χάρτη. Στους 10 φακέλους θα έχουν βρει το άλλο κομμάτι του χάρτη που θα 
αποκαλύπτει που είναι κρυμμένος ο θησαυρός (σοκολατάκια σε σχήμα νομισμάτων) 
Μ’ αυτό τον τρόπο έχουμε πετύχει την εξασκηση σε 10 διαιρεσεις. 
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Μες στο Μουσείο της Ακρόπολης: Μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση 
για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού 

Κλημεντιώτη Χριστίνα 
Υποψ. Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, christina_klimedioti@hotmail.com 

Τιριακίδoυ Ηλέκτρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, michelarak@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση πρόκειται για μια διαθεματική εκπαιδευτική παρέμ-
βαση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας και αφορά τη Γ’ και 
Δ’ τάξη του Δημοτικού. Η δράση αξιοποίησε τη μέθοδο της διερευνητικής μάθησης 
και της μάθησης μέσω σχεδίου εργασίας (Project Based Learning), ενώ οι μαθητές ερ-
γάστηκαν ατομικά και ομαδικά και συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες σχετικά με 
την Κλασική Εποχή (478 – 323 π.Χ.), όπως αυτή παρουσιάζεται στα ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ 
του Μαθήματος της Ιστορίας για τη Γ’ και Δ’ τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν 
ενθαρρυντικός. Βασικός σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να αναπτύξουν ιστορική 
σκέψη και συνείδηση, να κατανοήσουν τις αξίες και το περιεχόμενο της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και πώς επηρεάζει τη ζωή μας σήμερα. Παράλληλα αξιοποιούνται οι 
καλές τέχνες (εικαστικά) και η παραγωγή γραπτού λόγου και αναπτύσσεται η δημιουρ-
γικότητά τους και η κριτική τους σκέψη. 

Λέξεις Κλειδιά: Κλασικά Χρόνια, Ακρόπολη, ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, 
μάθησ- μέσω σχεδίου εργασίας (project), μουσειακή αγωγή 

Εισαγωγή 

Η παρούσα δράση αποτελεί μια διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση για το μάθημα 
της Ιστορίας της Γ’ και Δ’ τάξης. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και 
στην κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμα 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ανακάλυψης της γνώσης και της δημιουργίας.  

Παράλληλα αποσκοπεί στην παρατήρηση και μελέτη εκθεμάτων και ιστορικών πηγών, 
στη σύγκριση του παρόντος με το παρελθόν και σε υποθέσεις για το μέλλον. Σύμφωνα 
με τους Chapman, Περικλέους, Υακίνθου, Τζελάλ (2012) βασικός σκοπός των δρά-
σεων που σχετίζονται με τη μουσειακή αγωγή είναι η καλλιέργεια της ιστορικής ενσυ-
ναίσθησης, δηλαδή, για να εξηγηθούν οι συμπεριφορές των ανθρώπων στο παρελθόν 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ιδέες / πεποιθήσεις που είχαν για τον κόσμο, 
καθώς και το διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο – συγκείμενο, στο οποίο έζησαν.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 
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Η παρούσα δράση στηρίχθηκε στην Ανακαλυπτική – Διερευνητική μάθηση και στη 
μάθηση μέσω σχεδίου εργασίας (project). 

Τα συγκεκριμένα διδακτικά μοντέλα προσφέρονται ιδιαίτερα για διαθεματικές εργα-
σίες σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στα ΑΠΣ και 
ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού και της μουσειακής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας και την εργα-
σία σε ομάδες. 

Στην ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση (Discovery / Inquiry-based learning), ο μα-
θητής οικοδομεί τη γνώση, διερευνώντας και αλληλοεπιδρώντας με το περιβάλλον του, 
χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις λογισμικού τύπου (Gros, 2002). Εδώ, ο δάσκαλος έ-
χει το ρόλο του καθοδηγητή και οργανωτή της εργασίας που θα πρέπει να γίνει, παρέχει 
το υλικό και στηρίζει, γενικότερα, την προσπάθεια των μαθητών του. Δεν λειτουργεί 
ως «αυθεντία» και αποφεύγει να σχολιάζει αρνητικά τις απαντήσεις των μαθητών και 
τα ενδιαφέροντά τους.  

Παράλληλα η μέθοδος project, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση ενός έργου, είναι μορφή με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο που μπορεί να 
υλοποιηθεί στο σχολείο, αλλά και εκτός αυτού και συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομά-
δας. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στην καθοδήγηση και το συντο-
νισμό του έργου των ομάδων και παρεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές χρειάζονται βοή-
θεια (Kirschner et al., 2006). Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τη δική τους δράση, 
καθιστώντας το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί μα-
θητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ανάγκες και τις δυνατότη-
τες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Εργαλεία της προσέγγισης αυτής είναι η βιωματική 
μάθηση, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, ο σχεδιασμός της 
προσωπικής τους μάθησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εξατομίκευση 
της διδασκαλίας (Minner et al., 2010). Σύμφωνα με τους Prince και Felder (2006), η 
μάθηση μέσω σχεδίου εργασίας (project) ενισχύει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, 
μέσα από την οποία ενισχύεται η δια βίου μάθηση. Η μάθηση μέσω project στοχεύει 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης (Dornyei, 2001) και ενι-
σχύει την κριτική ικανότητα των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2004). Ειδικότερα, σε ό,τι 
αφορά τη μάθηση μέσω σχεδίου εργασίας (project), ο Χρυσαφίδης (2002) αναφέρει 
πως οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας προκειμένου να επιλύσουν 
ένα πρόβλημα, να απαντήσουν σε μια ερώτηση ή να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση 
που τους δίνεται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ανταλλάσσοντας ιδέες, δημιουργώ-
ντας και παράγοντας κοινές λύσεις. Τα στάδια της μάθησης μέσω project είναι η διε-
ρεύνηση πρότερων εμπειριών και γνώσεων, η αναζήτηση και συγκέντρωση του υλικού 
και ο χωρισμός σε ομάδες εργασίας, η υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριο-
τήτων, η παρουσίαση του έργου και η αξιολόγησή του (Ματσαγγούρας, 2000).  

Ο κοινωνικός ρόλος του Μουσείου είναι η εκπαίδευση. Φθάσαμε λοιπόν στη σύνδεση 
του Μουσείου με την κοινωνία και ειδικότερα στη σύνδεση του Μουσείου με το Σχο-
λείο (Χατζηνικολάου, 2001). Μια εκπαίδευση με τη μορφή Μουσείο – Εγκυκλοπαίδεια 
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ή Μουσείο – Λεξικό δεν είναι κάτι επιθυμητό. Η ποιοτική μουσειακή εκπαίδευση στη-
ρίζεται σε μια επικοινωνιακή και εποικοδομητική εμπειρία (Serota, 1999). Για τον λόγο 
αυτό, σχεδιάστηκε η παρούσα δράση, η οποία προσανατολίζεται στην ενεργητική – 
βιωματική μάθηση μέσω της ανακάλυψης. Αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη 
της βιωματικής προσέγγισης στα μουσεία και μια οργανωμένη διαδικασία που νοημα-
τοδοτεί τα μουσειακά αντικείμενα, στηρίζεται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης και 
επιδιώκει την εξοικείωση με το μουσείο και την ανάδειξη της επίσκεψης σε ψυχαγω-
γική και διδακτική εμπειρία (Τζιαφέρη, 2005: 30-45). 

Ταυτόχρονα, η επίσκεψη στο Μουσείο αποτελεί άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 
και ενεργό δράση του μαθητή μέσα στους μουσειακούς και πολιτισμικούς χώρους. Στό-
χος του σύγχρονου μουσείου είναι να συλλέγει, να διατηρεί και να ερευνά την πολιτι-
στική κληρονομιά και ακόμη να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει, να ψυχαγωγεί. Αποτελεί 
μέσο για τη δια βίου αγωγή και εκπαίδευση. Η περιδιάβαση του παιδιού στο μουσείο 
μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τον εαυτό του, να εκφράσει τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά του, να αποκτήσει γνώσεις, να κινηθεί με εμπιστοσύνη σε πολ-
λούς και διαφορετικούς χώρους και εν τέλει να συμβάλλει στην κοινωνική, συναισθη-
ματική και γλωσσική του ανάπτυξη (Κακούρου – Χρόνη, 2005:39). Η διαθεματική δι-
δακτική πρόταση «Μες στο Μουσείο», συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη κρι-
τικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης από τους μαθητές. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω στην παρούσα δράση δημιουργήθηκαν παιδοκεντρικές δρα-
στηριότητες, που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 
Ακόμη, προκαλούν την ενεργοποίηση των αισθήσεων, των συναισθημάτων, της φα-
ντασίας, της δημιουργικότητας και ενθαρρύνουν τους μαθητές να ζητήσουν τη δική 
τους ερμηνεία για τα εκθέματα, συνδέοντας έτσι την ιστορική συνέχεια με τη φύση και 
τη ζωή και αποκτώντας αισθήματα ευθύνης πάνω στην πολιτισμική μας κληρονομιά. 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές 

Το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αναφέρεται στο μάθημα της Ιστο-
ρίας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων. Επίσης, εμπλέκεται το μάθημα της Γλώσσας, καθώς οι μα-
θητές θα ενεργοποιηθούν από κείμενα της Γλώσσας και θα παράξουν προφορικό και 
γραπτό λόγο (απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης, ανάπτυξη επιχειρημάτων και πα-
ραγωγή γραπτού κειμένου), της Μελέτης Περιβάλλοντος (Γ΄ τάξη: Ενότητα 7, Ο πολι-
τισμός μας και Δ΄ τάξη: Ενότητα 2, Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών), 
των Εικαστικών καθώς οι μαθητές με τις εικαστικές δημιουργίες τους θα απεικονίσουν 
ναούς, κίονες των διαφόρων ρυθμών, αγγεία, αγάλματα. 

Συμβατότητα με τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή με το σχολικό Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών και το Δ.Ε.Π.Π.Σ., αφού ο κεντρικός άξονάς της αποτελεί θέμα διδα-
κτικής ενότητας των σχολικών βιβλίων. Οι στόχοι που τίθενται είναι πλήρως συμβατοί 
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με το Α.Π.Σ. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν την ιστορική συνέχεια, όπως αυτή 
οικοδομείται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και την επίσκεψη στο Μουσείο, θα δια-
μορφώσουν στάσεις και συστήματα αξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, του 
συναισθήματος και της δημιουργικής σκέψης. 

Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι 

Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δράσης και βασικός στόχος της Μουσειακής Εκπαί-
δευσης, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
συνείδησης με κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, μέσα από την εξοικείωση των 
μαθητών με το μουσείο, τη διερεύνηση των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, την 
κατανόηση της σημασίας της αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την παρατή-
ρηση και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με εκθέματα του μουσείου. Με αυτόν 
τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν, όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος απο-
τελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός 
ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή τους. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της 
ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που α-
ναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. 

Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία, οι επιμέ-
ρους στόχοι της παρούσας εκπαιδευτικής δράσης είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή 
με τον αρχαιοελληνικό κόσμο, την Κλασική Εποχή και τα μεγαλειώδη έργα τέχνης 
(ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ του Μαθήματος «Ιστορία Γ’ και Δ’ Δημοτικού»), να επικοινωνήσουν 
και να συνεργαστούν και να συνδέσουν με το σήμερα. 

Α’ Φάση: Αφόρμηση 

Αφόρμηση της παρούσας δράσης αποτέλεσε το κείμενο από τη Γλώσσα της Δ΄ Δημο-
τικού «Η ελιά δώρο της Αθηνάς» από την ενότητα «Η ελιά». Ο Κέκροπας, βασιλιάς 
της Αθήνας καλεί την Αθηνά και τον Ποσειδώνα να αγωνιστούν για να δώσουν ένα 
όνομα στην πόλη τους. Τον αγώνα τον κερδίζει η θεά Αθηνά, γιατί προσφέρει στους 
Αθηναίους το χρήσιμο δέντρο, την ελιά. Ο καρπός της θα τους θρέφει και το λάδι της 
θα τους φωτίζει. Έτσι, γίνεται η προστάτιδα θεά της πόλης, που παίρνει το όνομα Α-
θήνα. Προς τιμήν της χτίζονται πολλά και σπουδαία μνημεία, που παραμένουν αξεπέ-
ραστα στους αιώνες. 

Οι μαθητές διατύπωσαν ερωτήσεις που τους δημιουργήθηκαν μελετώντας το μύθο της 
Αθηνάς και του Ποσειδώνα. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στη χρησιμότητα των δώρων 
του κάθε θεού. Στη συνέχεια κατέγραψαν τις δικές τους προτιμήσεις και έκαναν έναν 
τύπο εκλογών καταγράφοντας σε μικρά χαρτάκια την ψήφο τους. Τέλος, πήραν μέρος 
σε παιχνίδι ρόλων - δραματοποίηση του μύθου της φιλονικίας της Αθηνάς με τον Πο-
σειδώνα, όπου αποδόθηκαν οι ρόλοι με πιστότητα, ενώ η ερμηνεία ήταν πειστική και 
αυθόρμητη. Οι μαθητές βρήκαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους -
στήριξης και αντίθετης θέσης- με σαφήνεια και πιστότητα χρησιμοποιώντας την πειθώ. 
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Είδαμε να επικρατεί η λογική χρήση της γλώσσας, άρα επιστημονικό λόγο, που γίνεται 
με την προσέγγιση της πειθούς, που χρησιμοποιείται σε θέματα σχετικά με τη σημα-
σιολογία και τη λογική οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό, παρουσιάστηκε κατευθυντικός 
επιχειρηματικός λόγος, μέσω αιτιολογικών προτάσεων, που είναι αποτέλεσμα της γνω-
στικής εξέλιξης, της δυνατότητας που έχουν οι μαθητές για αφαιρετική σκέψη και για 
ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων σε προφορικό επίπεδο, που είναι ένα εξαιρετικά 
απαιτητικό πεδίο και η αρτιότερη λογική κατασκευή. Καταγράφουμε τμήμα ενός δια-
λόγου που τεκμηριώνει ότι οι μαθητές μας χρησιμοποίησαν επιχειρηματικό λόγο: 

ΑΘΗΝΑ: - Εμένα διαλέξτε, γιατί σας φέρνω το πολυτιμότερο δώρο, την ελιά. 

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: - Και τι καλό μας δίνει η ελιά; 

ΑΘΗΝΑ: - Το λάδι της θα σας φωτίζει και ο καρπός της θα σας θρέφει. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ: - Εγώ θα σώσω την πόλη σας, γιατί κινδυνεύει από εισβολείς. 

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: - Και πώς θα γίνει αυτό; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ: - Θα χτυπήσω με την αστραφτερή μου τρίαινα τον ιερό Βράχο και θα 
αναβλύσει θαλασσινό νερό! Και θα σας δωρίσω κι ένα πολεμικό άλογο! Σας υπόσχομαι 
ότι θα γίνετε θαλασσοκράτορες! 

Β’ Φάση: Επίσκεψη στο Μουσείο 

Οι μαθητές ξεναγούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
στο παιχνίδι ανακάλυψης και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης στα οποία θα εστιάσουν, 
ακολουθώντας τα φύλλα εργασίας που τους έχουν δοθεί. Έτσι, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης και ξενάγησής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης (Εικόνα 1), οι μαθητές 
έχοντας μαζί τους τα φύλλα εργασίας (Εικόνα 2), αναζητούν τα εκθέματα και μέσω 
ερωτήσεων στους δασκάλους των τάξεων, συλλέγουν πληροφορίες, τις καταγράφουν 
και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας με θέμα κάποια από τα εκθέματα του Μουσείου. 
Έπειτα οι μαθητές συλλέγουν τα στοιχεία και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Ο ρό-
λος των δασκάλων των τάξεων είναι καθοδηγητικός σε ό,τι έχει να κάνει με τη συλλογή 
των στοιχείων και των πληροφοριών που χρειάζονται οι μαθητές για την ολοκλήρωση 
των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά αλλά και σε μικρές ομάδες, αν 
και κάθε μαθητής κατέχει στον προσωπικό του φάκελο το σύνολο των φύλλων εργα-
σίας. 
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Εικόνα 1: Η επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης 

 

Εικόνα 2: Δείγμα από τα Φύλλα Εργασίας που δημιουργήθηκαν για τη δράση 

Γ’ Φάση: Παρουσίαση της δράσης 

Μετά το πέρας της επίσκεψης στο μουσείο και όταν οι μαθητές επέστρεψαν στην τάξη, 
τους δόθηκε ένα φύλλο εργασίας, στο οποίο βρήκαν τις κατάλληλες πληροφορίες για 
να εμπεδώσουν την καινούρια γνώση. Δόθηκε, λοιπόν, φύλλο εργασίας, στο οποίο οι 
μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν την απόλυτη εφαρμογή της Τέχνης του Χρυσού 
Αιώνα στον Παρθενώνα, στο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς, στις Καρυάτιδες, 
στη Ζωφόρο, στις Γιγαντομαχίες και στη διάταξη των κιόνων. Μελετώντας τα Έργα 
Τέχνης, οι μαθητές μας αναγνώρισαν την εφαρμογή της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ και συγκε-
κριμένα τα ΧΡΥΣΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ και παρατήρησαν τις ιδανικές αναλογίες, που έχουν 
σαν συνέπεια την ΑΡΜΟΝΙΑ και το ΩΡΑΙΟ.  

Αναμένεται οι μαθητές, να αναφερθούν και στα μάρμαρα του Παρθενώνα που δεν βρί-
σκονται στο φυσικό τους χώρο, αλλά περιμένουν την επιστροφή τους από το Βρετανικό 
Μουσείο, μετά την κλοπή τους από τον λόρδο Έλγιν. Ο χρόνος θεωρείται κατάλληλος, 
να προκληθεί συζήτηση των ομάδων πάνω στην πολιτιστική μας κληρονομιά και την 
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ευθύνη της νέας γενιάς στη διαφύλαξή της και να παρουσιασθούν τα αποτελέσματά 
της σε συνεδρία ολομέλειας. Παίρνουμε μέρος σε μια συζήτηση με θέμα τη μεταφορά 
των έργων τέχνης από τον τόπο που δημιουργήθηκαν σε άλλες χώρες. Θέτουμε την 
πρόταση και ζητάμε από τους μαθητές να υποστηρίξουν την άποψη: «Τα έργα τέχνης 
πρέπει να μένουν στον τόπο που δημιουργήθηκαν». Μια δεύτερη πρόταση που θέλει 
υποστήριξη είναι η άποψη: «Τα έργα τέχνης χρειάζεται να «ταξιδεύουν» και σε άλ-
λες χώρες». Καταγράφουμε τα επιχειρήματά μας και τα υποστηρίζουμε στη συζήτηση. 
(Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης, σελ. 45) 

Άλλες δραστηριότητες που υλοποιηθήκαν που εμπλέκουν τις τέχνες και τη γλώσσα 
είναι: 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ζητάμε από τους μαθητές: 

• Να απεικονίσουν αγγεία της εποχής και να τα φιλοτεχνήσουν με παραστάσεις 
από τη φύση και τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Ορίζουμε να χρησιμοποιήσουν 
μαύρο και κόκκινο, για να αποδώσουν τα ερυθρόμορφα και τα μελανόμορφα αγγεία.  
• Να απεικονίσουν αρχαίους ναούς, δίνοντας έμφαση στους ρυθμούς των ναών, 
ξεχωρίζοντας τον ιωνικό από τον δωρικό. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν τις εντυπώσεις τους από την περιή-
γηση στο Μουσείο, σε ελεύθερη απόδοση, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους, ανα-
λύοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες που έζησαν, αβίαστα και ρεαλιστικά. 

Δ’ Φάση: Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η διαδικασία της 
αξιολόγησης διακρίνεται σε τρία επιμέρους στάδια ανάλογα με τη χρονική στιγμή υ-
λοποίησής της, αλλά και τον στόχο της. Τα στάδια της αξιολόγησης είναι η προκαταρ-
κτική αξιολόγηση, η διαρθρωτική αξιολόγηση και η ολική αξιολόγηση (Νικονάνου, 
2009). Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την ολική αξιολόγηση της δράσης, όταν δη-
λαδή πλέον έχει ολοκληρωθεί η οργάνωσή της (Μουσούρη, 1999). Στο πλαίσιο μιας 
ολικής αξιολόγησης, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και 
να αξιολογήσουν την παρούσα δράση. Ρωτήθηκαν για το πώς τους φάνηκε το πρό-
γραμμα συνολικά, ποια δραστηριότητα τους άρεσε περισσότερο και τι θα άλλαζαν σ’ 
αυτό. Στην παρούσα δράση εμπεριέχονται επίσης στοιχεία αυτοαξιολόγησης, που λει-
τουργούν ως μέσο καλλιέργειας των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Τα πε-
δία αξιολόγησης της παρούσας δράσης είναι: α) η εμπλοκή και η συμμετοχή των μα-
θητών στις δραστηριότητες, β) η συνεργασία, γ) η κατανόηση και η ενσυναίσθηση και 
δ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η μέθοδος συλλογής των αποτελεσμάτων έγινε με ερωτη-
ματολόγιο διερεύνησης και αξιολόγησης αποτελέσματος. 
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Μικρή βιβλιοθήκη: μια προσπάθεια παρέμβασης στον δημόσιο χώρο και η κινη-
ματογραφική της αποτύπωση 

Σαρμπάνη Παρασκευή, psarmpani@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση περιγράφει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε 
εστιασμένο στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της 
Α’ Λυκείου, καθώς και στόχους που σχετίζονται με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό 
και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Παρουσιάζεται επίσης το σκεπτικό της απόπειρας να 
προσαρμοστεί ο αρχικός σχεδιασμός στα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης διδακτι-
κής τάξης και στους περιορισμούς και τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης σχολικής πραγ-
ματικότητας, χωρίς να υπονομευθεί το αρχικό σκεπτικό του προγράμματος και χωρίς 
να απεμποληθούν οι βασικοί του στόχοι. Μετά την παρουσίαση της θεωρητικής θεμε-
λίωσης ακολουθεί η προτεινόμενη διδακτική πορεία και η πορεία που ακολουθήθηκε 
κατά την εφαρμογή. 

Λέξεις-Κλειδιά: νεοελληνική γλώσσα, πολιτιστικό πρόγραμμα, οπτικός γραμματι-
σμός, κινηματογραφικός γραμματισμός, αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σχεδιάστηκε από τη γράφουσα ένα πολιτιστικό πρό-
γραμμα με τίτλο «Μικρή Βιβλιοθήκη: μια προσπάθεια παρέμβασης στον δημόσιο χώρο 
και η κινηματογραφική της αποτύπωση» και στόχους που σχετίζονταν κατά κύριο λόγο 
με τη γλωσσική εκπαίδευση και τον κριτικό και οπτικοακουστικό γραμματισμό. Το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μια τροποποιημένη εκδοχή του στο Πρότυπο ΓΕΛ της 
Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και συμμετείχαν σε αυτό μαθητές και μαθήτριες της Α’ λυ-
κείου, ενώ η διάρκεια του προγράμματος ήταν από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 
2018. Στη συνέχεια θα περιγραφούν η θεωρητική θεμελίωση και οι φάσεις του προ-
γράμματος καθώς και η σχέση του με τους στόχους του γλωσσικού μαθήματος. 

Στην υπηρεσία της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη γλώσσα του 2011 προσέφερε την ευκαιρία 
να ανανεωθεί το γλωσσικό μάθημα και να προσαρμοστεί η διδασκαλία σε μια γλωσ-
σική πραγματικότητα που, αν και είχε περάσει λιγότερο από μια δεκαετία από τη δη-
μοσίευση του προηγούμενου προγράμματος σπουδών, εντούτοις ήταν ήδη ριζικά δια-
φορετική (ΦΕΚ 1562/2011 - Αριθμ.70001/Γ2). Η αλλαγή όμως στον τρόπο αξιολόγη-
σης του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που εισήχθη με το ίδιο πρόγραμμα 
σπουδών και μονοπώλησε το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και οι 
χρόνιες παθογένειες του μαθήματος, που σχετίζονται με την εμμονή στη σύνδεση του 
μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας με τις πανελλήνιες εξετάσεις, υπονόμευσαν σε 
μεγάλο βαθμό την ανανεωτική πρόταση του 2011 (Μουτσιούνα 2016). 
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Το πρόγραμμα του 2011 επαναλαμβάνει αρκετές από τις κατευθύνσεις που υπήρχαν 
και στο προηγούμενο του 2003. Συγχρόνως όμως συναντώνται σε αυτό και στοιχεία 
ανανεωτικά, τα οποία κατά τη γνώμη μας μεταμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την προ-
σέγγιση που προτείνεται στη γλωσσική εκπαίδευση. Είναι εν πολλοίς ένα αναλυτικό 
πρόγραμμα που αναδεικνύει την επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας και επιμένει 
στη σημασία του περικειμενικού πλαισίου και της επικοινωνιακής περίστασης στη δια-
μόρφωση του ίδιου του κειμένου, γραπτού ή προφορικού. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη 
συμμετοχής των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου, κατά προ-
τίμηση μέσα από συνεργατικές δράσεις συλλογής πληροφοριών, επεξεργασίας δεδο-
μένων, σύνθεσής τους σε ποικιλία κειμένων. Εξαίρεται επίσης η σημασία της εξοικεί-
ωσης των μαθητών με την κατανόηση και δημιουργία κειμένων πολυτροπικών, που 
αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους, καθώς και η ανάγκη συσχέτισης των υφο-
λογικών επιλογών κάθε κειμένου με την επικοινωνιακή περίσταση και τους στόχους 
του πομπού, τις καθιερωμένες συμβάσεις και αντιλήψεις για τη μορφή και τις πρακτι-
κές της επικοινωνίας. 

Επιχειρήθηκε η συναίρεση των παραπάνω κατά τη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού προ-
γράμματος, που ξεκινούσε από τη δημιουργία μιας ανοιχτής, δωρεάν δανειστικής βι-
βλιοθήκης και συνέχιζε με την τοποθέτησή της σε μη φυλασσόμενο, ελεύθερα προσβά-
σιμο σημείο της πόλης και την καταγραφή από τους μαθητές της πορείας της βιβλιο-
θήκης αυτής. Στόχος ήταν να μελετηθεί πώς θα αλληλεπιδρούσαν με τη βιβλιοθήκη οι 
άγνωστοι χρήστες, καθώς και πώς θα επηρέαζε το εγχείρημα αυτό τον δημόσιο χώρο. 
Από την άποψη αυτή το πρόγραμμα ήταν κατεξοχήν και ένα πείραμα σχετικά με τη 
σημασία του δημόσιου χώρου, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά 
με το δημόσιο αγαθό και την αυτορρύθμιση μιας ομάδας. Πέρα από την εμπέδωση α-
ξιών και αντιλήψεων, το σενάριο υπήρξε πάντως το όχημα για την κατάκτηση γλωσσι-
κών κατά βάση δεξιοτήτων και την απόκτηση κριτικής επίγνωσης σχετικά με τους επι-
κοινωνιακούς τρόπους που επιλέγονται σε κάθε περίσταση. 

Η προτεινόμενη διδακτική πορεία 

Το πρόγραμμα εκτυλίσσεται στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, από τον Οκτώβριο 
μέχρι και τον Απρίλιο με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Είναι απαραίτητο στις 
πρώτες συναντήσεις να συγκεντρωθεί η ολομέλεια των μαθητών, ώστε να ληφθούν 
αποφάσεις για τη συνολική διευθέτηση του προγράμματος, να χωριστούν οι μαθητές 
σε ομάδες και να κατανεμηθούν οι διάφορες εργασίες. Στη συνέχεια όμως δεν είναι 
απαραίτητο να είναι παρούσες όλες οι ομάδες στις συναντήσεις αλλά θεωρούμε προ-
σφορότερο να γίνονται συναντήσεις εργασίας ανά ομάδες. Εναλλακτικά, θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή ως project ενταγμένο στο κανονικό ωρολόγιο πρό-
γραμμα της τάξης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατεθεί κάποιος χρόνος στο τέλος 
κάθε εβδομάδας ή και μια ολόκληρη διδακτική ώρα ανά δυο εβδομάδες. Τέλος καλό 
είναι να υπάρξει κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί ως αποθετήριο 
υλικού αλλά και ως χώρος επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και της διδάσκουσας. Με 
τον τρόπο αυτό εξερχόμαστε από τα στενά χωρικά και χρονικά όρια της τάξης και 
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επεκτείνουμε την πρόσβαση των μαθητών μας σε έναν χώρο γνώσης (Olapiriyakul & 
Scher, 2006), ενώ συγχρόνως οργανώνουμε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης 
(Βοσνιάδου, 2006), το οποίο κατά τη γνώμη μας υπηρετείται και στη συνέχεια του 
προγράμματος. 

Οι μαθητές ενημερώνονται λοιπόν από τη διδάσκουσα για το περιεχόμενο του προ-
γράμματος και ορίζεται μέρα και ώρα συνάντησης. Είναι σημαντικό στη φάση αυτή να 
γίνει συζήτηση στο επίπεδο της ολομέλειας για το πώς οι μαθητές νοηματοδοτούν τον 
δημόσιο χώρο και πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτόν και στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την ελεύθερη χρήση του. Σημαντικό είναι επίσης να συζητηθεί το πώς 
θεωρούν οι μαθητές ότι τοποθετούνται απέναντι στον δημόσιο χώρο η ελληνική κοι-
νωνία του σήμερα αλλά και οι κοινότητες στις οποίες διαβιούν και συμμετέχουν. Θα 
πρέπει με λίγα λόγια να αποτυπωθούν οι προηγούμενες στάσεις και προσδοκίες σχετικά 
με τη θεματική στην οποία θα εστιάσουμε. 

Ξεκινούν λοιπόν οι συναντήσεις μας με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και των 
καθηκόντων καθεμιάς. Συζητιέται επίσης το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η μικρή 
βιβλιοθήκη: θα πρέπει να είναι σημείο με συχνή προσέλευση αλλά και εύκολη προσβα-
σιμότητα για τους μαθητές που θα αναλάβουν την παρακολούθηση και σινεκαταγραφή 
της. Συζητιέται επίσης η μορφή που θα έχει η βιβλιοθήκη και κατατίθενται από τους 
μαθητές προτάσεις για το σχέδιό της. Οι προτάσεις που θα γίνουν θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν το σχέδιο από διάφορες όψεις, πρόβλεψη για τα απαραίτητα υλικά καθώς 
και το ενδεχόμενο κόστος. Αν υπάρξουν παραπάνω από μια προτάσεις από τους μαθη-
τές, συγκεντρώνονται σε διαδικτυακό αποθετήριο και οργανώνεται ηλεκτρονική ψη-
φοφορία για να επιλέξουν την προς υλοποίηση πρόταση. Με τον τρόπο αυτό ικανο-
ποιείται μια βασική προϋπόθεση μάθησης, η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε 
διαδικασίες συνεργατικής κατασκευής της γνώσης (Vygotsky 1978). 

Στη συνέχεια θα πρέπει καθένας από τους συμμετέχοντες μαθητές να κάνει συγκεκρι-
μένες προτάσεις βιβλίων που θα φιλοξενηθούν στη βιβλιοθήκη. Προηγείται συζήτηση 
σχετικά με το προφίλ θέλουμε να δώσουμε στη βιβλιοθήκη, το κοινό στο οποίο απευ-
θύνεται και τους τίτλους που θα επιλεγούν. Κάθε μαθητής προτείνει ένα βιβλίο και 
φτιάχνει το δελτίο δανεισμού, που θα περιέχει την ταυτότητα του βιβλίου και μια σύ-
νοψή του. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι επιτυγχάνονται και στόχοι της γλωσσικής 
εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν με την πύκνωση κειμένων, λογοτεχνικών στην πε-
ρίπτωση αυτή, και μάλιστα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Ένα ζήτημα το 
οποίο θα πρέπει να συζητηθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα για 
την αγορά των βιβλίων, με δεδομένο μάλιστα ότι ενδέχεται κάποια να μην επιστρα-
φούν. Οι μαθητές απευθύνονται στον σύλλογο γονέων, στη Διεύθυνση του σχολείου, 
σε εκδοτικούς οίκους για να ζητήσουν χρηματοδότηση. Με τον τρόπο αυτόν διδάσκο-
νται και πάλι τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της επιστολής σε αυθεντικές 
περιστάσεις επικοινωνίας. Εξασφαλίζοντας φυσικές επικοινωνιακές περιστάσεις για 
τους μαθητές, προωθούμε την απόκτηση δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής λό-
γου (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997). 
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Στο ίδιο αυτό κειμενικό είδος θα ασκηθούν οι μαθητές και με έναν ακόμη τρόπο: ερ-
χόμενοι σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για να αδειοδοτήσουν αυτές την τοποθέ-
τηση της βιβλιοθήκης σε δημόσιο χώρο. Πέρα από τους αμιγώς μαθησιακούς στόχους 
που αναμένεται να υπηρετηθούν με τις ενέργειες αυτές, οι μαθητές αποκτούν την αυ-
τοπεποίθηση που είναι απαραίτητη για να επικοινωνούν με δημόσιους λειτουργούς ως 
σύγχρονα υποκείμενα σε μια ευνομούμενη πολιτεία αλλά και εθίζονται να ενεργούν ως 
υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Πέρα από την κινηματογραφική καταγραφή, για την οποία θα ειπωθούν περισσότερα 
παρακάτω, ενδιαφέρον είναι να αποτυπωθεί η πορεία της βιβλιοθήκης και μέσω κοι-
νωνικών δικτύων. Ομάδα μαθητών μπορεί να ανοίξει και να διαχειριστεί, υπό τη δια-
κριτική καθοδήγηση και της διδάσκουσας, μια σελίδα facebook και έναν λογαριασμό 
instagram του προγράμματος. Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση στην εκπαίδευση, και δη 
στην ελληνική εκπαίδευση, μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το instagram δεν έχει 
ερευνηθεί επαρκώς, ώστε να μπορούμε να επικαλεστούμε ασφαλή συμπεράσματα. 
Μπορούμε όμως κατά τη γνώμη μας να παραδεχθούμε ότι την τελευταία δεκαετία τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εξελίξεις στην τεχνολογία των κινητών συσκευών 
έχουν προκαλέσει δραστικές αλλαγές στο πώς αντιμετωπίζουμε τις Τ.Π.Ε. και την πα-
ρουσία τους στον σχολικό χώρο (Vahtivuori-Hänninen & Kynäslahti 2016). 

Σύμφωνα με τον Rheingold (2000), οι εικονικές αυτές κοινότητες προσφέρουν μια 
σειρά ανεκτίμητα πλεονεκτήματα που τις κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς, μεταξύ μάλι-
στα των νέων. Τα τελευταία χρόνια το instagram συγκεκριμένα μονοπωλεί το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών ήδη από τα χρόνια του γυμνασίου και ένα μεγάλο μέρος της ψηφια-
κής τους ζωής συμβαίνει εκεί. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα για την τάξη και την εκπαί-
δευση γενικότερα να διεκδικήσει έναν χώρο εκεί. Μέσα από τον λογαριασμό instagram 
του προγράμματος τα νέα της μικρής βιβλιοθήκης φτάνουν και σε μαθητές που δεν 
ανήκουν στην τάξη που έχει αναλάβει το πρόγραμμα. Ίσως ξεκινήσει, ευελπιστούμε, 
συζήτηση σχετικά με την αξία του δημόσιου αγαθού και τη σημασία του δημόσιου 
χώρου. Με τη δημιουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος δίνεται 
τέλος μια ακόμη ευκαιρία να προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών και 
να συζητηθούν ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας. 

Η κινηματογραφική αποτύπωση του προγράμματος 

Η κινηματογραφική αποτύπωση του εγχειρήματος αποτελεί κεντρικό στόχο του προ-
γράμματος. Η εμπλοκή των μαθητών στην παραγωγή ενός βίντεο συντελεί στην ανά-
δυση και έκφραση δεξιοτήτων και εσωτερικών κινήτρων, ενοποιεί γνώσεις ασύνδετες 
μεταξύ τους, τονώνει τους δεσμούς της ομάδας. Εξυπακούεται πως θα πρέπει πρώτα 
τα παιδιά να γνωρίσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται ένα κι-
νηματογραφικό προϊόν, προτού προχωρήσουν οι ίδιοι στην παραγωγή του. Κατά τη 
γνώμη μας όμως δε θα έπρεπε να πτοηθούμε σε περίπτωση που η μαθητική ομάδα με 
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την οποία εργαζόμαστε δε διαθέτει προηγούμενη εμπειρία. Η τεχνική εξοικείωση με 
την κινηματογραφική γλώσσα, χωρίς να είναι βέβαια αμελητέα, δεν αποτελεί ανυπέρ-
βλητο εμπόδιο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, με προϋπόθεση βέβαια 
ότι τουλάχιστον η διδάσκουσα διαθέτει κάποια μικρή έστω εξοικείωση, ώστε να μπο-
ρέσει να καθοδηγήσει τους μαθητές της. 

Η ομάδα που αναλαμβάνει την κινηματογραφική αποτύπωση του εγχειρήματος επισκέ-
πτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε η βιβλιοθήκη 
και καταγράφει την πορεία της: Την «επισκέπτονται» πολίτες; Δανείζονται βιβλία από 
αυτήν; Συμπληρώνουν τα δελτία που βρίσκονται στο εσωτερικό κάθε βιβλίου; Κατα-
γράφουν σε αυτά τη γνώμη τους για το βιβλίο αλλά και τον δημόσιο χώρο και τα δη-
μόσια αγαθά; Σημειώθηκαν καταστροφές ή κλοπές βιβλίων, βανδαλισμοί της βιβλιο-
θήκης; Αν είναι δυνατό, η ομάδα σινεκαταγραφής παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώ-
πους που δανείστηκαν βιβλία, θέλοντας να αποτυπώσει και γνώμες άλλων σχετικά με 
το εγχείρημα. Το υλικό που συγκεντρώνεται το επεξεργάζεται στο τέλος του εγχειρή-
ματος η ίδια η ομάδα, με τη συνδρομή και πάλι της διδάσκουσας, δημιουργώντας ένα 
σύντομο ντοκυμαντέρ. 

Η παραμετροποίηση του πολιτιστικού προγράμματος και η πορεία εφαρμογής 

Η εφαρμογή του σεναρίου έγινε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 στο Πρό-
τυπο ΓΕΛ της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, με τη συμμετοχή ενός τμήματος 27 παιδιών, 
στους οποίους η διδάσκουσα έκανε το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτε-
χνίας. Η αρχική σύλληψη του σεναρίου προέβλεπε να διαρκέσει οκτώ μήνες αλλά η 
πραγματικότητα της σχολικής ζωής και οι διάφοροι περισπασμοί που παρουσιάστηκαν 
στη διάρκεια του σχολικού έτους συρρίκνωσαν τη διάρκεια του προγράμματος σε τέσ-
σερις μήνες (Ιανουάριος- Μάιος). Η βασικότερη όμως αλλαγή που έγινε στο αρχικό 
σενάριο ήταν η μεταφορά του σημείου τοποθέτησης της μικρής βιβλιοθήκης από τον 
δημόσιο χώρο στο προαύλιο του ίδιου του σχολείου. Η αλλαγή αυτή προκρίθηκε με 
γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών που προϋπέθετε η τοποθέτηση της μικρής 
βιβλιοθήκης. Αυτό βέβαια σήμαινε μια συνολική ανασκευή των προς εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων, μιας και ο παρατηρούμενος ήταν εντελώς διαφορετικός: από τον δημόσιο 
χώρο στον μικρόκοσμο του σχολείου- χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υπονομεύ-
θηκε η σημασία του προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο του δημόσιου χώρου και 
του δημόσιου αγαθού.  

Η τοποθέτηση της μικρής βιβλιοθήκης σε ένα από τα προαύλια του σχολείου – με α-
πόλυτη μυστικότητα από τη μεριά των μαθητών της ομάδας – προκάλεσε το ενδιαφέ-
ρον της μαθητικής κοινότητας. Η μυστηριώδης, αφύλακτη βιβλιοθήκη, που ζητούσε να 
πάρεις όποιο βιβλίο θέλεις και να το επιστρέψεις ή να μην το επιστρέψεις, να φέρεις 
ίσως κάποιο άλλο βιβλίο άντ’ αυτού και να γράψεις τη γνώμη σου για το βιβλίο που 
διάβασες, τράβηξε την προσοχή μαθητών και διδασκόντων και τα βιβλία άφησαν σύ-
ντομα το αρχικό τους καταφύγιο. Μετά από τέσσερις μήνες κάποια –αρκετά- βιβλία 
δεν είχαν επιστραφεί, επιβεβαιώνοντας ίσως τους πιο απαισιόδοξους μαθητές. Ούτε τα 
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υπόλοιπα βιβλία όμως ούτε η βιβλιοθήκη δεν είχαν δεχθεί βανδαλισμούς, αφήνοντας 
έτσι χώρο για αρκετή αισιοδοξία. Το πιο ενδιαφέρον σημείο ήταν κατά κοινή ομολογία 
ο άτυπος διάλογος που αναπτύχθηκε στο δελτίο δανεισμού κάθε βιβλίου, όπου –αλο-
γόκριτα και χωρίς δυνατότητα για κανενός είδους έλεγχο- οι μαθητές εξέφραζαν τη 
γνώμη τους για το βιβλίο που δανείστηκαν και το πείραμα εν γένει. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η βιβλιοθήκη απομακρύνθηκε από τη θέση 
της και το συγκεντρωμένο υλικό μονταρίστηκε για να δημιουργηθεί μια περίπου δεκά-
λεπτη σινεκαταγραφή του εγχειρήματος. Άτεχνα ίσως αλλά με ενθουσιασμό τα παιδιά 
αποτύπωσαν στον φακό τις προσδοκίες, τις γνώμες, τα συμπεράσματά τους για το τα-
ξίδι της βιβλιοθήκης τους. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α΄ Γυμνασίου:  
«-Πάμε να δούμε τα Κόκκινα Λουστρίνια;»  

Σολδάτου Σταματίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ssol98@hotmail.com  

Περίληψη 

Βασικό θέμα του σεναρίου είναι η διδασκαλία του διηγήματος της Ειρήνης Μάρρα, Τα 
Κόκκινα Λουστρίνια, του σχολικού βιβλίου των Κειμένων της Νέας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην τάξη με τους 
μαθητές να συμμετέχουν νοητά στην παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης του 
έργου. Οι μαθητές υποδύονται τους θεατές και καλούνται να σκεφτούν και να 
συμπεριφερθούν σαν αυτούς με στόχο να βιώσουν την κατάσταση των ηρώων, ώστε 
από παθητικοί αναγνώστες να γίνουν ενεργοί δέκτες μηνυμάτων. Η βιωματική 
προσέγγιση του έργου αναβαθμίζει το μάθημα σε πεδίο ζωντανού και δημιουργικού 
διαλόγου, καθώς η συζήτηση και η ανάλυση των ενεργειών των ηρώων οξύνουν την 
κριτική αντίληψη των μαθητών-θεατών και συμβάλλουν στην αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών.  

Λέξεις-Κλειδιά: αδελφική αγάπη, έρωτας, ηθικό δίλημμα, θεατρική παράσταση 

Εισαγωγή 

Το θέμα του σεναρίου αποτελεί μέρος της ύλης του σχολικού εγχειριδίου «Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου», από την ενότητα «Η αγάπη για τους 
συνανθρώπους μας - Οι φιλικοί δεσμοί - Η αγάπη», διαρκεί 6 διδακτικές ώρες και 
εμπλέκεται σε αυτό η Νέα Ελληνική Γλώσσα. Ο φιλόλογος έχει ενημερώσει τους 
μαθητές ότι το μάθημα θα διεξαχθεί στην αίθουσα, αλλά με αναδιάταξη των θρανίων. 
Τους βοηθά να χωριστούν σε ομάδες που τις κατονομάζει, για να τους προϊδεάσει για 
τους πολλαπλούς ρόλους που θα τους ανατεθούν. Ακόμη, τους πληροφορεί για την 
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση της γνώσης και τον τρόπο αξιολόγησης του έργου τους. 
Τόσο η πειραματική και ανανεωτική διάθεση όσο και η διαθεματική αντίληψη στη 
διδασκαλία εκ μέρους του διδάσκοντος θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επιτυχή 
υλοποίηση της πρότασης. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να έχει καλή γνώση του 
διδακτικού αντικειμένου και των πρακτικών που θα ακολουθήσει και να έχει 
προετοιμάσει το υποστηρικτικό υλικό που θα αξιοποιήσει στο συγκεκριμένο κείμενο.  

 
Απαιτούμενο διδακτικό υλικό 

  
Πίνακας, σχολικά εγχειρίδια (ΚΝΛ και ΝΕΓ Α΄ Γυμνασίου), φύλλα εργασίας, 
διαδίκτυο, laptop, ιστολόγιο τάξης / σχολείου. 
 

Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 

Οι μαθητές αναμένεται:  
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• να εντοπίσουν τις ενέργειες του ήρωα, να διακρίνουν τις αιτίες και να 
προσδιορίσουν το ήθος του 

• να περιγράψουν συγκριτικά τις δύο βασικές γυναικείες μορφές και να εξηγήσουν 
τους λόγους μεταστροφής του ήρωα 

• να αναγνωρίσουν την εκφραστική λιτότητα και την ανέλιξη της πλοκής της 
ιστορίας έως την κορύφωσή της ως στοιχεία χαρακτηριστικά του διηγήματος 

• να συσχετίσουν το λογοτεχνικό έργο με ένα κινηματογραφικό σενάριο και με έναν 
πίνακα ζωγραφικής και να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους 

• να συνθέσουν τα δικά τους μονοτροπικά και πολυτροπικά κείμενα 
 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
Οι μαθητές αναμένεται: 
• να είναι σε θέση να επικοινωνούν με το λογοτεχνικό έργο και να συμμετέχουν 

συναισθηματικά μέσα από τη θεατροκεντρική προσέγγισή του  
• να είναι σε θέση να συνεργάζονται μέσα από την ανάληψη και την υλοποίηση 

ομαδικών δραστηριοτήτων 
 

Σε επίπεδο στάσεων  

 Οι μαθητές αναμένεται:  

• να καλλιεργήσουν τον σεβασμό προς τον έφηβο βιοπαλαιστή του έργου, που 
αγωνίζεται να επιβιώσει και να βελτιώσει τη ζωή του  

• να νιώσουν την αγνή έκφραση ενός νεανικού ερωτικού συναισθήματος, αλλά και 
τη δύναμη της αδελφικής αγάπης  

• να συζητήσουν πάνω στο θέμα της σύγκρουσης έρωτα-καθήκοντος και να 
προβληματιστούν σε σχέση με το ηθικό δίλημμα 

• να εκτιμήσουν αρχές και αξίες της ελληνικής κοινωνίας μιας άλλης εποχής, αφενός 
για να ερμηνεύσουν τις σκέψεις και τη δράση των ηρώων, αφετέρου για να τις 
συσχετίσουν με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές 

 
Διδακτική προσέγγιση 

 
Στο παρόν σενάριο οι εκπαιδευτικές μέθοδοι ανταποκρίνονται στις αρχές του 
γνωστικού εποικοδομισμού του Piaget (αξιοποίηση της προγενέστερης γνώσης), της 
ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης του Brüner και της ζώνης επικείμενης 
ανάπτυξης του Vigotsky. Μέσα από τη γνωστική σύγκρουση και τη διαδικασία 
προσαρμογής, οι μαθητές αναθεωρούν προγενέστερες αντιλήψεις και κατακτούν τη 
νέα γνώση με την καθοδήγηση του διδάσκοντα. Σκοπός δεν είναι να συσσωρεύσουν 
πληροφορίες, αλλά να κατακτήσουν τους μηχανισμούς που επιτρέπουν την 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ώστε να προσλαμβάνουν τη νέα πληροφορία και να 
τη μετασχηματίζουν σε νέα γνώση. Η δομή του σεναρίου δίνει βαρύτητα στην 
πρωτοβουλία, στην αυτενέργεια και στη συνεργασία των μαθητών, για τον λόγο αυτό 
η διδασκαλία έχει μορφή συνεργασίας των μαθητών είτε ανά δύο (εταιρική) είτε σε 
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ομάδες. Κατά τη διδασκαλία οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους βάσει φύλλων 
εργασίας. Συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα, αναλαμβάνουν ρόλους, ανακαλύπτουν 
μόνοι τους, αλληλεπιδρούν και οικοδομούν τη νέα γνώση, ενώ ο ρόλος του δασκάλου 
από κεντρικός γίνεται συμβουλευτικός-καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Επιπλέον, 
καθώς η διδασκαλία αποτελεί μια ολότητα είναι αναμενόμενο πως εναλλάσσουμε και 
τις τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης (Χατζηδήμου, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιούμε α) προσομοίωση, που μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος παιξίματος ρόλου, 
καθώς οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο 
που θα σκέφτονταν και θα αντιδρούσαν ορισμένα άτομα σε συγκεκριμένες συνθήκες 
π.χ. υποδύονται εναλλακτικά τους θεατές, τους κριτικούς θεάτρου, τους 
σεναριογράφους κ.ο.κ. (όλες τις διδ. ώρες) (Χατζηδήμου, 2011) β) καταιγισμό ιδεών: 
οι μαθητές διατυπώνουν γρήγορα και σύντομα απόψεις σχετικές με ερωτήματα που 
θέτουμε για να τους ενεργοποιήσουμε (1η διδακτική ώρα) γ) κατευθυνόμενο διάλογο, 
μέσω του οποίου οι μαθητές εντάσσονται ομαλά στη νέα ενότητα (1η διδ. ώρα) δ) 
πρακτική ερωτήσεων-απαντήσεων, για να διαπιστώσουμε τον βαθμό κατανόησης των 
μαθητών και να αναζωπυρώσουμε το ενδιαφέρον τους (2η, 3η, 4η διδ. ώρα), ε) πρακτική 
της εμπλουτισμένης διδασκαλίας, στα πλαίσια της οποίας αξιοποιούμε τα διαθέσιμα 
εποπτικά μέσα, όπως σχολικά εγχειρίδια, πίνακα, laptop, εικαστικό υλικό (κυρίως 5η - 
6η διδ. ώρα) και ενισχύουμε την αισθητική απόλαυση της «ανάγνωσης» της 
λογοτεχνικής αφήγησης στ) διαθεματική προσέγγιση (5η - 6η διδ. ώρα), η οποία εξασκεί 
τους μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου διαφορετικού κειμενικού τύπου 
(θεατρικός διάλογος, επιχειρηματολογία, κατευθυντικός λόγος) και προάγει την 
κριτική και δημιουργική τους σκέψη. (Παπαβασιλείου, 2011)  

Οργάνωση τάξης 
 

Για να εκτελέσουν τις εργασίες των φύλλων που τους δίνονται, οι μαθητές 
συνεργάζονται στην τάξη ανά δύο (1η, 4η ώρα) ή σε ομάδες (3*8 σε σχήμα □ ή 6*4 
υπόλοιπες ώρες) (συνολικό δυναμικό 24 μαθητές). Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι 
μαθητές εναλλάσσουν διαφορετικούς ρόλους σε εικονικές συνθήκες θεάτρου (θεατές, 
ηθογράφοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κριτικοί θεάτρου, σεναριογράφοι, 
καλλιτέχνες). Ο φιλόλογος υποδύεται τον αφηγητή (διαβάζει τον μύθο) και ταυτόχρονα 
είναι ο συντονιστής των νεαρών θεατών που παρακολουθούν: τους ενημερώνει για το 
έργο που θα δουν και πάνω στο οποίο θα εργαστούν, τους σκοπούς και τους στόχους 
που θέλουν να πετύχουν, διασφαλίζει φιλικό κλίμα μεταξύ τους, μεσολαβεί μεταξύ 
όλων των ομάδων και τις συντονίζει, αποτελεί σύνδεσμό τους. (Πηγιάκη, 1999)  

Πορεία δραστηριοτήτων 
 

1η διδακτική ώρα 
Α. Αφόρμηση-ένταξη στο έργο: Γράφουμε στον πίνακα τον τίτλο του διηγήματος και 
υποθέτοντας ότι πρόκειται για τίτλο θεατρικής παράστασης, με τη μέθοδο του 
καταιγισμού ιδεών ρωτάμε τους μαθητές να μας πουν τι περιμένουν να δουν. Σκοπός 
είναι να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές, ώστε από την αρχή να αποκτήσουν 
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συναίσθηση του ρόλου τους και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Καταγράφουμε 
τις απαντήσεις στον πίνακα και διαβάζουμε εκφραστικά το διήγημα. Μετά το τέλος της 
ανάγνωσης οι ίδιοι οι μαθητές εξετάζουν σε ποιο βαθμό υπήρξαν υποψιασμένοι θεατές. 
Ανεξάρτητα από τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους, απέκτησαν όλοι 
ενδιαφέρον για το μάθημα. Τους ζητάμε να μας αφηγηθούν σύντομα την υπόθεση και 
να διακρίνουν τα θεματικά κέντρα του έργου, τα οποία και σημειώνουμε στον πίνακα. 

Β. Προσδιορισμός θεματικών κέντρων και στοιχείων δομής: 

• Το παιδί-βιοπαλαιστής. Οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες βιοπάλης 
• Η αισθηματική-ερωτική αφύπνιση ενός εφήβου 
• Από την εφηβεία στην ωρίμανση. Η προσφορά στην αδερφή ως έκφραση αγάπης 

και καθήκοντος (Πυλαρινός κ.ά., 2006) 

Καλούμε τους μαθητές-θεατές να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης του έργου, 
όπως: Έχοντας υπόψη την εξέλιξη της ιστορίας, σε ποια σημεία της δράσης πέφτει η 
αυλαία; Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος της δράσης; Ποια πρόσωπα εμφανίζονται; 
Ποια στοιχεία μαθαίνουμε για το καθένα; Αν ανέβαζαν οι ίδιοι τη θεατρική παράσταση, 
ποιον ρόλο θα ήθελαν να αναλάβουν και γιατί; Ποια σκηνικά θα χρησιμοποιούσαν;  

Τώρα είναι πλέον σε θέση να καταγράψουν το διάγραμμα δομής του μαθήματος, 
επισημαίνοντας τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τη δράση τους (Λιγνός κ.ά., 
2006) (Πίνακας 1). 

Θεατρικές πράξεις Θεματικοί άξονες 

Πράξη Πρώτη (Εισαγωγή)  

Πράξη Δεύτερη 

 

Πράξη Τρίτη 

Πράξη Τέταρτη 

 

Πράξη Πέμπτη (Κορύφωση) 

Πράξη Έκτη (Επίλογος) 

 

• Τα σχέδια του νεαρού βιοπαλαιστή 

• Η αγορά του δέρματος και η κατασκευή των 

παπουτσιών 

• Τα αισθήματα του νεαρού για την κόρη του 

δασκάλου  

• Η συνειδητοποίηση της κακοπαθημένης ζωής 

της αδελφής του 

• Η κρίσιμη απόφαση του ήρωα (Το δώρο στην 

αδελφή) 

• Η ωρίμανση του ήρωα 

Πίνακας 1. Διάγραμμα δομής μαθήματος 

Τις επόμενες ώρες οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους. Αρχικά ο φιλόλογος 
ανακοινώνει στους μαθητές τους γνωστικούς στόχους του έργου και στη συνέχεια 
μοιράζει στις ομάδες από ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας που έχει διαμορφώσει βάσει 
αυτών. Μέσα από το φύλλο της κάθε ομάδα παρακολουθεί τη δράση του ήρωα 
αναλαμβάνοντας να ανταποκριθεί και σε διαφορετικό στόχο. Ο φιλόλογος καθοδηγεί 
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και υποστηρίζει, αλλά ο μαθητής χρειάζεται σαφή χάρτη της πορείας που θα 
ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές συνεργαζόμενοι και αλληλεπιδρώντας, 
ερευνούν, ανακαλύπτουν και εξάγουν συμπεράσματα.  

2η και 3η διδακτική ώρα  

Γ. Επεξεργασία του έργου (ανάλυση – σύνθεση) σε ομάδες:  

Κάθε ομάδα παρακολουθεί τη δράση του ήρωα σε δύο συνεχόμενες θεατρικές πράξεις 
(π.χ. η 1η ομάδα στις δύο πρώτες πράξεις, η 2η στις δύο επόμενες κ.ο.κ.). - Η 1η ομάδα 
(οι «Ηθογράφοι») επικεντρώνεται στον ήρωα. Αρχικά, τους ενδιαφέρει η ηλικία του, η 
οικογενειακή του κατάσταση, το επάγγελμά του, το εργασιακό του περιβάλλον, οι 
σχέσεις του με τον κοινωνικό του περίγυρο. Στη συνέχεια, διαπιστώνουν τι θέλει να 
κάνει, αναζητούν την αιτία, παρακολουθούν πώς μεθοδεύει τις ενέργειές του, για να 
πετύχει τον σκοπό του. Στο τέλος, έχοντας σχηματίσει σαφή γνώμη γι᾽ αυτόν, είναι σε 
θέση να διατυπώσουν χαρακτηρισμούς με βάση τις σκέψεις και τις πράξεις του 
(υπεύθυνος, εργατικός, οικονόμος). - Η 2η ομάδα (οι «Ψυχολόγοι») λειτουργεί 
υποβοηθητικά της πρώτης, φωτίζοντας το παρελθόν του ήρωα και αναδεικνύοντας την 
αιτία της δράσης του: ο αγνός του έρωτας για την κόρη του δασκάλου τον οδηγεί 
επιτακτικά στο κορυφαίο γεγονός της ζωής του, την προσφορά των παπουτσιών. 
Περιγράφουν πώς είναι η κόρη του δασκάλου, αναζητούν τεκμήρια των αισθημάτων 
του γι᾽ αυτή, προσπαθούν να φανταστούν την οικογένειά της, να διαπιστώσουν αν 
διαφέρει από τη δική του, παρακολουθούν το σχέδιό του, αναρωτιούνται τι παρατηρεί 
και τι σκέφτεται, ώστε στο τέλος να αλλάξει την απόφασή του, δικαιολογούν γιατί αυτή 
ακριβώς η αλλαγή συνιστά την ωρίμανσή του. - Η 3η ομάδα (οι «Κοινωνιολόγοι») 
προσπαθεί να ανακαλύψει αρχές και αξίες που διέπουν την ελληνική κοινωνία της 
εποχής του ήρωα: σχολιάζουν τη μεταστροφή του νεαρού τσαγκάρη, 
προβληματίζονται για το τι θα έκαναν οι ίδιοι στη θέση του και πώς θα ένιωθαν στο 
τέλος (πρακτική της ενσυναίσθησης), σκέφτονται πώς θα επιδρούσε στην ψυχή του 
ήρωα μια διαφορετική λύση της περιπέτειάς του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
των ομάδων, ένας εκπρόσωπος από καθεμία παρουσιάζει το αποτέλεσμά τους, 
υπενθυμίζοντας τον στόχο της διερεύνησής τους. Οι απαντήσεις στα φύλλα εργασίας 
συζητιούνται στην ολομέλεια και ο διδάσκων/η -ουσα συντονίζει τον διάλογο, 
ενθαρρύνει τη διατύπωση σχολίων, αποριών, ενστάσεων και ανασυνθέτει την ενότητα, 
ώστε όλοι οι μαθητές να κατανοήσουν όλες τις πτυχές της ανάλυσης και όχι απλώς να 
πληροφορηθούν γι᾽αυτές. Ανακεφαλαιώνει με τη βοήθεια των συνεργατών-μαθητών 
του/της την «πορεία ενηλικίωσης» (από την άγνοια στη γνώση, από τη συναισθηματική 
ανωριμότητα στην υπεύθυνη στάση), επισημαίνοντας αντίστοιχα α) την 
προσωπικότητα του ήρωα β) το κορυφαίο γεγονός της ζωής του γ) την αιτία της 
μεταστροφής του. Στο τέλος αναθέτει στους μαθητές του μία-δύο εργασίες για το σπίτι, 
που μπορεί να επιλέξει από το σχολικό εγχειρίδιο ή να διατυπώσει δικές του. 
Συνιστάται οι εργασίες να εμπλέκουν τους μαθητές σε δημιουργικές δραστηριότητες 
που τους δίνουν την ευκαιρία να διαλεχθούν ενεργητικά με το λογοτεχνικό κείμενο, 
π.χ. να αλλάζουν το πρόσωπο της αφήγησης ή ακόμα και το περιεχόμενο σύμφωνα με 
τη δική τους έμπνευση, να συγκρίνουν το λογοτέχνημα με εικαστικά έργα, να 
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εκφράζουν εναλλακτικές οπτικές για το έργο (τους χαρακτήρες, τη δράση τους, το 
σκηνικό, το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο) κ.ά.  

 
4η διδακτική ώρα 

Δ. Επεξεργασία του έργου (τεχνική) σε ομάδες:  

Αρχικά εξετάζουμε τις εργασίες για το σπίτι. Καθώς οι ομάδες έχουν εργαστεί πάνω 
στις ίδιες ερωτήσεις, κάθε ομάδα απαντά σε ένα μέρος αυτών και οι υπόλοιπες 
συμπληρώνουν ή δίνουν διαφοροποιημένες απαντήσεις αιτιολογώντας τις. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η επανάληψη απαντήσεων από όλες τις ομάδες. Στη συνέχεια 
οι μαθητές συνεργαζόμενοι ανά θρανίο, μέσα από τον ρόλο του «Κριτικού θεάτρου» 
αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους το έργο οργανώνεται 
αφηγηματικά και τα εκφραστικά μέσα με τα οποία προκαλεί το ενδιαφέρον και τον 
προβληματισμό του θεατή. Πιο συγκεκριμένα, αναζητούν με ποια σχήματα λόγου 
παρουσιάζεται η χαρά της αδελφής στη θέα του δώρου, ποιο εκφραστικό μέσο 
κυριαρχεί σε όλο το έργο, σχολιάζουν τη γλώσσα και το ύφος του, αναζητούν 
χαρακτηριστικά του διηγήματος, εντοπίζουν τους αφηγηματικούς τρόπους και 
προσδιορίζουν τη λειτουργία τους. Δεν ξεχνάμε την ανάθεση εργασιών για το σπίτι στο 
τέλος της ώρας.  

5η και 6η διδακτική ώρα 

Ε. Επεξεργασία του έργου (προέκταση) σε ομάδες:  

Στη συνέχεια επιχειρούμε προέκταση του διηγήματος. Οι δραστηριότητες αυτής της 
ώρας έχουν διαθεματικό χαρακτήρα˙ εξοικειώνουν τους μαθητές με διαφορετικές 
«αναγνώσεις» της ιστορίας, τους εμπλέκουν σε ένα ενεργό παιχνίδι εφευρετικότητας 
(Αθανασάτου κ.ά., 2011) και τους ασκούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των ωρών οι μαθητές συνεργάζονται σε έξι μικρές ομάδες τεσσάρων 
ατόμων, με τα θρανία τους ενωμένα. Οι δύο «Σεναριογράφοι» κάθε ομάδας 
αναλαμβάνουν α) να συνθέσουν τον διάλογο που παρακολούθησαν ανάμεσα στα δύο 
αδέλφια στην προτελευταία πράξη (δημιουργική γραφή), έχοντας τη δυνατότητα να 
διαφοροποιήσουν το κείμενο ανάλογα με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που έχει 
ενεργοποιήσει στους ίδιους η ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου β) να 
παρακολουθήσουν στο σπίτι μία παλιά ελληνική ταινία για να αναδείξουν την 
αδελφική αγάπη που εκδηλώνεται με κάθε είδους προσφορά ως θέμα και της 
κινηματογραφικής τέχνης.  
Παράλληλα, οι δύο «Καλλιτέχνες» σε κάθε ομάδα εξετάζουν πώς «συνομιλεί» ένα 
έργο τέχνης με το διήγημα, γράφουν και φιλοτεχνούν μία δική τους πρόσκληση σε 
θεατρική παράσταση, και διαπιστώνουν και μόνοι τους πως όλες οι μορφές 
καλλιτεχνικής έκφρασης, άρα και η λογοτεχνία, επικοινωνούν μεταξύ τους. Και οι έξι 
ομάδες πραγματοποιούν τις εργασίες τους και τις παρουσιάζουν στο τέλος της 6ης 
διδακτικής ώρας. Αργότερα μπορούν να τις αναρτήσουν στην πλατφόρμα της 
ψηφιακής τους κοινότητας ή στο ιστολόγιο του σχολείου τους.  
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Φύλλα εργασίας 

-1η διδακτική ώρα (1ο Φύλλο κοινό/οι «Θεατές») 

1. Ας υποθέσουμε ότι «Τα Κόκκινα Λουστρίνια» είναι τίτλος θεατρικής παράστασης 
που θα δούμε. Τι περιμένετε να δείτε;  

2. Ποια είναι, τελικά, η υπόθεση του έργου; Αφηγηθείτε την με συντομία. 

3. Μπορείτε να διακρίνετε τις θεατρικές πράξεις του έργου; (Σκεφθείτε σε ποια 
σημεία της δράσης πέφτει η αυλαία) 

4. Ποια πρόσωπα εμφανίζονται; Τι μαθαίνουμε για το καθένα; 

5. Αν ανεβάζατε εσείς τη θεατρική παράσταση, ποιον ρόλο θα θέλατε να αναλάβετε 
και γιατί; 

6. Είναι συγκεκριμένος ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας; Αν όχι, γιατί; 

7. Με βάση το σενάριο της θεατρικής παράστασης ποια σκηνικά θα 
χρησιμοποιούσατε;  

 

-2η και 3η διδακτική ώρα (2ο Φύλλο/οι «Ηθογράφοι») - Πράξεις Πρώτη και Δεύτερη  

1. Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση) και ποιο 
επάγγελμα ασκεί; 

2. Τον εκτιμούν για τη δουλειά του; 

3. Ποιο είναι το μυστικό του; 

4. Γιατί οι γνωστοί του θα τον περιγελούσαν αν το μάθαιναν; Ποιος ιδιωματισμός 
δηλώνει τον φόβο του μήπως το ανακαλύψουν; 

5. Αποκαλύπτεται στο επεισόδιο αυτό για ποιο λόγο θέλει να αγοράσει το δέρμα; 

6. Ποιες ενέργειες κάνει, για να πετύχει τον σκοπό του; Εργαστείτε ως εξής: 

α) Να εντοπίσετε τις ενέργειες και να τις καταγράψετε στην αντίστοιχη στήλη του 
πίνακα β) Να μεταφέρετε στη μεσαία στήλη τις ακριβείς φράσεις του κειμένου που τις 
τεκμηριώνουν γ) Να χαρακτηρίσετε τον ήρωα από αυτές τις ενέργειές του 

Ενέργειες του ήρωα Αναφορές στο κείμενο Χαρακτηρισμός του ήρωα 
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-2η και 3η διδακτική ώρα (3ο Φύλλο/οι «Ψυχολόγοι») - Πράξεις Τρίτη και Τέταρτη 

1. Ποιο είναι το πρόσωπο που περιγράφεται στη Τρίτη πράξη; 

2. Ποια είναι τα συναισθήματα του αγοριού για την κόρη του δασκάλου; Σε ποια 
σημεία του έργου μέχρι τώρα γίνονται φανερά;  

3. Ποιο είναι το σχέδιό του, για να τα εκφράσει; 

4. Πώς φαντάζεστε την οικογένεια του δασκάλου; Έχει διαφορές από την οικογένεια 
του νεαρού τσαγκάρη; 

5. Τι παρατηρεί και τι σκέφτεται ο νεαρός τσαγκάρης, ώστε να αλλάξει την απόφασή 
του;  

6. Εντοπίστε τα στοιχεία που συγκρίνει ο ήρωας νοερά, βρίσκοντας τις αντιθέσεις 
ανάμεσα στα δύο κορίτσια. 
 

Αδελφή Αγαπημένη 

  

7. Με ποια φράση δηλώνεται ότι άλλαξε γνώμη (μεταστροφή); Γιατί σε αυτό το σημείο 
θεωρείται ότι περνά στην ωριμότητα;  

-2η και 3η διδακτική ώρα (4ο Φύλλο/οι «Κοινωνιολόγοι») - Πράξεις Πέμπτη και Έκτη 

1. Πώς θα σχολιάζατε την απόφαση του νεαρού τσαγκάρη να χαρίσει τα παπούτσια 
στην αδελφή του; Ποια θα ήταν η δική σας επιλογή, αν βρισκόσαστε στη θέση του;  

2. Α. Ο νεαρός χαρίζει τελικά τα παπούτσια στην αγαπημένη του, και εκείνη τον 
ευχαριστεί, ενθουσιάζεται από το δώρο αλλά δεν συγκινείται από τα συναισθήματά 
του. Β. Ο πατέρας της που μαθαίνει το γεγονός, δυσαρεστείται και απαγορεύει στον 
νεαρό να επισκέπτεται το σπίτι του, καθώς τέτοιου είδους σχέσεις και χειρονομίες, όταν 
μάλιστα προέρχονται από οικογένεια διαφορετικής κοινωνικής τάξης από τη δική του, 
αντιβαίνουν τις αρχές του.  

Εάν συνέβαινε μία από τις δύο παραπάνω διαφορετικές εκδοχές, η ζωή θα έδινε στον 
ήρωά μας το ίδιο μάθημα που πήρε στο τέλος του έργου. Ποια θα ήταν, όμως, η 
σημαντική διαφορά ;  

-4η διδακτική ώρα (5ο Φύλλο/οι «Κριτικοί θεάτρου»)  

1. Με ποια σχήματα λόγου παρουσιάζεται η χαρά της αδελφής στη θέα του δώρου;  

2. Με ποιο κυρίαρχο εκφραστικό μέσο το έργο αποκτά ζωντάνια και κερδίζει το 
ενδιαφέρον του θεατή; 
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3. Πώς θα σχολιάζατε τη γλώσσα και το ύφος του έργου; Να σημειώσετε λέξεις ή 
φράσεις που τεκμηριώνουν την άποψή σας. 

4. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η παράσταση έχει βασιστεί σε διήγημα (και όχι σε 
νουβέλα ή μυθιστόρημα); 
5. Στα λόγια του αφηγητή να εντοπίσετε τους πιο κάτω αφηγηματικούς τρόπους: In 
medias res, περιγραφή, ευθύγραμμη χρονική αφήγηση, ανάδρομη αφήγηση ή ανάληψη, 
πρόδρομη αφήγηση ή πρόληψη. Τι επιτυγχάνει με καθέναν από αυτούς η συγγραφέας;  
-5η και 6η διδακτική ώρα (6ο Φύλλο/οι «Σεναριογράφοι»)  
1. Ως θεατές παρακολουθήσατε τον διάλογο ανάμεσα στα δυο αδέλφια στην 
προτελευταία σκηνή του έργου. Καταγράψτε τον, έτσι ώστε να φαίνεται η εξήγηση του 
αδελφού για την τελική του απόφαση σχετικά με τα λουστρίνια και να αναδεικνύονται 
τα συναισθήματα της αδελφής του. 
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://greek-movies.com/movies.php?m=303 έχετε 
παρακολουθήσει τη δραματική κομεντί του Αλέκου Σακελλάριου, «Δεσποινίς Ετών 
39», που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του 
σκηνοθέτη. Η ταινία πραγματεύεται την ατελέσφορη προσπάθεια του αδελφού να 
αποκαταστήσει -σύμφωνα με τα ήθη της εποχής- την περασμένη στα χρόνια αλλά 
ανύπανδρη αδελφή του, προκειμένου να παντρευτεί και ο ίδιος τη γυναίκα που αγαπά, 
χάνοντας στο τέλος και τον δικό του έρωτα. Να διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά 
με τον τρόπο που η ταινία του 1954 «συνομιλεί» με το λογοτεχνικό έργο. 
- 5η και 6η διδακτική ώρα (7ο Φύλλο/οι «Καλλιτέχνες»)  
1. Παρατηρήστε την έκφραση του προσώπου του κοριτσιού στον πίνακα του Γύζη 
(σελ. 162 του σχολικού βιβλίου σας των ΚΝΛ). Ποια συναισθήματα νομίζετε πως 
νιώθει το κορίτσι του πίνακα; Πώς συνδέεται, κατά τη γνώμη σας, η έκφραση του 
προσώπου του με το διήγημα;  
2. Το έργο που παρακολουθήσατε σας άρεσε τόσο, που η τάξη σας αποφάσισε να 
ετοιμάσει κι εκείνη την ομώνυμη θεατρική παράσταση. Φτιάξτε μια πρόσκληση 
(κείμενο και καλλιτεχνική επιμέλεια) για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την 
παράστασή σας, δίνοντάς του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. (Δείτε και την 
πρόσκληση στη σελ. 97 του σχολικού βιβλίου σας της ΝΕΓ)  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ερευνήσουν οι 
ίδιοι τους βασικούς άξονες της ενότητας και να «οικοδομήσουν» το μάθημα. Ο 
διδάσκων συντονίζει τη διαδικασία, αξιολογεί συνεχώς τη γνωστική ετοιμότητα των 
μαθητών, προσφέρει υποστήριξη και επεκτείνει τη γνωστική αναζήτηση, εφόσον οι 
ομάδες είναι έτοιμες να προχωρήσουν. Κατά συνέπεια επιδιώκεται οι μαθητές να 
μάθουν πώς να μαθαίνουν μέσα από τη συλλογική εργασία, πώς να είναι υπεύθυνοι για 
την εργασία τους και πώς να επικοινωνούν ουσιαστικά μεταξύ τους.  
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και της γνώσης των μαθητών 
διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Καθώς ο φιλόλογος δίνει 
συνεχώς ρόλο και λόγο στους μαθητές, η παρούσα διδακτική πρόταση τού επιτρέπει 
να σχηματίσει ασφαλή εικόνα για τις δυνατότητες της τάξης του, προσφέροντάς του 
παράλληλα ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Ο διδάσκων 
εφαρμόζοντας τις τεχνικές που ενσωματώνουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, 
αξιολογεί την κάθε ομάδα με κριτήριο εάν οι μαθητές έχουν αυτενεργήσει, αναδομήσει 
τη γνώση, σκεφθεί κριτικά, συνεργαστεί με τους συμμαθητές τους.  

Αναστοχασμός 

Ο κριτικός αναστοχασμός αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν στους στόχους της ενότητας και επιτρέπει στον φιλόλογο να 
επιβεβαιώσει ή ίσως και να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του. (Πηγιάκη, 1999) 

Επέκταση Σεναρίου 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν κάθε είδους προσφορά της αδελφικής 
αγάπης μέσα από τα δημοτικά τραγούδια (π.χ. Του Νεκρού Αδερφού) και την 
προσωπική ποίηση και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε 
project με θέμα την αδελφική αγάπη ως ισχυρό κίνητρο για τις αποφάσεις και τις 
πράξεις μας.  
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«Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης»  
Μοντέλο ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου  

Κατηνιώτης Παντελής, Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών, katiniotis.p@e-arsakeio.gr  
Σουφλιά Κατερίνα, Φιλόλογος, MSc. souflia.k@e-arsakeio.gr  

Περίληψη 
Κύριοι στόχοι της εργασίας είναι η ενημέρωση των μαθητών και η ενεργός εμπλοκή 
τους στην ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της 
Ε.Ε., τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της, καθώς και των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, μέσω της 
δράσης «Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης». Οι μαθη-
τές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ευαισθητοποίησης (20 διδακτικές ώρες), έλαβαν 
μέρος σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί από τους ί-
διους σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές. Πριν και μετά την διαδικασία της 
ευαισθητοποίησης, διεξήχθη έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τάς της. Στην έρευνα συμμετείχαν 176 μαθητές της Γ’ Τάξης των Αρσακείων Γυμνα-
σίων Ψυχικού στο πλαίσιο του Προγράμματος “Teachers 4 Europe”. Από τα αποτελέ-
σματα της έρευνας προκύπτει ότι η ευαισθητοποίηση συνέβαλε καθοριστικά στον ε-
μπλουτισμό των γνώσεών τους σχετικά με την Ε.Ε. και στην ενδυνάμωση της ευρωπα-
ϊκής τους ταυτότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαίος πολίτης, ευαισθητοποίηση, έρευνα, Teachers 4 Europe. 

Εισαγωγή 

Από την υπογραφή της συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997 έως σήμερα, τα θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε., με κυρίαρχο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμόζουν πολυά-
ριθμες πολιτικές με κύριο στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη 
στη ζωή της Κοινότητας. Μία από τις προτεραιότητες των μελλοντικών πολιτικών 
στρατηγικών είναι να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Για το σκοπό αυ-
τόν, οι εφαρμοζόμενες δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας προσφέρουν ένα προνομιακό μέσο για την προαγωγή της ενεργού συμμετο-
χής μέσα στη μεγάλη ποικιλία πολιτισμών, οικονομιών, πολιτικών και κοινωνιών της 
Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η μάθηση με στόχο τη συμμετοχή του πολίτη έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τους νέους Ευρωπαίους, η συμμετοχή των οποίων στη διαμόρφωση και 
στην οικοδόμηση του μέλλοντος αποτελεί παράγοντα αναντικατάστατο (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2000).  

Ο Ross (2007) επισημαίνει την αξία της πολιτότητας, η οποία συνεπάγεται τη διεκδί-
κηση ατομικών δικαιωμάτων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. 
Ευρωπαϊκό δικαστήριο). Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της εκπαίδευσης καθίσταται σή-
μερα ιδιαιτέρως κρίσιμος αναφορικά με την ανάπτυξη υγιούς πολιτότητας (Χρίστου, 
2012). Η δημοκρατική πολιτότητα αναπτύσσεται μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
όπως είναι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση για την ειρήνη, 
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η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τη δημοκρατική 
αγωγή και η παγκόσμια εκπαίδευση. Με την εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών επι-
διώκεται ο εξοπλισμός των μαθητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες εκείνες 
που θα τους επιτρέπουν να ζήσουν ειρηνικά και δημιουργικά στις νέες πολυπολιτισμι-
κές συνθήκες (Παναγίδης, 2007).  

Διαδικασία υλοποίησης της δράσης 

Η δράση «Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης» σχεδιά-
στηκε και υλοποιήθηκε στα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος “Teachers 4 Europe”. Σε αυτή συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Α΄ 
και του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε διάφορες ομα-
δικές και βιωματικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από τους ίδιους σε συνεργασία 
με τους υπεύθυνους καθηγητές. Το project πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής και διήρκησε 20 διδακτικές ώρες 
(Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2017). 

Βασικοί στόχοι αυτού του project ήταν, σε πρώτο στάδιο, η ενδελεχής ενημέρωση των 
μαθητών και, εν συνεχεία, η ενεργός εμπλοκή τους στην ευαισθητοποίηση των συμμα-
θητών τους σχετικά με θέματα που άπτονται της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της, καθώς και των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Πριν 
την έναρξη και μετά τη διαδικασία της ευαισθητοποίησης, πραγματοποιήθηκε από τους 
συμμετέχοντες μαθητές ποσοτική έρευνα, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά 
της (Παρασκευόπουλος, 1993).  

1. Ενημέρωση των μαθητών 

Η υλοποίηση του project ξεκίνησε με την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Ε.Ε., μέσω δύο μεθόδων: α) της διδασκαλίας 
του σχετικού Κεφαλαίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής από μαθητές και β) 
της προβολής από τους διδάσκοντες στα τμήματα οπτικοακουστικού υλικού και της 
διανομής στους μαθητές εντύπου ενημερωτικού υλικού, τα οποία προέρχονταν από τις 
επίσημες ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. 

Α. Διδασκαλία του μαθήματος από τους μαθητές: οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο ως προς την ενημέρωση των συμμαθητών τους σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
θέματα. Αρχικά, οι καθηγητές ανέλυσαν στην τάξη τη σημασία της δράσης και προσ-
διόρισαν τους κανόνες που θα τη διέπουν. Στη συνέχεια, ανέθεσαν σε μια ομάδα 4-5 
μαθητών για το καθένα από τα τέσσερα τμήματα του κάθε Γυμνασίου το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση ενός σχεδίου διδασκαλίας των μαθημάτων του γνωστικού αντικει-
μένου της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής», που αφορούν στην Ε.Ε. Τα μαθήματα 
αυτά περιλάμβαναν τις ενότητες: α) Ίδρυση και εξέλιξη της Ε.Ε., β) Βασικοί Θεσμοί, 
γ) Βασικές Πολιτικές, δ) Πολίτης και Ε.Ε. Εν συνεχεία, οι μαθητές διεξήγαγαν παρα-
στατικές παρουσιάσεις, κάνοντας χρήση μιας ευρείας δέσμης διδακτικών μεθόδων, 
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όπως είναι η προβολή video και PowerPoint με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, 
καθώς και η διεξαγωγή ασκήσεων κατανόησης. Στο τέλος, οι «διδάσκοντες» μαθητές 
συντόνισαν συζήτηση στην τάξη, κατά τη διάρκεια της οποίας απάντησαν στις απορίες 
που διατύπωσαν οι συμμαθητές τους. 

Β. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες εργασίας - Προβολή ενημερωτικού υλικού από 
τους διδάσκοντες: κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής έλαβε χώρα ο χωρισμός όλων 
των μαθητών της Γ΄ Τάξης σε ομάδες εργασίας και η ανάθεση εργασιών στις ομάδες. 
Για να επιτευχθεί ο χωρισμός των μαθητών του κάθε τμήματος σε ομάδες εργασίας 
έγινε χρήση της βιωματικής μεθόδου της χιονοστιβάδας (Μπέλλου, 2011). Στη συνέ-
χεια, αφού οι διδάσκοντες προκαθόρισαν το πλαίσιο δράσης των ομάδων και τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα, η κάθε ομάδα ανέλαβε την υποχρέωση να δουλέψει επάνω σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Για τη διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας που θα λάμβανε χώρα 
στο επόμενο στάδιο, οι διδάσκοντες πρόβαλαν παρουσιάσεις PowerPoint και video με 
σχετικό ενημερωτικό υλικό. Το υλικό αυτό αντλήθηκε από τις επίσημες ιστοσελίδες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλάμβανε πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών, τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων και την 
ανάληψη δράσεων που υλοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν σε τομείς, 
όπως η προστασία των καταναλωτών, η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία, η έρευνα, η 
καινοτομία και η προστασία του περιβάλλοντος. 

2. Υλοποίηση των δραστηριοτήτων – βιωματικών δράσεων 

Στο στάδιο αυτό, αρχικά, ανατέθηκε στο κάθε Τμήμα η υλοποίηση μιας ξεχωριστής 
βιωματικής δράσης. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:  

Α. Δημιουργία προφίλ Ευρωπαίων πολιτών: στο πλαίσιο της βιωματικής αυτής δράσης 
οι ομάδες δημιούργησαν προφίλ «εικονικών Ευρωπαίων πολιτών» συγκεκριμένης ε-
θνικής προέλευσης, ηλικίας και εργασιακής κατάστασης. Το κάθε προφίλ περιλάμβανε 
μια σύντομη παρουσίαση των επιτευγμάτων και των μελλοντικών στόχων του εικονι-
κού ατόμου σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ε.Ε. για να διευκολύνει τη ζωή 
των Ευρωπαίων πολιτών. Για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, τα μέλη της κάθε 
ομάδας πραγματοποίησαν συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων εργάστηκαν 
βήμα-βήμα αναζητώντας πληροφορίες, κάνοντας έντονες διαπραγματεύσεις, αξιοποιώ-
ντας τη φαντασία τους και δίνοντας, τέλος, μορφή στο ομαδικό τους δημιούργημα. 
Μόλις οι ομάδες ολοκλήρωσαν την εργασία τους όρισαν έναν εκπρόσωπο για να την 
παρουσιάσει τόσο στην τάξη, όσο και στην εκδήλωση που θα διεξαγόταν στο Θέατρο 
των Σχολείων. 

Β. Διεξαγωγή debate για την υπεράσπιση των αρμοδιοτήτων ενός θεσμικού οργάνου 
της Ε.Ε.: στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βιωματικής δράσης η κάθε ομάδα ανέλαβε 
την υπεράσπιση της σπουδαιότητας ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου από τα ακό-
λουθα πέντε: α) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, β) Συμβούλιο της Ε.Ε., γ) Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο, δ) Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ε) Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην αρχή της δράσης 
οι ομάδες συνεδρίασαν για να αξιολογήσουν το πληροφοριακό υλικό που είχαν 
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συγκεντρώσει. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να οικοδομήσουν μια δήλωση, η οποία περι-
λάμβανε μια γενική περιγραφή, τις αρμοδιότητες και τις πολιτικές των θεσμικών οργά-
νων που είχαν αναλάβει. Έπειτα, όρισαν τους εκπροσώπους τους, ο καθένας από τους 
οποίους ανακοίνωσε στην τάξη τη δήλωση που είχε ετοιμάσει η ομάδα του. Το τελικό 
προϊόν της δράσης ήταν η διεξαγωγή ενός αγώνα επιχειρηματολογίας (debate), κατά 
τη διάρκεια του οποίου τα εξουσιοδοτημένα μέλη των ομάδων «διασταύρωσαν τα ξίφη 
τους» ως αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.  

Γ. Πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του έργου της Ε.Ε.: η κα-
θεμία από τις ομάδες που ασχολήθηκαν με τη δράση αυτή ανέλαβε την παρουσίαση 
του έργου της Ε.Ε. σε έναν από τους εξής τομείς: α) την προστασία των καταναλωτών, 
β) την υγεία, γ) την εκπαίδευση και την απασχόληση, δ) το εμπόριο και τις μεταφορές, 
ε) την έρευνα – καινοτομία και στ) την προστασία του περιβάλλοντος. Το τελικό προϊόν 
ήταν η προσομοίωση μιας συνέντευξης τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας εξουσιο-
δοτημένα μέλη των ομάδων ανέλαβαν ως επίτροποι να παρουσιάσουν τις πολιτικές που 
έχουν εφαρμόσει στον τομέα τους, απαντώντας σε ερωτήσεις συμμαθητών τους, οι ο-
ποίοι θα είχαν το ρόλο του δημοσιογράφου.  

3. Διεξαγωγή μαθημάτων και εκδηλώσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Οι δράσεις διάχυσης πραγματοποιήθηκαν σε δύο επίπεδα:       

Α) μέσα στη σχολική τάξη: κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι μαθητές του 
κάθε τμήματος παρακολούθησαν το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας όλων 
των ομάδων και, στο τέλος, εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους.      

Β) στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, σε ειδική εκδήλωση, που διοργα-
νώθηκε με σκοπό να τιμηθεί η «Ημέρα της Ευρώπης», η οποία αποτέλεσε την τελική 
και κορυφαία δραστηριότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από όλη 
την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης. Κατά τη διάρκειά της, οι μαθητές 
της Γ΄ Τάξης και των δύο Σχολείων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρου-
σιάσεις, βιωματικές δράσεις και ομιλίες που αφορούν στην ενεργό πολιτότητα στο 
πλαίσιο της Ε.Ε. και στα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη στα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού από ομάδα μαθητών, σε συνερ-
γασία με τους καθηγητές της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και συμμετείχαν όλοι 
οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου (176 μαθητές). Πρόκειται για μια μελέτη διε-
ρεύνησης των γνώσεων, των στάσεων και των συναισθημάτων των μαθητών απέναντι 
σε ποικίλα θέματα και τομείς που αφορούν στη συμμετοχή της χώρας μας στο ευρω-
παϊκό οικοδόμημα.  

Μοναδικό ψυχομετρικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το «Ερωτηματολόγιο Στά-
σεων απέναντι στην Ε.Ε.», που κατασκευάστηκε από μαθητές των Αρσακείων Γυμνα-
σίων Ψυχικού, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Στην αρχή του 
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ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για τους σκοπούς της έρευνας, κα-
θώς και οδηγίες συμπλήρωσης. Στο πρώτο θέμα οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές 
κλήθηκαν να κυκλώσουν, από έναν κατάλογο που τους δόθηκε, δύο λέξεις ή φράσεις 
που τους έρχονται στο μυαλό στο άκουσμα του όρου «Ευρωπαϊκή Ένωση». Στην 
πρώτη ομάδα ερωτήσεων, οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν εάν γνωρίζουν «πάρα 
πολλά», «αρκετά», «ελάχιστα» ή «σχεδόν τίποτα» για διαφόρους τομείς ή θέματα που 
αφορούν την Ε.Ε. Στις επόμενες δύο ερωτήσεις ζητήθηκε να επιλέξουν ποια θα ήταν η 
αντίδρασή τους στις περιπτώσεις που «Ένας καθηγητής αναθέτει μια εργασία που είναι 
σχετική με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Η τηλεόραση παρουσιάζει ένα πρόγραμμα 
σχετικά με την Ε.Ε.». Η τρίτη και η τέταρτη ομάδα των ερωτήσεων (11 έως 22) εξετά-
ζουν τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στην Ε.Ε. Στα θέματα αυτά χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα απαντήσεων 
(«σίγουρα ναι», «μάλλον ναι», «μάλλον όχι», «σίγουρα όχι», «δεν έχω άποψη»). Στο 
τελευταίο κομμάτι του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 23 έως 28), οι μαθητές κλήθηκαν 
να δηλώσουν για μια σειρά θεμάτων εάν είναι καλό για τη χώρα μας να παραμείνει ή 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηματολό-
γιο χορηγήθηκε πριν και μετά τη διαδικασία της ευαισθητοποίησης, ώστε να αξιολο-
γηθούν τα αποτελέσματά της.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Ως προς τις γνώσεις για ποικίλους τομείς που αφορούν στην Ε.Ε., κατά τη β’ φάση της 
έρευνας αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν 
«πάρα πολλά» ή «αρκετά» σε σύγκριση με εκείνα της α’ φάσης. Συγκεκριμένα, ενώ 
στην α’ φάση το 57% των μαθητών δήλωσε πως διαθέτει «αρκετές» ή «πάρα πολλές» 
γνώσεις για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, στη β’ φάση το ποσοστό αυτό 
ανήλθε στο 89%. Επίσης, ενώ στην α’ φάση μόνο 1 στους 4 μαθητές απάντησε πως 
γνωρίζει «πάρα πολλά» ή «αρκετά» σχετικά με «τη συμβολή της Ε.Ε. στην έρευνα και 
στην ανάπτυξη των επιστημών και της καινοτομίας», στη β’ φάση τις ίδιες απαντήσεις 
έδωσαν πάνω από τους μισούς μαθητές (51%) (σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
176 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Γνωρίζω για τη συμβολή της 

Ε.Ε. στην έρευνα και στην ανάπτυξη των επιστημών και της καινοτομίας». 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο φάσεων έδειξε, επίσης, πως ενισχύθηκε πε-
ρισσότερο η ήδη θετική άποψη των μαθητών σχετικά με την Ε.Ε. Ειδικότερα, στο θέμα: 
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«Πιστεύω πως έχει κάνει καλό στη χώρα μας το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης», το ήδη μεγάλο ποσοστό της α’ φάσης (67%) που δήλωσε «μάλλον» ή 
«σίγουρα ναι», έγινε συντριπτικό στη β’ φάση και έφτασε στο 86% (σχήμα 2). Πανο-
μοιότυπη τάση παρουσιάστηκε και στο θέμα: «Πιστεύω πως η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
έχει συμβάλει στην ειρήνη και στην ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης 
μεταξύ των κρατών-μελών», όπου ενώ στην α’ φάση το 72% δήλωσε «μάλλον» ή «σί-
γουρα όχι», στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις 
έφτασε στο 85%.  

 

Σχήμα 2: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
176 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Πιστεύω πως έχει κάνει 

καλό στη χώρα μας το γεγονός ότι είναι μέλος της Ε.Ε.». 

Αναφορικά με τα συναισθήματά τους απέναντι στην Ε.Ε., ενώ στην α’ φάση το 72% 
των μαθητών δήλωσαν πως «αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες», στη β’ φάση το ποσο-
στό των μαθητών που έδωσε τις ίδιες απαντήσεις ανήλθε στο 88%. Επίσης, ενώ στην 
α’ φάση περίπου 4 στους 10 μαθητές (39%) δήλωσαν ότι «αισθάνονται αισιοδοξία για 
την πορεία της Ελλάδας μέσα στην Ε.Ε.», στη β’ φάση περίπου 6 στους 10 (59%) έδω-
σαν τις ίδιες απαντήσεις (σχήμα 3).  

 

Σχήμα 3: Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
176 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Αισθάνομαι αισιοδοξία για 

την πορεία της Ελλάδας μέσα στην Ε.Ε.». 

Τέλος, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο φάσεων ανέδειξε αξιοσημείωτες δια-
φορές και ως προς τις απόψεις των μαθητών επάνω σε ποικίλους τομείς με βάση την 
παραμονή ή όχι της χώρας μας στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ενώ στην α’ φάση το 42% 
δήλωσε ότι θεωρεί πως τα πράγματα στη χώρα μας θα είναι καλύτερα στον τομέα του 
διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών «εάν η Ελλάδα παραμείνει στην Ε.Ε.», στη 
β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσαν την ίδια απάντηση ανέβηκε στο 61%. 
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Επίσης, στο θέμα: «Θεωρώ πως στη χώρα μας τα πράγματα θα είναι καλύτερα στον 
τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας», ενώ στην α’ φάση το 48% δήλωσε «εάν η 
Ελλάδα παραμείνει στην Ε.Ε.», στη β’ φάση το ποσοστό των μαθητών που έδωσε τις 
ίδιες απαντήσεις έφτασε στο 67% (σχήμα 4). 

 

Σχήμα 4 Κυκλικά διαγράμματα σχετικών συχνοτήτων της κατανομής απαντήσεων των 
176 μαθητών κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, στο θέμα: «Θεωρώ πως στη χώρα μας 

τα πράγματα θα είναι καλύτερα στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας». 

Συμπεράσματα – Εντυπώσεις, απόψεις και προβληματισμοί των μαθητών 

Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση και σύγκριση των ευρημάτων 
που προέκυψαν κατά τις δύο φάσεις της έρευνας είναι ότι η δράση «Ενημερώνομαι και 
δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης» συντέλεσε αποφασιστικά ώστε να ε-
μπλουτιστούν οι γνώσεις και να αυξηθούν τα θετικά συναισθήματα απέναντι στην Ε.Ε. 
Το συμπέρασμα αυτό συμπίπτει με τις απόψεις των μαθητών, όπως αυτές είχαν εκφρα-
στεί, κατά τη διάρκεια συζητήσεων στην τάξη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του pro-
ject. Στη διάρκεια των συζητήσεων αυτών, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διατυπώ-
σουν τις εντυπώσεις που απέκτησαν, να αναφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν και 
να εκφράσουν τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια των 20 ωρών υλοποίη-
σης της δράσης. Ειδικότερα: 

1. Αναφορικά με τους στόχους και το περιεχόμενο της δράσης, το σύνολο των μαθη-
τών εξέφρασαν την άποψη ότι η συμμετοχή τους σε αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αυ-
ξηθούν οι γνώσεις τους επάνω σε θέματα που σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία και 
τις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι περισσότεροι μαθητές από αυτούς που έλαβαν το λόγο δήλωσαν πως μετά 
την ολοκλήρωση του project γνωρίζουν πολλά περισσότερα σχετικά με την πολυδιά-
στατη συμβολή της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της χώρας μας και στην άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου των Ελλήνων πολιτών. Με άλλα λόγια, κατανόησαν πως οι πολιτικές που 
χαράζονται και οι νόμοι που ψηφίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεισφέρουν τόσο στη 
βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, όσο και στην ενίσχυση των εθνικών πολιτικών 
σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, τα έργα υποδομής, η έρευνα, η υγεία και το 
περιβάλλον. Οι απόψεις αυτές αντικατοπτρίζονται και στα αποτελέσματα της έρευνας. 
Πέρα από τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, αρκετοί μαθητές δήλωσαν πως η συμ-
μετοχή τους στο project μετέβαλε τις στάσεις και τα συναισθήματά τους απέναντι στην 
Ε.Ε. προς το θετικότερο. Μερικοί μαθητές ανέφεραν πως η ενασχόληση με τα 
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ευρωπαϊκά θέματα και η αποσαφήνιση των δικαιωμάτων που έχουν ως Ευρωπαίοι πο-
λίτες τους οδήγησε στο να άρουν τις επιφυλάξεις τους και να ανασκευάσουν ευρωσκε-
πτικιστικές απόψεις που είχαν στην αρχή του project σχετικά με τη θέση της χώρας μας 
στην Ε.Ε.  

2. Ως προς την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία, όλοι σχεδόν οι μαθητές εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για το γεγονός πως τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
ποικίλες ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες. Για να περιγράψουν τα συναισθή-
ματα και τις εντυπώσεις τους χρησιμοποίησαν εκφράσεις, όπως «μου άρεσε που το 
μάθημα έμοιαζε με παιχνίδι», «ήταν πολύ καλό που δούλεψα με την παρέα μου», «δεν 
είχα καθόλου άγχος όταν ξεκινούσε το μάθημα» και «θα ήθελα και στα άλλα μαθήματα 
να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες». Αδιαμφισβήτητα, οι βιωματικές δραστηριότητες 
συνδέουν τη σκέψη με τη δράση, αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και προσφέρουν 
ερεθίσματα στα άτομα για να εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες (Δελούδη, 2002).  

Βιβλιογραφικές – Διαδικτυακές Πηγές 

Δελούδη Μ. (2002). Βιωματική Μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο 
της Ευέλικτης Ζώνης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 148 (Διαθέσιμο online: 
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos6/deloudi.PDF 
προσπελάστηκε στις 25/10/2018). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000). Προς μια ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης και ενεργού 
συμμετοχής του πολίτη.(Διαθέσιμο on line: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b33ea18c-355e-4fa5-
bee6-cc07194831ad/language-el%20 προσπελάστηκε στις 18/10/2018). 

Μπέλλου, Ι. (2011). Διδακτικές Τεχνικές (Διαθέσιμο on line: 
http://users.sch.gr/ibellou/articles/TeachingStrategies.pdf προσπελάστηκε στις 
20/10/2018). 

Παναγίδης, Α. (2007, Σεπτέμβριος 23). Οι επιταγές της πολυπολιτισμικότητας στη σύγ-
χρονη πολιτότητα. Εφημερίδα Πολίτης, σελ. 102. 

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Εκδό-
σεις Γρηγόρη. 

Ross, A. (2007). Citizenship Education and Change. In: Citizenship Multiculturalism 
Cosmopolitanism. International Conference. Contributed Papers. Cyprus, 2007, 16-22. 

Χρίστου, Ε. (2007). H έννοια της πολιτότητας και η εκπαίδευση του πολίτη. 11ο Συνέ-
δριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. (Διαθέσιμο on line: http://www.pek.org.cy/Pro-
ceedings_2010/pdfs/2_4.pdf προσπελάστηκε στις 18/10/2018). 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση του προγράμματος συνεργασίας 
μεταξύ Δημοτικού Σχολείου του Νομού Ηρακλείου και του Εργαστηρίου 
Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης (ΕΔΑΔ) του ΤΕΙ Κρήτης. Στόχος του 
συγκεκριμένου έργου ήταν η ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων σε θέματα 
διαφορετικότητας, με έμφαση στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όλες οι 
βιωματικές δράσεις έγιναν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 – 2018, εντός 
του ωρολογίου σχολικού προγράμματος και εντάχτηκαν στα πλαίσια μαθημάτων του 
κύκλου σπουδών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η προσέγγιση του θέματος 
έγινε διεπιστημονικά και διαθεματικά, με την συνεργασία φοιτητών Κοινωνικής 
Εργασίας, επιβλεπόντων καθηγητών του συγκεκριμένου εργαστηρίου, καθώς και 
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου (δασκάλου της τάξης και 
καθηγήτριας Αγγλικών). Η μεθοδολογία και τα εργαλεία προσέγγισης του θέματος 
αντλήθηκαν από παραδείγματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και από την 
Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ευαισθητοποίηση, διαφορετικότητα, ενσυναίσθηση, μετανάστες, 
πρόσφυγες  

Εισαγωγή 

Ένα από τα εντονότερα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής μας είναι το μεταναστευτικό 
– προσφυγικό το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα την 
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Ελλάδα. Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους πρώτους «σταθμούς» εισόδου 
μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτού του 
φαινομένου η ελληνική κοινωνία καλείται να διαχειριστεί αυτήν την νέα κατάσταση, 
να προσαρμόσει τις δομές της και να καλύψει ανάγκες και απαιτήσεις ατόμων τα οποία 
φέρουν ετερόκλητα πολιτισμικά κεφάλαια και τα οποία πασχίζουν να γίνουν αποδεκτά 
στην νέα κοινωνική πραγματικότητα στην οποία εισέρχονται.  

Το σχολείο, τόσο ως χώρος υποδοχής μεταναστών – προσφύγων, όσο και ως θεσμός 
κοινωνικοποίησης των νεαρών ατόμων, οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, 
με γνώμονα το ανθρωπιστικό του πρόσημο, την δημοκρατική φυσιογνωμία του και τον 
διαπολιτισμικό του χαρακτήρα. Με αφετηρία αυτήν την παραδοχή, οι εκπαιδευτικοί 
του σχολείου στο οποίο έλαβε χώρα η παρέμβαση που περιγράφουμε, συνεργάστηκαν 
με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης του ΤΕΙ Κρήτης και από 
κοινού σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις προς την παραπάνω κατεύθυνση.  

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης (ΕΔΑΔ) του ΤΕΙ Κρήτης 

Το Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης έχει δημιουργήσει στο Δήμο 
Ηρακλείου το «Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης» σκοπός του οποίου 
είναι πρώτιστα η εκπαίδευση φοιτητών καθώς και η πραγματοποίηση δράσεων, για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και την ανάδειξη του ρόλου 
που μπορούν να διαδραματίσουν στην κοινωνική ζωή της πόλης. Επιμέρους στόχοι του 
εργαστηρίου αποτελούν, η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός δράσεων για την 
ανάπτυξη του σεβασμού στη διαφορετικότητα του χρώματος, της καταγωγής, της 
κουλτούρας, της γλώσσας και της θρησκείας. Παράλληλα, επιδιώκεται η θετική 
συνεισφορά των τοπικών αρχών και θεσμών στην ανάπτυξη ευκαιριών και δράσεων 
για την ομαλή συμβίωση και τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στις 
τοπικές κοινωνίες και τους μετανάστες. Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης 
για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, το εν λόγω εργαστήριο έχει δημιουργήσει έναν 
βιωματικό οδηγό με ασκήσεις που αφορούν στις σχολικές κοινότητες και απευθύνεται 
τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Επίσης, από το 2015 έως σήμερα έχει αναπτύξει 
συνεργασία  με δημοτικά σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, με βιωματικές ασκήσεις 
για μαθητές και κύριο θέμα τη διαφορετικότητα και την προσφυγική ροή (πηγή: 
https://www.teicrete.gr/koinerg/el/).   

Σύνδεση της δράσης του ΕΔΑΔ με τη στοχοθεσία των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί διαθεματικά στα πλαίσια 
των εξής μαθημάτων: Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Θρησκευτικών και 
Αγγλικών. Η επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων έγινε με κριτήριο τη στοχοθεσία 
τους η οποία εναρμονίζεται με τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικούς στόχους της 
παρέμβασης του ΕΔΑΔ.    

Πιο αναλυτικά, στους γενικούς στόχους του Α.Π. της Κ.Π.Α. της Ε΄ Δημοτικού 
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περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση των μαθητών να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα θέματα 
ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, η 
καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και η προώθηση αρχών αλληλεγγύης και δημοκρατικότητας σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθημερινότητας. Ως ειδικός στόχος αναφέρεται η υιοθέτηση από τους 
μαθητές θετικών στάσεων απέναντι σε διαφορετικούς λαούς και σε ετερόκλητες 
κοινωνικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που ζουν στην χώρα τους (ΦΕΚ των 
ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). 

Επίσης, ως στόχοι του νέου Α.Π. των Θρησκευτικών (πρώτη εφαρμογή 2017 – 2018) 
ορίζονται μεταξύ άλλων ο σεβασμός του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στη 
θρησκευτική ελευθερία και τον θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό, η αναγνώριση και ο 
σεβασμός στην ιδιαίτερη θρησκευτική και πολιτιστική προέλευση και συνάφεια κάθε 
μαθητή και τέλος, η γαλούχηση των μαθητών στον κριτικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων 
με διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις ή δεσμεύσεις πάνω σε ζητήματα πίστης και 
ηθικού προσανατολισμού.  

Τέλος, στο Α.Π. των Αγγλικών αναφέρεται ως ένας από τους στόχους του η εξοικείωση 
των μαθητών με τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας και του 
σεβασμού στην γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Μάλιστα ως εργαλεία για 
επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνονται η χρήση παιχνιδιών ρόλων, παραμυθιού 
και συνταγών μαγειρικής από ετερόκλητες πολιτισμικές κουλτούρες (ΦΕΚ των 
ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).  

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Τα θεωρητικά παραδείγματα πάνω στα οποία βασίστηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
προέρχονται από την Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα (Κ.Ε. με Κ.) και από τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Με βάση αυτές τις θεωρίες επιλέχτηκαν τα μεθοδολογικά 
εργαλεία προσέγγισης του θέματος (συμβόλαιο, δραματοποίηση, εικονογράφηση 
παραμυθιού κτλ.) που θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα 

Η παρέμβαση Κοινωνικών Λειτουργών στις σχολικές κοινότητες παρέχει ευκαιρίες και 
δυνατότητα εφαρμογής Κοινωνικής Εργασίας με Κοινότητα (Κ.Ε. με Κ.) 
αναπτυξιακού χαρακτήρα (Σταθόπουλος, 2001). Ένας από τους στόχους της Κ.Ε. με 
Κ. αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινότητας σε θέματα 
μετανάστευσης και διαφορετικότητας. Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ένα κοινοτικό 
κέντρο, το οποίο θα ασχοληθεί με τα προβλήματα της κοινότητας, με σκοπό την 
επίλυσή τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής όχι μόνο των μαθητών αλλά και του 
συνόλου των μελών της κοινότητας (γειτονιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, τοπικοί θεσμοί). 
Για να υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναπτύσσουν, 
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς πολυπολιτισμικών τάξεων, δράσεις με έμφαση 
στο ξεπέρασμα ξενόφοβων στάσεων και προκαταλήψεων και στη δημιουργία σχέσεων 
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αλληλοαποδοχής που βασίζονται στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Επίσης, δίδεται 
έμφαση  στην ενίσχυση της θετικής στάσης για συνύπαρξη και ισότιμη αντιμετώπιση 
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Ζωγράφος, 2002).    

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Ο όρος διαπολιτισμικός, ο οποίος είναι κοινός για την παιδαγωγική, την αγωγή και την 
εκπαίδευση, παραπέμπει σε ένα βασικό στοιχείο: στο γεγονός της φορτισμένης με 
ετερότητα παιδαγωγικής συνάντησης. Η ετερότητα αυτή δεν παραπέμπει μόνο ή 
κυρίως στις διαφορετικές εντάξεις του εκπαιδευτικού και ενός υποσυνόλου των 
μαθητών της τάξης του, αλλά στις διαφορετικές εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και 
γλωσσικές εντάξεις, σε διαφορετικά «ανήκειν» των ίδιων των μαθητών εντός σχολείου. 
Όταν η αγωγή ασκείται σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ετερότητα (όπως 
αυτά που διαμορφώνονται στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα εξαιτίας των 
προσφυγικών ροών), είναι επιθυμητή η αμοιβαία ανίχνευση των μετεχόντων, η 
τοποθέτηση του υποκειμένου στον (πολιτισμικό) ρόλο του «άλλου» και η θέαση του 
κόσμου από αυτή την οπτική γωνία. Από μόνο του το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τον 
περιορισμό της απολυτότητας της οπτικής γωνίας από την οποία το υποκείμενο 
παρατηρεί και ορίζει τον κόσμο ως μέλος μιας συλλογικότητας, και τη σχετικότητα της 
μονοπολιτισμικής εκδοχής των πραγμάτων (Γκότοβος, 2002: 3 – 4). Η κατανόηση της 
παραδοχής του «άλλου», όταν είναι αμοιβαία, και η ελπίδα ότι αυτή θα οδηγήσει σε 
ένα ενδιάμεσο σύστημα αναφοράς, κοινό για τους εμπλεκόμενους στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, αποτέλεσαν και τα παιδαγωγικά μηνύματα που κυριάρχησαν στις 
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος που παρουσιάζεται 
στην παρούσα εισήγηση.  

Οι δράσεις 

1. Γνωριμία, σχηματισμός ομάδας και θέσπιση συμβολαίου 

Στην πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε στην τάξη, η οποία αποτελούνταν από 19 
μαθητές, έγινε η γνωριμία των μελών της ομάδας, καθορίστηκαν οι ρόλοι τους 
(εκπαιδευτικοί και φοιτητές Κ.Ε. ως συντονιστές) και επιδιώχτηκε, με κατάλληλες 
τεχνικές (αυτοπαρουσίαση, γνωριμία σε ζευγάρια, αλυσίδα κ.ά.), η έκφραση και το 
μοίρασμα συναισθημάτων ώστε να τεθούν οι βάσεις για το «δέσιμο» της ομάδας. Τα 
παιδιά μίλησαν για τον εαυτό τους και μοιράστηκαν εμπειρίες τους με συμμαθητές 
τους. Πολλές φορές οι μαθητές μια τάξης γνωρίζονται χρόνια μεταξύ τους αλλά δεν 
έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε συνθήκες στις οποίες θα μιλήσουν λίγο περισσότερο 
για τον εαυτό τους και για την προσωπική τους ζωή εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 
Κάτι τέτοιο όταν συμβαίνει βοηθάει στο να έρθουν πιο κοντά τα άτομα, εντοπίζοντας 
μεταξύ τους κοινά στοιχεία και ενδιαφέροντα (Ναυρίδης, 2005). 

Στη συνέχεια θεσπίστηκε το συμβόλαιο της ομάδας με τους κανόνες του, οι οποίοι 
συναποφασίστηκαν από τα μέλη της ομάδας. Το συμβόλαιο κοινωνικών ομάδων 
περιγράφει κατά τρόπο ρητό ένα πλαίσιο, το οποίο για να λειτουργήσει θα πρέπει να 
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εσωτερικευτεί και να υιοθετηθεί έμπρακτα από την ομάδα μέσα από διαπροσωπικές 
σχέσεις και αλληλεπίδραση, που η ίδια θα αναπτύξει (Ναυρίδης, 2005). Με την τεχνική 
του συμβολαίου οι μαθητές έθεσαν τους όρους της συνύπαρξης στην ομάδα, τους 
κανόνες και τις υποχρεώσεις τους εντός αυτής. Οι προτάσεις των παιδιών 
καταγράφηκαν στον πίνακα, ομαδοποιήθηκαν και οδήγησαν στους τελικούς κανόνες 
που εξέφραζαν το γενικότερο νόημα των λεγομένων των μελών της ομάδας. Επίσης, 
τα παιδιά ανέλαβαν δεσμεύσεις για την καλύτερη συνεργασία τους, υπογράφοντας το 
συμβόλαιο.  

2. Ανάγνωση παραμυθιού: «Σκληρό καρύδι».  

Για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα μετανάστευσης και προσφυγιάς, 
χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο το παραμύθι «Σκληρό Καρύδι» της Ελένης 
Σβορώνου (Καλειδοσκόπιο, 2015). Το συγκεκριμένο παραμύθι βασίζεται σε 
πραγματικά γεγονότα, είναι εγκεκριμένο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και 
συνοδεύεται από υλικό με προτεινόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε οι μαθητές να 
βιώσουν και έμπρακτα τις παραπάνω έννοιες. Ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών 
και την θετική ή μη ανταπόκρισή τους στις προτεινόμενες από το συγκεκριμένο βιβλίο 
δραστηριότητες, τροποποιήθηκε ή εμπλουτίστηκε το ήδη υπάρχον υλικό 
(παρουσιάζεται παρακάτω) και προσαρμόστηκε στα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα 
της τάξης, μεταξύ των οποίων είναι η ύπαρξη τριών παιδιών μεταναστών.  

Μέσω αυτής της διαδικασίας δόθηκε η αφορμή να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τις 
έννοιες μετανάστης, πρόσφυγας, αιτούντες άσυλο και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 
Επίσης, έγινε προσπάθεια να ενταχθεί το προσφυγικό φαινόμενο στο ιστορικό και 
κοινωνικό του πλαίσιο και να γίνει αντιληπτή η θέση του στην νεώτερη Ελληνική 
ιστορία. 

3. Ζωντανέψτε το παραμύθι  

Σε αυτή την συνάντηση οι συντονιστές της ομάδας άπλωσαν στο δάπεδο ένα χαρτόνι 
με διαστάσεις ανθρωπίνου σώματος. Στη συνέχεια ένα παιδί ξάπλωσε πάνω σε αυτό 
και σχεδιάστηκε το περίγραμμα του, που ταυτίστηκε με την ηρωίδα του παραμυθιού, 
την Αϊσέ. Μετά σημειώθηκαν στο περίγραμμά της, τα συναισθήματά της και όσα άλλα 
στοιχεία χαρακτήριζαν την προσωπικότητά της. Τέλος, σε ένα άλλο χαρτόνι 
σημειώθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τους συμμαθητές της Αϊσέ (συναισθήματα, 
πολιτισμικά στοιχεία, συμπεριφορές) και με κατάλληλα βέλη ενώθηκαν οι έννοιες που 
εντοπίστηκαν κοινές και στα δυο χαρτόνια. Στόχοι της συνάντησης ήταν η καλλιέργεια 
της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, της ικανότητας εστίασης, σύνοψης και 
συμπύκνωσης μιας αφήγησης και η αλληλεπίδραση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επικοινωνίας, που θα τους επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται 
τόσο μεταξύ τους όσο και με  συντονιστές της ομάδας.  

4. Αλλάξτε τα γεγονότα  
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Στη δράση αυτή οι μαθητές έκατσαν κυκλικά, χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να 
δραματοποιήσουν μια συγκεκριμένη σκηνή του παραμυθιού, που ονομάστηκε 
παγωμένη εικόνα. Αφού οι ομάδες προετοίμασαν την σκηνή τους την παρουσίασαν στο 
σύνολο της τάξης, σε δυο διαφορετικές εκδοχές. Στην πρώτη εκδοχή υποχρεώθηκαν 
να συμπεριφερθούν με επιθετικό τρόπο στην ηρωίδα του παραμυθιού (Αϊσέ). Στην 
δεύτερη εκδοχή αφέθηκαν ελεύθερα να επιλέξουν τη στάση τους προς την φανταστική 
τους συμμαθήτρια. Η δράση έκλεισε με μοίρασμα συναισθημάτων και συζήτηση για 
το αν τελικά έχουμε επιλογή στο πώς συμπεριφερόμαστε σε διάφορες κοινωνικές 
καταστάσεις απέναντι σε αδύναμα και περιθωριοποιημένα άτομα. Με την παραπάνω 
δράση επιδιώχτηκε να διερευνηθούν αξίες και στάσεις, μέσα από μια εναλλακτική 
προσέγγιση, που διαφοροποιείται από τις τυποποιημένες και συνηθισμένες 
συμπεριφορές που παρατηρούνται σε μαθητές ομάδες (απομόνωση διαφορετικών, 
σχολικός εκφοβισμός, διαχωρισμός ομάδων συνομήλικων ανάλογα με το φύλο κτλ).  

Γενικά, το παιδαγωγικό εργαλείο της δραματοποίησης, που επιλέχτηκε στην 
συγκεκριμένη δράση, είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο που βοηθά τα παιδιά να 
κατακτήσουν και να βιώσουν τη γνώση, να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία και 
γενικότερα, να διευρύνουν τον εσωτερικό τους κόσμο, με μέσο το σώμα και το λόγο 
τους. Συνεπώς προσφέρει κάτι παραπάνω από αισθητική απόλαυση, είναι «ένας τρόπος 
βίωσης του σχολικού γίγνεσθαι», βοηθά στην απόκτηση δημιουργικής σκέψης, αλλά 
και δράσης. Η δραματοποίηση δεν συμβαδίζει με τους σχολικούς περιορισμούς, αλλά 
προβάλλει τα θέματά της ανάλογα με την ομάδα. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του 
εμψυχωτή της διαδικασίας, αφού είναι εκείνος που θα την καθοδηγήσει, ανάλογα με 
την εκάστοτε ομάδα και την προσωπικότητά του (Κοντογιάννη, 1998: 42).   

5. Η σειρά σου να γίνεις συγγραφέας  

Η επόμενη βιωματική δράση είχε τον τίτλο: «Η σειρά σου να γίνεις συγγραφέας». 
Έχοντας φτάσει σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας συζητήθηκε με τους μαθητές η 
πιθανή εξέλιξη του παραμυθιού. Αφού ακούστηκαν όλες οι ιδέες, τους ζητήθηκε να 
χωριστούν σε ομάδες στις οποίες η κάθε μία έπρεπε να συγγράψει ένα δικό της τέλος 
της ιστορίας. Έτσι δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικές εκδοχές για την συνέχεια του 
παραμυθιού. Καμία από τις εκδοχές δεν έμοιαζε με τις άλλες, υπήρξαν και θετικές και 
αρνητικές εκβάσεις της πορείας της πρωταγωνίστριας και όλες παρουσίαζαν 
ρεαλιστικότητα. Επίσης, τα παιδιά ονομάτισαν την ομάδα τους και έδωσαν τίτλο στην 
εκδοχή τους. Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές να μεταφράσουν την εκδοχή τους και 
στα Αγγλικά, αφού το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε και με τη συνεργασία της 
εκπαιδευτικού της Αγγλικής Γλώσσας. Όλες οι διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας 
εικονογραφήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Storybird (https://storybird.com). 
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εικονογράφησης ιστοριών, που 
χρησιμοποιεί σκίτσα διαφόρων εικαστικών τα οποία προσφέρονται από τους 
δημιουργούς τους για ελεύθερη χρήση.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές συναντήθηκαν κατά 
ομάδες στα σπίτια τους ή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της περιοχής. Χρησιμοποίησαν 
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λεξικά και δημιούργησαν μόνοι τους λογαριασμό στην πλατφόρμα. Η τελική 
εικονογράφηση έγινε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 

6. Ίχνη στο χάρτη και στο χρόνο  

Σε αυτή τη δράση έγινε συζήτηση για τη χώρα καταγωγής της Αϊσέ (Αφγανιστάν).   
Σύμφωνα με το παραμύθι, οι αναμνήσεις που έρχονται στο νου της ηρωίδας   του, την 
ώρα που προσεύχεται, παραπέμπουν σε πόλεμο και σε ένα δύσκολο ταξίδι που έγινε 
από ανάγκη. Τα παιδιά αναζήτησαν στον χάρτη χώρες στις οποίες έχει συμβεί 
πρόσφατα πόλεμος και σχεδίασαν φανταστικές πιθανές διαδρομές διαφυγής 
προσφύγων από αυτές. Σκοπός της συνάντησης ήταν να γίνει μια ευρεία συζήτηση για 
τον πόλεμο και τα αποτελέσματά του και να καλλιεργηθούν συναισθήματα 
ενσυναίσθησης προς άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την γενέτειρά τους 
εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων. Στο τέλος της συνάντησης δόθηκε στους μαθητές 
υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με σκοπό να γνωρίζουν τη δράση οργανισμών 
που άπτονται θεμάτων μετανάστευσης και προσφυγιάς.   

7. Δεν το βάζω κάτω  

Στη δραστηριότητα αυτή ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του παραμυθιού με την 
αποκάλυψη του τέλους της ιστορίας της Αϊσέ. Τα παιδιά πλέον συνέδεσαν το τίτλο του 
παραμυθιού (Σκληρό Καρύδι) με την ηρωίδα, η οποία κατάφερε να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη τόσο των συνομήλικων της όσο και της τοπικής κοινωνίας υποδοχής. Με 
αφορμή το αίσιο τέλος της ιστορίας τα παιδιά μοιράστηκαν με την ομάδα προσωπικές 
τους εμπειρίες ταύτισης με την Αϊσέ και αναγνώρισαν στον εαυτό τους τον τίτλο 
Σκληρό Καρύδι. Πρόκειται για μια δράση με καθαρά ψυχοκοινωνικά κίνητρα, έντονα 
στοιχεία ενσυναίσθησης και καλλιέργειας κλίματος αλληλεγγύης και συνοχής μεταξύ 
των μελών της ομάδας. 

8. Πρόσκληση σε πάρτι  

Ο κύκλος των δράσεων εντός τάξης έκλεισε με μια ευχάριστη δραστηριότητα κατά την 
οποία τα παιδιά κλήθηκαν να διοργανώσουν ένα φανταστικό πάρτι στην ηρωίδα της 
ιστορίας. Αυτό αποτέλεσε αφορμή να αναζητήσουν επιπλέον πολιτισμικά στοιχεία 
(μουσική, χορό, φαγητό, ενδυμασίες, έθιμα κτλ.) για τη χώρα προέλευσης της Αϊσέ. 
Σκοπός της δράσης ήταν να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και το άνοιγμα προς άλλους 
πολιτισμούς και να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο αποχαιρετιστήριο κλίμα κλεισίματος 
της ομάδας.  

Παρουσίαση δράσεων στη σχολική κοινότητα 

Λίγο πριν τέλος του σχολικού έτους οι ομάδες παρουσίασαν στους μαθητές των άλλων 
δύο τμημάτων της Πέμπτης τάξης τη δουλειά τους επάνω στο παραμύθι, καθώς και τις 
εκδοχές τους από το Storybird. Με την βοήθεια βιντεοπροβολέα τα μέλη των ομάδων 
παρουσίασαν και εξήγησαν τις ιστορίες τους και έπειτα έγινε συζήτηση μεταξύ των 
παιδιών για το πόσο ρεαλιστική τους φάνηκε η κάθε εκδοχή. Το αποτέλεσμα φάνηκε 
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να εντυπωσιάζει τους συνομηλίκους θεατές τους, οι οποίοι μοιράστηκαν τις απόψεις 
τους, δημιουργώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.  

Επιπλέον, σε ξεχωριστή εκδήλωση παρουσιάστηκε όλο το πρόγραμμα στον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, στους γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στις 
δράσεις και σε άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές εξασκήθηκαν στον γραπτό λόγο 
ελληνικών και αγγλικών, στην ικανότητα δημιουργίας και αφήγησης μια ιστορίας και 
καλλιέργησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Ανέπτυξαν δεξιότητες, όπως 
την ομαδικότητα, τη λήψη πρωτοβουλιών, την ακρόαση και το σεβασμό των 
διαφορετικών απόψεων. Καλλιεργήθηκε επίσης, η στάση ανοχής προς το διαφορετικό 
και αναπτύχθηκε η ικανότητα διερεύνησης και υιοθέτησης αξιών και στάσεων 
απέναντι σε αυτό. Ακόμη, εμφυσήθηκαν συναισθήματα ενσυναίσθησης και 
αλληλεγγύης προς αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Πολύ σημαντική ήταν επίσης, και η 
έκθεση των μαθητών σε συνομήλικους τους για την παρουσίαση της εργασίας τους, 
καθώς και συμμετοχή τους σε μια ομαδική συζήτηση. Δημιουργήθηκε, τέλος, έδαφος 
γονιμότερης συνεργασίας των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, 
καθώς ενισχύθηκε το αίσθημα εμπιστοσύνης έπειτα από την επιτυχή πραγμάτωση των 
βιωματικών δραστηριοτήτων.  

Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι από το παραπάνω πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε η 
ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στην Κοινωνική Εργασία και το σχολείο. Οι έρευνες 
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ένα σχολείο που δεν θα είναι πλέον 
απομονωμένο από τον κοινωνικό περίγυρο (Ζωγράφος, 2002). Στην κοινωνία μας 
επικρατούν προκαταλήψεις όσο αφορά την διαφορετικότητα, την μετανάστευση και 
την προσφυγιά. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η συνεργασία των εκπαιδευτικών 
και των Κοινωνικών Λειτουργών για την καταπολέμηση αυτών των καταστάσεων και 
την ενημέρωση των μαθητών και των γονιών τους. Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι 
η κατάλληλη στρατηγική που θα μεταδώσει μήνυμα συνεργασίας και ενθάρρυνσης 
συμμετοχής των ατόμων σε συλλογικές δράσεις, με στόχο την αντιμετώπιση 
κοινοτικών αναγκών και εν τέλει την κοινωνική αλλαγή (Ζαϊμάκης, 2011).  
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Αντιγόνης «ανάγνωση»: Έρευνα δράσης 

Πετρά Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, M.Sc., vasopetra@gmail.com 

Περίληψη 

Κεντρική στόχευση στην παρούσα έρευνα δράσης (2017-2018) ήταν η ενεργός συμμε-
τοχή των μαθητών της Β΄ Λυκείου στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές  γνώρισαν 
την Αντιγόνη του Σοφοκλή ως λογοτεχνική και θεατρική δημιουργία. Αναδείχτηκε η 
διαλεκτική σχέση του έργου με την κοινωνία που εκπροσωπεί και τη σημερινή, ώστε 
να προαχθεί η «κριτική πρόσληψη» των ανθρωποκεντρικών ιδεών που πραγματεύεται. 
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν επιχειρώντας τις προσωπικές τους «αναγνώσεις» στο 
πλαίσιο κριτικών/αναστοχαστικών αναγνωστικών πρακτικών, όπως από τη μετάφραση 
στο πρωτότυπο ή διακειμενική ανάγνωση με σύγχρονα κείμενα και εκφράστηκαν δη-
μιουργικά με «αγώνες λόγων», δημιουργική γραφή, θεατρικά δρώμενα, ψηφιακή αφή-
γηση. Συνδιαμόρφωσαν μαζί με τη διδάσκουσα ένα οργανωσιακό πλαίσιο (plan, do, 
check, act) με σπειροειδή ανέλιξη (σχεδιασμός-ανάγνωση/μετάφραση και δημιουργι-
κές εργασίες-αξιολόγηση/βελτιώσεις, εκ νέου αναγνώσεις/εργασίες-αναστοχασμός). Η 
διαδικασία αξιολογήθηκε με ομάδες εστίασης μαθητών, ενώ τα αποτελέσματά της έ-
δειξαν ότι οι μαθητές απόλαυσαν τη διαδικασία και «πήραν θέση» απέναντι στις αξίες 
που πραγματεύεται το έργο.    

Λέξεις-Kλειδιά: αναγνωστική ανταπόκριση, δημιουργικότητα, πολιτειότητα  

Εισαγωγή 

Βασικός στόχος της έρευνας δράσης ήταν να διερευνηθεί αν η διδασκαλία της Αντιγό-
νης του Σοφοκλή μπορεί να κινητοποιήσει την ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών της Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές κλήθηκαν να αντιληφθούν τις συμβάσεις του 
γραμματειακού είδους (θέατρο, λογοτεχνία) στο οποίο ανήκει η Αντιγόνη (ποιοτικά 
γνωρίσματα, συντελεστές παράστασης, δομή-πλοκή, συγκρουσιακό στοιχείο) και να 
κατανοήσουν τη λειτουργία των μονολόγων, στιχομυθιών, «αγώνων λόγου». Εφεξής, 
να προσεγγίσουν το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (σοφιστική, Εκκλησία του Δήμου-
αθηναϊκά δικαστήρια) και να αντιληφθούν βασικές έννοιες (πχ. της τιμής). Κεντρικό 
μας μέλημα ήταν να αποκωδικοποιήσουν τους συμβολισμούς του έργου, τις θεμελιακές 
του αντινομίες και τα «πάθη», επειδή αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού και δια-
λόγου με το σήμερα και να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά. Με αυτό τον τρόπο κρί-
θηκε πως θα διαμορφώσουν πολιτική ταυτότητα και δημοκρατική αγωγή γύρω από τις 
έννοιες «ελευθερία», «νόμος», «γραπτό-άγραφο» δίκαιο, «πόλη-πολίτης», «αρετή-κα-
λοκαγαθία», δίκαιος-άδικος λόγος, «χρήμα», οικογενειακοί δεσμοί-καθήκον στην 
πόλη. Τέλος, να διερευνήσουν τον διάλογο του έργου με άλλα σύγχρονα (Γ. Σεφέρη, 
Γ. Ρίτσο, Ζ. Ανούιγ) και την επαναδιαπραγμάτευση των βασικών θεμάτων του σήμερα, 
μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο, με τις αναγνώσεις και τις γραπτές εργασίες τους. 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Θεωρίες της ανάγνωσης 

Η παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης (Iser, 1978: 341-350) θεωρεί ότι ο 
μαθητής-αναγνώστης της λογοτεχνίας λογίζεται ως παραγωγός νοήματος και συνδη-
μιουργός του. Η ανταπόκριση υπαγορεύεται από τη ασάφεια του λογοτεχνικού κειμέ-
νου, την οποία καλείται να υπερκεράσει μέσω της προσωπικής εμπειρίας. Οι «οπτικές» 
που παραμένουν αδιαμεσολάβητες τον προ-καλούν να συμπληρώσει κενά, ερμηνεύο-
ντας κριτικά το κείμενο, να αναστοχαστεί πάνω στην εμπειρία αυτή και να ανά-γνωρί-
σει τον εαυτό του «μέσα από μία διαδικασία βίωσης και συζήτησης με άλλους συν-
αναγνώστες» (ό.π.: σελ. 280).  

Ο διδάσκων καθίσταται και ο ίδιος αναγνώστης και ενορχηστρωτής των αναγνώσεων. 
Δέχεται τον αναγνώστη-μαθητή ως «ισότιμο» του κειμένου, άξιο να το προσλάβει και 
διαμεσολαβεί τη συνάντησή του με τον κόσμο  που εκπροσωπεί. Υπό αυτή την έννοια 
η σχολική τάξη γίνεται εργαστηριακός χώρος, όπου οι μαθητές δημιουργούν σε μια 
αρμονική σχέση αλληλεπίδρασης με το κείμενο (Bizzaro, 1993: 81-82).  

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η ταυτότητά μας ανακατασκευάζεται 
μέσα από την αλληλεπίδραση με τη λογοτεχνία και διαμορφώνεται μέσα από τον άλλο 
(δάσκαλο, συμμαθητή) διά του κειμένου, με την εμπλοκή της γνωστικής λειτουργίας, 
της μνήμης και της αντιληπτικότητας. Ο αναγνώστης μετατρέπει το κείμενο σε χώρο 
αναδημιουργίας, καθώς βιώνει την προσδοκία για τον μετασχηματισμό του. Στην ουσία 
η  ανάγνωση του κειμένου γίνεται με τα γνωρίσματα της «δικής μας» ταυτότητας 
(Holland, 2000: 250-252).  

Ο Bakhtine (2014[1979]: 200) στη θεωρία της διαλογικότητας προσδιορίζει τη σχέση 
κειμένου-αναγνώστη σε σχέση με τον πολυσήμαντο διάλογο που ανοίγει το κείμενο 
μέσα στον κοινωνικά προσδιορισμένο (μεταβαλλόμενο) χωροχρόνο όπου ανήκει. Ο P. 
Dawson στο έργο του Creative Writing and the New Humanities (2005: 208) θεωρεί 
ότι η λογοτεχνία αποτελεί πεδίο αισθητικής μεταγραφής των «συγκρουόμενων λόγων» 
που παράγονται στο κοινωνικό πεδίο. Συμβάλλει στη διαμόρφωση του πολιτισμού 
μέσα από την επεξεργασία των νοημάτων-οπτικών που πηγάζουν από όλο το φάσμα 
του πολιτισμού και των ταυτοτήτων που κατασκευάζονται εκεί.  

Έδαφος κερδίζει σήμερα, και η παιδαγωγική της ψηφιακής αφήγησης, που εκκινεί από 
τις θεωρίες της αφήγησης και την Αφηγηματολογία και αποκτά δυναμική, καθώς ε-
μπλέκει τις Νέες Τεχνολογίες (Κωτόπουλος, 2015: 5). 

Δημιουργικότητα 

Σύμφωνα με τον Kinnon (1962: 484) η δημιουργικότητα πηγάζει από την εγγενή ανά-
γκη του ανθρώπου να αυτοεκπληρωθεί. Ειδικά ο μαθητής, όταν εκδηλώνει τη δημιουρ-
γικότητά του, μπορεί να καταστεί ένα «πειραματιζόμενο Εγώ» που αγαπά τις νέες ι-
δέες, εκβάλλει τη φαντασία, το χιούμορ και τη ροπή του στο αντισυμβατικό και 
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«αξιοποιεί» το λάθος. Είναι ενορατικός, σχεδιάζει και κοινωνεί τα οράματά του  μακριά 
από καθοδηγημένους τρόπους συμπεριφοράς και διατηρεί την αυτονομία του (Ξανθά-
κου, 2011: 31). 

Σύμφωνα με τους Guilford και Lowenfeld, βασικό γνώρισμα του δημιουργικού ατόμου 
αποτελεί η αποκλίνουσα σκέψη. Ο αποκλίνων νους χαρακτηρίζεται από ευαισθησία 
απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος, νοητική ευχέρεια-ευελιξία στην κατα-
νόηση λέξεων-φράσεων-ιδεών που συνοδεύεται από αλλαγή οπτικής ή στρατηγικής. 
Αγαπά τον νεωτερισμό, μπορεί να «σπάσει» τις συμβολικές δομές και έχει τάση για 
αναμόρφωση της πραγματικότητας. Αναγνωρίζει την αξία του διαφορετικού, μπορεί 
να εμβαθύνει σε μια ιδέα, ώστε να καταστεί «ελκυστική»-«βιώσιμη» και να αναπτυ-
χθεί. Μαζί με την αναλυτική ικανότητα ενεργοποιεί και τη συνθετική, αφού προβεί 
στους απαραίτητους μετασχηματισμούς (Guilford 1950: 444-454 · Kinnon, 1962: 484-
495).  

Κατά τον Guilford (1950: 149-168) η λογική της συγκλίνουσας σκέψης περιορίζει το 
παιδί, με αποτέλεσμα, όταν παραστεί μια άγνωστη ή έκρυθμη κατάσταση, να προσπα-
θεί να επιλύσει το πρόβλημα με τους δοκιμασμένους τρόπους και όχι να «εφεύρει» 
νέους ή να εισχωρήσει στη λύση που το ίδιο το πρόβλημα υπαγορεύει.  

Ο ενθαρρυντικός-δημιουργικός εκπαιδευτικός έχει σημαντικότατο ρόλο, ώστε το παιδί 
να εξελιχθεί σε παραγωγικό-δημιουργικό άτομο. Είναι φιλικός, χιουμορίστας, αξιο-
ποιεί τις νέες ιδέες, τη διαφορά, το παιχνίδι, και την παιδαγωγική αξία του λάθους. 
Κάνει ποικιλία ερωτήσεων και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των απαντήσεων.  
Δίνει την σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διακριθούν κάπου και δεν ανακόπτει 
τη φαντασία τους (Torrance & Myers, 1974: 38). 

Η έρευνα καταδεικνύει ότι το σχολείο ευνοεί τον παθητικό τρόπο μάθησης και περι-
θωριοποιεί τον δημιουργικό μαθητή με το επιχείρημα ότι αποσυντονίζει το μάθημα ή 
ότι εμποδίζει την παρακολούθηση του Αναλυτικού Προγράμματος (Ξανθάκου, 2011: 
69-71). Η πρόκληση για το δημιουργικό σχολείο σήμερα είναι η μετάβαση από το «πει-
ραματιζόμενο εγώ στο ενεργητικό Εμείς», στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας-
μέθεξης όλων των συντελεστών του σε ένα κοινό όραμα, όπου αναδεικνύεται η αξία 
της κριτικής και του διαλόγου. Οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε «ιδανικές πράξεις 
μάθησης», προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου-Αναλυτικού Προ-
γράμματος (Renzulli, 1992: 170-182).  

Εκπαίδευση και ενεργός πολιτειότητα 

Οι εκπρόσωποι της Κριτικής Παιδαγωγικής παρουσιάζουν την κριτική σκέψη ως βα-
σική συνιστώσα της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα. Θεωρούν ότι έχει χειραφετικό 
χαρακτήρα και καλλιεργεί την ιδιότητα του πολίτη. Θεωρούν πως μέσω της βίωσης 
ρόλων, του αναστοχασμού, της διαβούλευσης, της δημιουργικότητας και της  
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αξιολόγησης ο μαθητής-πολίτης γίνεται αποτελεσματικός πολίτης (effective citizen) 
και προβαίνει σε δράση (Giroux, 1980: 355, 352). 

Υιοθετούν τη μετασχηματιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα, 
που ωθεί τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τη δυναμική σχέση εκπαίδευσης και 
κοινωνίας και τις υπόγειες σε αυτή συγκρούσεις. Εφεξής, να καλλιεργήσουν τον κρι-
τικό στοχασμό των μαθητών, καθώς μέσα από δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες 
μέσα στον χώρο του σχολείου, λειτουργούν ως διαμεσολαβητές-διανοητές, προσβλέ-
ποντας στην κοινωνική αλλαγή (Giroux, 2011: 73). 

Θεωρούν ότι τα σχολεία οφείλουν να διαμορφώνουν και να βελτιώνουν σχέδια δράσης 
και πρακτικές, όπως η (χειραφετική) έρευνα δράσης, επειδή λαμβάνει χώρα στο πλαί-
σιο αλληλεπίδρασης της σχολικής μονάδας με τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Επίσης, ότι 
μπορεί να εμπλέξει ουσιαστικά τα μέλη της μέσα από μια κυκλοειδή πορεία «σχεδια-
σμού, δράσης, παρατήρησης και σκέψης» (Carr & Kemmis, 1997: 220). 

Υλοποίηση 

Η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «ανάγνωσης» της Αντιγόνης ακολούθησε 
ένα πλάνο εργασίας που διαμορφώθηκε γύρω από τα εξής βασικά ερωτήματα: ποιος, 
τι, πού, πότε, γιατί, πώς (Ζαβλανός, 2003: 146-147).  Αφορούσε δύο τμήματα της Β΄ 
τάξης του Γενικού Λυκείου Δοξάτου Δράμας (πού;), που αριθμούσαν 26 και 27 μαθη-
τές (9 κορίτσια και 17 αγόρια, 8 αγόρια και 19 κορίτσια αντίστοιχα) (ποιος). 

 Η εφαρμογή έγινε κατά το διδακτικό έτος 2017-18, από το τέλος Νοεμβρίου ως τα 
μέσα Μαΐου (πότε) στις αίθουσες διδασκαλίας και υπολογιστών, στο Αναγνωστήριο 
και κατ’ οίκον (πού). Διευκολυντής ήταν ο διευθυντής του σχολείου και κριτικός φίλος 
– συνάδελφος που δίδαξε το μάθημα (ποιος). Συνολικά η πορεία διδασκαλίας της Α-
ντιγόνης ακολούθησε το πρόγραμμα «ανάγνωσης» (τι).  

Για την οργάνωση της έρευνας δράσης - μελέτης περίπτωσης επιλέχτηκε ένα απλό ορ-
γανωσιακό πλαίσιο (πώς): σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση/μελέτη, βελτί-
ωση/δράση (plan, do, check/study, act) που ακολούθησε σπειροειδή εξέλιξη επάλλη-
λων κύκλων (Ζαβλανός, 2003: 148-151 · Carr & Kemmis, 1997: 220). Ο σχεδιασμός/α-
νασχεδιασμός και η υλοποίηση/αξιολόγηση, λειτούργησαν παράλληλα, συνδιαμορφώ-
θηκαν με τους μαθητές και αποτυπώθηκαν σε Ημερολόγιο.  

Το πρόγραμμα επιλέχτηκε λόγω προηγούμενης εμπειρίας της διδάσκουσας κατά την 
οποία οι μαθητές, ιδιαίτερα τα αγόρια, δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά (γιατί). Αί-
τημα των μαθητών από τα πρώτα μαθήματα – μετά τη διδασκαλία του Επιταφίου του 
Θουκυδίδη – ήταν να «γίνεται μάθημα για όλους, ενδιαφέρον, όχι τυπικό».  

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή διδάχτηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το Ι.Ε.Π 
(2017: 3-8). Κατ’ αρχάς παρουσιάστηκε η δομή του βιβλίου (εισαγωγή-κείμενο, λεξι-
λογικά-ερμηνευτικά-εργασίες, διακείμενα) και η στόχευση της διδασκαλίας του 
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μαθήματος. Έπειτα, γνωριστήκαμε με τους μαθητές με θεατροπαιδαγωγικά παιχνίδια 
(Boal, 2013: 277-307). Η διδάσκουσα «αφηγήθηκε» με τη δραματική μέθοδο τον μύθο 
των Λαβδακιδών, ώστε να υπάρξει άμεση εμπλοκή των μαθητών και αναζητήσαμε άλ-
λους μύθους, ταινίες, λογοτεχνικά κείμενα με αντίστοιχα θέματα.  

Μπήκαμε στο κείμενο χωρίς να δούμε το δομικό διάγραμμα της τραγωδίας με τα κατά 
ποιόν μέρη. Ανάλογα, γνωρίσαμε τους χαρακτήρες εν δράσει, ώστε να υπάρχει το στοι-
χείο της έκπληξης. Το εισαγωγικό πλαίσιο, η παρουσίαση των απαρχών του δράματος 
και η σημασία του ορισμού της τραγωδίας ενσωματώθηκαν στη διδασκαλία του μαθή-
ματος και δεν διδάχτηκαν αυτόνομα.  

Οι φράσεις-κλειδιά του ορισμού της τραγωδίας («δρώντων και ου διά απαγγελίας», 
«δι’ ελέου και φόβου», «κάθαρσιν») αποκαλύφθηκαν σε κομβικά σημεία της δράσης 
του κειμένου. Ανάλογα ενσωματώθηκε αναφορά στους τρεις μεγάλους τραγικούς, και 
οι μαθητές ανακάλεσαν γνώσεις που αποκόμισαν στην Γ΄ Γυμνασίου με αφορμή τη 
διδασκαλία της Ελένης του Ευριπίδη. Οι καινοτομίες του Σοφοκλή (εισαγωγή τρίτου 
υποκριτή, γνωρίσματα του χαρακτήρα, αύξηση διαλογικών μερών) αναδύθηκαν μέσα 
από το κείμενο και έπειτα δόθηκαν στους μαθητές σε εννοιολογικό χάρτη μαζί με τις 
αντίστοιχες των άλλων δύο τραγικών.  

Οι μεταφραστικές/αναγνωστικές απόπειρες έγιναν από το πρωτότυπο στη μετάφραση 
και από τη μετάφραση στο πρωτότυπο με υπογραμμίσεις λέξεων/φράσεων-κλειδιά και 
με τη στρατηγική «πού υπάρχει αυτό στο πρωτότυπο;», «πού υπάρχει αυτό στη μετά-
φραση;», μέσα από το συμφραζόμενο. Δόθηκε συνοπτικό θεωρητικό υλικό όσον αφορά 
την πλοκή, την δομή, τους χαρακτήρες, το σκηνικό (πχ. η πυραμίδα του Freytag).  

Έγινε ετυμολογική προσέγγιση λέξεων με παιγνιώδη τρόπο (πχ. αδελφή, Αντιγόνη, Ι-
σμήνη, Κρέων, Ετεοκλής Πολυνείκης), ενώ αναζητήθηκε η σύγχρονη σημασία λέξεων-
όρων (τιμή ως αυτοσυναίσθημα-αποτελεσματικότητα-ακαδημαϊκή επίδοση). Τα σχή-
ματα λόγου, η στίξη, το Συντακτικό και η Γραμματική αξιοποιήθηκαν για την κατανό-
ηση του περιεχομένου και την «οπτικοποίηση» του ψυχισμού των χαρακτήρων.  

Έγινε έρευνα και «στρογγυλή τράπεζα» όσον αφορά τη σύγχρονη φεμινιστική κριτική, 
τις σπουδές φύλου, τις ταυτότητες, το «κοινωνικό φύλο»-genter (Barry, 2009: 149-166) 
στη λογοτεχνία και τη ζωή (πχ. το κίνημα της Τετάρτης). Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 
τέσσερις ομάδες, γνώρισαν τις Τζ. Κρίστεβα, Ε. Σιξού, Τζ. Μπάτλερ, Α. Κάρσον και 
αναζήτησαν γυναικείες φιγούρες σε λογοτεχνικά κείμενα. Κλήθηκαν να ερευνήσουν 
το αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας, να βρουν παροιμίες με σεξιστικά υπονο-
ούμενα και λήμματα από τον «Οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας». Ακόμη, να δουν 
την ταινία «Σκασιαρχείο» (στον Όμιλο προβολών) και να αφηγηθούν/δραματοποιή-
σουν το περιεχόμενό της. 

Εξάλλου, «διάβασαν» διακειμενικά την Αντιγόνη με την Ηλέκτρα (από την Τέταρτη 
Διάσταση) του Ρίτσου και την Αντιγόνη του Ανούιγ στις ομάδες (δύο και δύο).  
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Σύγκριναν τα έργα μέσα από θεατρικές και κινηματογραφικές αποδόσεις στην τάξη και 
παρουσίασαν την «ταυτότητα» της γυναίκας μέσα από Το Κουκλόσπιτο του Ίψεν στην 
ολομέλεια. 

Ακόμη, δόθηκε ερευνητική εργασία σχετικά με τον ηγέτη και τις έννοιες του δίκαιου 
(Αντιγόνη-Ισμήνη) άδικου λόγου (Κρέων) σε ένα διαθεματικό πλαίσιο (Ν. Γλώσσα, 
Φιλοσοφία-Λογική-Ηθική, Νεοελληνική Γλώσσα, Δίκαιο) και διοργανώθηκαν «αγώ-
νες λόγων» στην τάξη. Προβλήθηκαν αποσπάσματα από τις ταινίες Ο Μεγάλος δικτά-
τορας και το Μεγάλο μας τσίρκο, οι μαθητές ζωγράφισαν, συμμετείχαν σε θεατροπαι-
δαγωγικές δράσεις και εκφράστηκαν με σύγχρονο και hip-hop χορό.  

Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να αισθητοποιήσουν στιγμιότυπα της «Αντιγόνης» με ψη-
φιακή αφήγηση ή κόμικ (μέσω των εφαρμογών storyboardthat, stripcomic creator, 
movie maker), να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη ή εικαστική υποτύπωση. Ακόμη, 
να αναπλαισιώσουν δημιουργικά το έργο, δίνοντας στους χαρακτήρες «σύγχρονη ταυ-
τότητα» (πχ. Αντιγόνη-δημοσιογράφος στην Τουρκία), να μεταφράσουν στίχους σε 
σύγχρονη ιδιόλεκτο, ας πούμε αυτήν που χρησιμοποιούν δύο άνθρωποι στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ή σε μια σύγχρονη καθημερινή επαφή.Σφάλμα! Το αρχείο προέ-
λευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του προγράμματος δημιουργικής «ανάγνωσης» της Αντιγόνης έγινε με 
(εκτυπωμένο) ερωτηματολόγιο (τον Φεβρουάριο) και με «ομάδες εστίασης» μαθητών 
(Β1: ομάδες 5, 5, 5, 5, 6 μαθητών και Β2: 6, 5, 5, 5, 6). Οι Συνεντεύξεις έγιναν στο 
Πνευματικό Κέντρο (τον Μαΐο) σε κλίμα θετικό και κράτησαν περίπου 2.30 ώρες. Από 
τις απαντήσεις δημιουργήθηκαν θέματα και υποθέματα και έγιναν αντικείμενο επεξερ-
γασίας με Ανάλυση Λόγου (Βασιλοπούλου, 2010: 671-698)  και με την Ερμηνευτική 
Φαινομενολογική μέθοδο, η οποία αποτιμά το πώς βιώνει ο μαθητής τη διαδικασία 
μέσα από την οπτική του εκπαιδευτικού ερευνητή-διδάσκοντα (Smith et al., 2009).  

Τα ερωτήματα που διαμόρφωσαν το ερωτηματολόγιο και τον οδηγό Συνέντευξης αφο-
ρούσαν τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από τη διαδικασία ή τη συνεργασία με 
τον δάσκαλο και τους συμμαθητές. Η ανατροφοδότηση γινόταν μετά από κάθε εργασία 
με εργασία του δασκάλου ή συμμαθητή και με σχόλια στο εργαστήριο αμοιβαίας κρι-
τικής (μία φορά κάθε μήνα). Ακόμη με μηνύματα στο προσωπικό mail των μαθητών, 
με αμοιβές (ποιήματα, αποφθέγματα, εργασίες), συζητήσεις, νέα ερεθίσματα – οπτικά 
ή αναγνώσεις και συνοδευόταν από παρεμβάσεις στον σχεδιασμό. Η θετική στάση των 
μαθητών αποτυπώνεται στις απαντήσεις τους: 

Είδαμε με πολλές διαφορετικές ματιές τα πράγματα. [Πολλές]οπτικές! Είπαμε για τα 
φύλα, το δίκιο και το άδικο, το καλό και το κακό, το ωφέλιμο. «Πήρα θέση» πολλές φορές 
(αγόρι). Το ευχάριστο! Άλλαξαν εικόνα οι συμμαθητές για μένα. Εγώ δεν το έχω με τα 
Αρχαία (αγόρι). Δώσαμε πολλές μορφές στην Αντιγόνη... Μπήκαμε σε ρόλους. 
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Απελευθερώθηκα. Συνήθως προτιμούσα τον υπολογιστή (αγόρι). Η κυρία μας έδωσε 
πολλή αγάπη, γνώση και παιχνίδι. Στα mail μας έγραφε κάτι πράγματα! Εγώ πρώτη φορά 
άκουγα τέτοια λόγια. My sweet heart! (κορίτσι). Δούλεψα δυο τρεις ώρες την εβδομάδα. 
Πρώτη φορά μου συμβαίνει! Πολύ γράψιμο, αλλά δικό μας. Και στις εξετάσεις ήμουν 
οκέι, και χρήσιμα στο μέλλον! Κατάλαβα και τη θεωρία πχ. το τακούνι της Σταχτοπούτας 
(αγόρι). Βασικά κάναμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Εγώ το είχα με τις παρουσιά-
σεις (αγόρι). Ήταν σαν εργαστήριο, όπου όλοι είναι σημαντικοί. Δεν ήταν τυπικό όλο 
αυτό και ήμουν χαλαρός.  Δεν φοβόμουν! Είχα δίπλα τη μετάφραση. Η κυρία άφηνε. 
Αλλιώς… (αγόρι). Δεν κάναμε μετάφραση όσο ήθελα. Αξιόλογο μάθημα βέβαια, που ε-
νεργοποιεί το σύνολο των μαθητών (κορίτσι). Νομίζω πάντως ότι απέκτησα αυτοπεποί-
θηση και πίστη στον εαυτό μου. Εγώ έκανα «συνομιλία» Ισμήνης-Αντιγόνης στο fb, πα-
ρόλο που στην αρχή το αποδοκίμασα. Έγραψα μέσα σε άλλο επικοινωνιακό πλαίσιο. Είχα 
μάθει έναν τρόπο! (κορίτσι) 

Αποτελέσματα 

Η εμπλοκή των μαθητών ήταν σημαντική. Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο έπαιξαν μαθητές με 
χαμηλή επίδοση – κυρίως τα αγόρια. Εκφράστηκαν θερμά όσον αφορά τον καινοτόμο 
τρόπο που υιοθετήθηκε και μίλησαν για έμπνευση, δημιουργικότητα και απελευθέ-
ρωση στη διάρκεια του μαθήματος, κατά την εκπόνηση των εργασιών, την οργάνωση-
αξιολόγηση. Ακόμη, μίλησαν για ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, για αποδοχή του άλ-
λου, της διαφορετικής οπτικής και ευεξία. Απέκτησαν ένα «βίωμα τέχνης» και «επι-
κοινώνησαν» τρόπους έκφρασης (ζωγραφική, ψηφιακή αφήγηση, κόμικ, εννοιολογικό 
χάρτη) «με τρόπο πρωτόγνωρο». Αναπλαισίωσαν με επιτυχία το αρχαίο κείμενο μέσα 
από τους σύγχρονους προσδιορισμούς του. Πήραν θέση απέναντι σε θέματα ταυτότη-
τας, το δίκαιο και το άδικο και μετατοπίστηκαν από απαξιωτικές θέσεις για το άλλο 
φύλο. Απέκτησαν μια σπουδαία οργανωσιακή εμπειρία, καθώς καλούνταν να προτεί-
νουν εργασίες, οργάνωναν τις ομαδικές εργασίες και τις παρουσιάσεις τους.  
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Συμμετοχή από απόσταση 
 

− Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις 
− Ηλεκτρονικές Διδακτικές Προτάσεις 
− Ηλεκτρονικές Διδακτικά Σενάρια 
− Ηλεκτρονικές Καλές πρακτικές 
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Αντεστραμμένη τάξη και αξιολόγηση με τη χρήση 
του ψηφιακού εργαλείου Kahoot 

Αγγελική Αρμόνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 , M.Sc , aggarmoni@yahoo.gr,  
Αγγελική Αλεξανδροπούλου, M.Sc, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, analexan2@gmail.com 

Περίληψη 

Μέσα από την ολοένα και πιο πιεστική ανάγκη διεθνώς για την βελτίωση της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης και την βελτίωση των επιπέδων μάθησης είναι κατανοητή η αξία 
της συνεισφοράς συστημάτων και μοντέλων μάθησης, που προσφέρουν νέες δυνατό-
τητες προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο συνδυασμός των νέων μοντέλων 
μάθησης με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προόδου και αποτελεσματικής μά-
θησης. Η εργασία αυτή ερευνά το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης (flipped 
classroom) ως νέας στρατηγικής διδασκαλίας και την αξιολόγησή της με τη βοήθεια 
του ψηφιακού εργαλείου Kahoot, ένα εργαλείο σχεδιασμού δραστηριοτήτων αξιολό-
γησης μαθητών-εκπαιδευομένων. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε 66 μαθητές 
Γυμνασίου ηλικίας 14 ετών και στην παρούσα μελέτη παρατίθενται τα αποτελέσματά 
της με την μορφή συμπερασμάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αντεστραμμένη τάξη, αξιολόγηση, ψηφιακό εργαλείο, Kahoot. 

Εισαγωγή 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι oι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στις εκπαιδευτικές, όσο και στις κοινω-
νικές αλλαγές σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της γνώσης και συγ-
χρόνως κατακλύζεται από πολλές πληροφορίες (Aesaert & Braak, 2015). Έρευνες δεί-
χνουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν μετέχουν σε ενεργή μαθησιακή διαδι-
κασία (Mayer & Wittrock, 2006), και η πρόοδός τους αυξάνεται συγκριτικά με την 
παραδοσιακή μάθηση (Yoder & Hochevar, 2005).  

Η αντεστραμμένη τάξη (flipped classroom) αποτελεί μια νέα στρατηγική διδασκαλίας 
και έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε φοι-
τητές μεταπτυχιακού επιπέδου (Schmidt & Ralph, 2016). Ο όρος «Flipped Classroom» 
αποδίδεται σε εκείνη την πρακτική όπου η πληροφορία είναι διαθέσιμη στους μαθητές, 
πριν το μάθημα στην τάξη, έχοντας έτσι τη δυνατότητα οι ίδιοι να σκεφτούν, να συζη-
τήσουν με τους συμμαθητές ή να διατυπώσουν απορίες προς τον εκπαιδευτικό που 
πλέον αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε κάθε μαθητή. Τα αποτελέσματα των μαθησια-
κών επιδόσεων βελτιώνονται αισθητά μέσω δραστηριοτήτων αντεστραμμένης τάξης 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συνεχίσουν να μαθαίνουν. Με την εφαρμογή της α-
ντεστραμμένης τάξης βελτιώνεται η ποιότητα της μάθησης μέσα από διαδραστικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές προετοιμάζονται για το 
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μάθημα παρακολουθώντας βίντεο, ακούγοντας podcasts και διαβάζοντας άρθρα 
(Ozdamli & Asikoy, 2016).  

Σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών, ακολουθήθηκε το κίνημα της αυθεντικής αξιο-
λόγησης, που υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη εκ-
παιδευτικού και μαθητών και ότι πρέπει να αποβλέπει στην αποτίμηση τόσο των γνώ-
σεων του μαθητή όσο και των ικανοτήτων του να αξιοποιεί τις γνώσεις του σε πραγ-
ματικές καταστάσεις (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). Η εναλλακτική α-
ξιολόγηση είναι διαρκής και ποιοτική. Προωθεί την αυτονομία του μαθητή. Επιπρό-
σθετα, είναι μια συνεργατική διαδικασία καθώς συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι της 
μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. Τέλος, πραγματοποιείται συνδυαστικά με τη 
διδασκαλία και τη μάθηση.  

Σκοπός της εργασίας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 σε 66 μαθητές Γυμνα-
σίου ηλικίας 14 ετών στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ Γυμνασίου 
και συγκεκριμένα στην ενότητα «Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον 
Προγραμματισμό». Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του μοντέ-
λου της «Αντεστραμμένης Τάξης - Flipped Classroom» στις επιδόσεις αλλά και την 
αύξηση κινήτρου των μαθητών και επιπροσθέτως η αξιολόγηση των μαθητών με τη 
χρήση ενός ευχάριστου και παιγνιώδους ψηφιακού εργαλείου όπως το Kahoot. 

Διδακτική προσέγγιση με το μοντέλο της «Αντεστραμμένης Τάξης» 

Το μοντέλο Flipped Classroom - Αντεστραμμένη τάξη είναι ένα διδακτικό μοντέλο 
μικτής μάθησης η οποία αναμιγνύει την ηλεκτρονική μάθηση με την πρόσωπο με πρό-
σωπο διδασκαλία με τέτοιο τρόπο ώστε η μια να στηρίζει την άλλη (Ginns & Elliw, 
2007). Πρόκειται για μια προσέγγιση της μικτής ή υβριδικής τάξης, σύμφωνα με την 
οποία αξιοποιώντας το διαδίκτυο συνδυάζεται η παραδοσιακή διδασκαλία και οι εξ 
αποστάσεως εκπαιδευτικές δράσεις. Δεν υπάρχουν χωροχρονικοί περιορισμοί, με την 
έννοια ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στη διάρκεια της σχολικής μέρας ούτε στους 
τοίχους μιας αίθουσας, ενώ το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάντα διαθέσιμο για 
τον μαθητή.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Christensen (Christensen, Horn & Staker, 2013), τέσσερα 
είναι τα βασικά μοντέλα της μικτής μάθησης και αυτά είναι τα ακόλουθα, Rotation 
model, Flex model, A la Carte model, Enriched Virtual model. Η παρούσα εργασία 
εστιάζει στο Rotation model του οποίου βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η δράση των 
μαθητών που πραγματοποιείται βάσει ενός σταθερού προγράμματος ή βάσει οδηγιών 
του εκπαιδευτικού μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου η μια τουλάχιστον 
είναι on line learning. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι δυνατό να γίνονται εξα-
τομικευμένα, σε μικρές ομάδες και με τη συμμετοχή όλης της τάξης, είτε με τη μέθοδο 
project είτε με χαρτί με μολύβι. Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν τέσσερις υποκατηγορίες 
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(Station Rotation, Lab Rotation, Flipped Classroom και Individual Rotation) και από 
αυτές επιλέξαμε το μοντέλο Flipped Classroom-Αντεστραμμένη τάξη. Η βασική δια-
φορά ανάμεσα στην «Αντεστραμμένη Τάξη - Flipped Classroom» και στην παραδο-
σιακή αίθουσα διδασκαλίας είναι ότι από την παράδοση του μαθήματος με διάλεξη 
(lecture) μεταβαίνουμε στη δραστηριότητα (activity) καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού αλλάζει από διδάσκων (lecturer – instructor) σε καθοδηγητής και μέντορας 
(mentor) των μαθητών (Bergman, & Sams, 2012; 2014) 

Αξιολόγηση με χρήση του ψηφιακού εργαλείου Kahoot 

Η αξιολόγηση του μαθητή αφορά την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της 
επίτευξης τόσο των διδακτικών στόχων όσο και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτή-
των αποτελώντας έτσι ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Μαυρομμάτης et al., 2007). Στην εκπαίδευση η διαδικασία της αξιολόγησης α-
ποτελεί μια λειτουργία άμεσα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχουν 
τρεις κατηγορίες τρόπων αξιολόγησης: οι παραδοσιακές, οι μοντέρνες και οι μεταμο-
ντέρνες. Στους μοντέρνους τρόπους αξιολόγησης ανήκουν τα τεστ δεύτερης γενιάς, τα 
οποία είναι αντικειμενικού τύπου και αποτελούνται από ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλο-
γών, Αντιστοίχισης, Σωστού - Λάθους, Συμπλήρωσης Κενών, Σύντομης Απάντησης. 
Με αυτού του τύπου τις ερωτήσεις η υποκειμενικότητα περιορίζεται στο ελάχιστο, ε-
λέγχεται αποτελεσματικότερα το εύρος των γνώσεων και η διόρθωση δεν είναι χρονο-
βόρα. Οι μεταμοντέρνοι τρόποι αξιολόγησης, τρίτης γενιάς, είναι επικοινωνιακού τύ-
που. 

Το Kahoot είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που διατίθεται δωρεάν και που επιτρέπει 
στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν, εύκολα και γρήγορα, παιγνιώδη κουίζ με 
σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών τους σε πραγματικό χρόνο τάξης. (Dellos, R. 
(2015). Ανήκει στην κατηγορία των μοντέρνων τρόπων αξιολόγησης λόγω του τύπου 
των ερωτήσεων και απαντήσεων και του τρόπου που διαμορφώνεται το quiz αλλά πα-
ράλληλα αγγίζει τους μεταμοντέρνους τρόπους αξιολόγησης αφού είναι ιδιαίτερα επι-
κοινωνιακό, διαδραστικό και παιγνιώδες (Gee, J. P. 2004).  

Το περιβάλλον χρήσης της είναι φιλικό προς τον χρήστη με έντονα χρώματα και δια-
σκεδαστική μουσική. Τα κουίζ προβάλλονται στην τάξη και κάθε μαθητής απαντάει σε 
αυτά μέσα από τη δική του συσκευή (υπολογιστή, τάμπλετ, smartphone) και αλληλοε-
πιδρά σε πραγματικό χρόνο. Επιτρέπει στους μαθητές να επεξεργάζονται γνωστικά ε-
ρωτήσεις που τους τίθενται από τον εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση 
στα αποτελέσματα και οι αναφορές που δημιουργούνται είναι παραμετροποιήσιμες και 
σε διαχειρίσιμη μορφή. Η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με τη μορφή υπολογιστικού φύλ-
λου και τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν.  

Προσφέρει κίνητρο χρήσης μέσα από το στοιχείο του συναγωνισμού, την ύπαρξη νι-
κητή και το ενδιαφέρον περιβάλλον πολυμέσων που υποστηρίζει. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές καθώς 
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μπορούν να υπάρχουν ομάδες μαθητών ανά μια ηλεκτρονική συσκευή. Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της μαθητικής εμπλοκής (Lin, Fulford, Ho, Iyoda, & 
Ackerman, 2012) και ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση η οποία συμβάλλει στην 
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Abrami & Barrett, 2005).  

Μεθοδολογία 

Για την διεξαγωγή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε το μαθησιακό μοντέλο 
της αντεστραμμένης τάξης προκειμένου να διδαχθεί η ενότητα «Εισαγωγή στην Έννοια 
του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό» στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληρο-
φορικής της Γ΄ Γυμνασίου. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκε το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο 
προκειμένου να εμβαθύνουν και να εμπεδώσουν τις διδαχθείσες έννοιες και τέλος α-
ξιοποιήθηκε το ψηφιακό εργαλείο Kahoot για αξιολόγηση της συγκεκριμένης ενότη-
τας. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα χρειάστη-
καν τρεις διδακτικές ώρες. 

Πιο αναλυτικά υπήρξαν 3 στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής της μεθόδου: Κατά το 
1ο στάδιο «πριν την τάξη» οι μαθητές έλαβαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μα-
θήματος (open-e-class) ένα βίντεο, σχετικό με τις έννοιες του προβλήματος, του αλγο-
ρίθμου και του προγραμματισμού, προς μελέτη. Ετσι είχαν την ευκαιρία να το δουν 
όσες φορές ήθελαν, να εστιάσουν σε όποια σημεία επιθυμούσαν στον δικό τους χώρο 
και χρόνο και με τον δικό τους ρυθμό. Κατά το 2ο στάδιο «Μέσα στην τάξη», εφόσον 
οι μαθητές είχαν μελετήσει το υλικό «Πριν την τάξη», προσήλθαν προετοιμασμένοι 
και ο σχολικός χρόνος αξιοποιήθηκε με δραστηριότητες προς την κατεύθυνση της α-
ποσαφήνισης αποριών και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων, που συνάντησαν. Στην 
συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και διεκπεραίωσαν ομαδικές εργασίες, που 
διεξήχθησαν υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα 
αξιοποίησαν την αποκτηθείσα γνώση από την μελέτη του βίντεο, την εμπλούτισαν με 
σχετικό υλικό και φωτογραφίες από το διαδίκτυο και ετοίμασαν σύντομες παρουσιά-
σεις σε PowerPoint τις οποίες παρουσίασαν την δεύτερη διδακτική ώρα στους συμμα-
θητές τους. Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος. Κατά το 3ο στάδιο «Μετά την 
τάξη», οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατα τα δυο 
πρώτα στάδια. Συγκεκριμένα την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές αξιολογήθηκαν για 
τις γνώσεις που αποκόμισαν από την ενεργή εμπλοκή τους με τη βοήθεια του διαδι-
κτυακού εργαλείου Kahoot στο οποίο ο εκπαιδευτικός είχε δημιουργήσει ένα σχετικό 
quiz το οποίο αναρτήθηκε στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://play.kahoot.it/#/k/a9facdd1-e088-4fda-a493-07ea712843bc 

Το quiz περιείχε 20 ερωτήσεις εμπλουτισμένες με εικόνες και μουσική, οι οποίες κά-
λυπταν όλη την διδαχθείσα ενότητα. Για κάθε ερώτηση υπήρχαν τέσσερις πιθανές α-
παντήσεις και κατάλληλος χρόνος ο οποίος μετρούσε αντίστροφα. Αμέσως μετά το 
τέλος του quiz εμφανίστηκε στην οθόνη η κατάταξη των τριών μαθητών με την καλύ-
τερη επίδοση ενώ ο εκπαιδευτικός κατέβασε τα συνολικά αποτελέσματα σε μορφή 
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υπολογιστικού φύλλου προς περαιτέρω επεξεργασία. Ο εκπαιδευτικός είχε στη διάθεσή 
του την συνολική επίδοση του τμήματος, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα σωστών και 
λάθος απαντήσεων ανά μαθητή, την επίδοση του κάθε μαθητών ανά ερώτηση καθώς 
και την αναλυτική επίδοση όλων των μαθητών σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Μετά τις 
δραστηριότητες της «αντεστραμμένης τάξης» οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν 
στην πλατφόρμα να κάνουν έλεγχο του επίπεδου των γνώσεών τους και ανάλογα με 
την επίδοσή τους να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες τους τις οποίες θα βελτιώσουν α-
νατρέχοντας ξανά στο ψηφιακό υλικό το οποίο θα παρακολουθήσουν με άλλη ματιά 
τώρα. Μπορούν ακόμη να επεκτείνουν τις γνώσεις τους παραπέρα εφόσον το επιθυ-
μούν.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στο Γράφημα 1 αποδίδεται το ποσοστό του φύλου των συμμετεχόντων μαθητών όπου 
ήταν σχεδόν ισόποσο. Στο σύνολο των 66 μαθητών το 48% ήταν αγόρια και το 52% 
ήταν κορίτσια.  

 

Γράφημα 1 : Ποσοστό φύλλου συμμετεχόντων μαθητών 

 Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται το πλήθος μαθητών σε συνάρτηση με το πλήθος των 
σωστών απαντήσεων επί του συνόλου των 20 ερωτήσεων. Παρατηρούμε ότι ένα ποσο-
στό 14% της τάξης αρίστευσε, ένα αντίστοιχο ποσοστό μαθητών της τάξης του 15% 
πήρε βαθμό κάτω του 12 και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της τάξης του 71% 
κινήθηκε μεταξύ του 13 και του 17. Αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό, αν υπολογίσει 
κανείς την δυσκολία της διδαχθείσας ενότητας η οποία είναι αρκετά θεωρητική και 
πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες. 

ΑΓΟΡΙΑ
48%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
52%

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
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Γράφημα 2 : Σωστές απαντήσεις επί του συνόλου των 20 ερωτήσεων. 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές ανά 
ερώτηση. Είναι εμφανές πως υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που οι περισσότεροι μαθη-
τές τα πήγαν αρκετά καλά, όπως οι ερωτήσεις Q2, Q4, Q13 και Q20 αλλά και κάποιες 
ερωτήσεις που λίγοι μαθητές απάντησαν σωστά όπως οι ερωτήσεις Q12 και Q18. Αυτή 
η ανατροφοδότηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό του 
επόμενου μαθήματος.  

 

Γράφημα 3 : Σωστές απαντήσεις ανά ερώτηση. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία αναδείχθηκε εμφανώς πως το μοντέλο της μικτής μάθησης και 
συγκεκριμένα το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης σε συνδυασμό με τις ομαδοσυ-
νεργατικές δραστηριότητες που ακολούθησαν στην τάξη βοήθησαν τους μαθητές να 
συμμετέχουν στην διαδικασία της μάθησης με ενεργητικό τρόπο, ενδυνάμωσαν την 
υπευθυνότητά τους και μετέτρεψαν την τάξη σε χώρο δραστηριοτήτων, συλλογικής 
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συμμετοχής και αλληλεπίδρασης ενώ προώθησαν την ομαδικότητα και την συνεργα-
σία.  

Οσον αφορά την ατομική ανατροφοδότηση των μαθητών διαπιστώθηκε ότι μπορούν 
να απευθύνουν ερωτήσεις ακόμα κι αυτοί οι μαθητές που διστάζουν να το κάνουν μέσα 
στην τάξη, δίνεται η ευκαιρία στους αδύναμους μαθητές να έχουν επιπλέον στήριξη 
από τον εκπαιδευτικό, που μπορεί να τους αφιερώσει περισσότερο χρόνο μα και από 
τους συμμαθητές τους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν 
και να αλληλοβοηθηθούν. Επίσης οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μπορούν να ξεχωρί-
σουν μέσω των δραστηριοτήτων της τάξης μα και να αναπτύξουν ικανότητες καθοδή-
γησης μέσω της συνεργασίας τους με τους πιο αδύνατους.  

Υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με το γεγονός ότι η διαλογική επικοινωνία 
εκπαιδευτικού και μαθητή αντικαθίσταται σε ένα μέρος από την βιντεοπαρουσίαση, 
ακόμη και στο ότι αυξάνεται τόσο ο χρόνος που αφιερώνει ο μαθητής για μελέτη και 
προετοιμασία στο σπίτι όσο και αυτός που απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς για την 
δημιουργία του ψηφιακού υλικού και τέλος ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποι-
ότητα και την αξιοπιστία των ψηφιακών περιεχομένων. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να 
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή και ενασχόληση των εκπαιδευ-
τικών με την «ανεστραμμένη» τάξη.  

Η αξιολόγηση των μαθητών με το εργαλείο kahoot μας παρείχε δεδομένα παραμετρο-
ποιημένα ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα της γενικής επίδοσης της τάξης, συγκε-
ντρωτικά αποτελέσματα ανά μαθητή, τις απαντήσεις του κάθε μαθητή ανά ερώτηση 
καθώς και τον χρόνο απάντησής του ανά ερώτηση. Η πλήρης και αναλυτική παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων μας έδωσε δεδομένα εξαιρετικής σημασίας ώστε να αξιολο-
γήσουμε αντικειμενικά, αδιαμφισβήτητα και αποτελεσματικά την επίδοση των μαθη-
τών μας, υποστήριξε την αυτοαξιολογησή μας αλλά και την ίδια την εκπαιδευτική δια-
δικασία. Γνωρίζοντας τα σημεία που δυσκόλεψαν τους περισσότερους μαθητές αποκο-
μίσαμε πολύτιμη ανατροφοδότηση ώστε να βελτιώσουμε την διδασκαλία μας την επό-
μενη φορά στα συγκεκριμένα σημεία. Επιπρόσθετα οι μαθητές είδαν την συγκεκριμένη 
μέθοδο αξιολόγησης ιδιαιτέρως ελκυστική η οποία με τον παιγνιώδη τρόπο της τους 
έδωσε κίνητρο για βελτίωση της επίδοσής τους. Ο συνδυασμός της εφαρμογής του ka-
hoot με τη διδακτική της αντεστραμμένης τάξης αναμφίβολα αποτελεί μία άκρως εν-
διαφέρουσα και καινοτόμο μεθοδολογική πρόταση για διδασκαλία και μάθηση, γεγο-
νός που προώθησε σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνοντας τη συμμετοχή 
και τις επιδόσεις των μαθητών.  

Με βάση τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε, θα πρέπει, στο σχεδιασμό της ύλης της 
επόμενης διδακτικής ώρας, να επιμείνουμε σε έννοιες που δυσκόλεψαν τους μαθητές 
είτε λόγω του θεωρητικού τους χαρακτήρα είτε λόγω της μη εμβαθυνσης σ’ αυτές. 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύντομη παρουσίαση για διαλεύκανση των πιο πε-
ρίπλοκων εννοιών και να ακολουθήσει μια νέα αξιολόγηση για τις γνώσεις που αποκό-
μισαν με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου Kahoot.  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της μεγα-
λόφωνης ανάγνωσης και της δέσμευσης των νηπίων. Το δείγμα αποτέλεσαν 70 νήπια 
και προνήπια, τα οποία εκτέθηκαν στην ακρόαση τριών ιστοριών με την τεχνική της 
μεγαλόφωνης ανάγνωσης και την υιοθέτηση του συν-δημιουργικού στυλ ανάγνωσης 
από την πλευρά των εκπαιδευτικών/αναγνωστών. Η δέσμευση των νηπίων στη μεγα-
λόφωνη ανάγνωση αξιολογήθηκε με λεκτικό και μη λεκτικό τρόπο. Από την επεξεργα-
σία των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ότι οι μέσης διάρκειας μεγαλόφωνες αναγνώ-
σεις αντιπροσωπεύουν το ιδανικό χρονικό διάστημα γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα δια-
τηρώντας τη δέσμευση των νηπίων και υποστηρίζοντας, παράλληλα, την κατανόηση 
και την ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Λέξεις-Kλειδιά: Μεγαλόφωνη ανάγνωση, λεκτικοποίηση, μη λεκτική δέσμευση 

Εισαγωγή 

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση (read aloud) αναφέρεται ως μια διδακτική τεχνική όπου γο-
νείς και δάσκαλοι διαβάζουν μεγαλόφωνα στα παιδιά. Σύμφωνα με τους Roskos, 
Christie & Richgels (2003, p. 2), «η αποτελεσματική εκπαίδευση για την ανάδυση δεξιο-
τήτων πρώιμου γραμματισμού παρέχει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατάλληλα ανα-
πτυξιακά περιβάλλοντα, υλικά, εμπειρίες και κοινωνική υποστήριξη που ενθαρρύνουν 
πρώιμες μορφές ανάγνωσης και γραφής να ευδοκιμήσουν και να εξελιχθούν σε συνομι-
λιακό γραμματισμό». Κατά τη διάρκεια της μεγαλόφωνης ανάγνωσης οι εκπαιδευτικοί 
εμπλέκουν τους μαθητές σε συνομιλία ή πιο συγκεκριμένα σε υποστηριζόμενη εκτετα-
μένη συζήτηση για μια ιστορία (Dickinson & Smith, 1994), «χτίζουν» δεξιότητες κα-
τανόησης εμπλουτίζοντας παράλληλα το λεξιλόγιο (Arnold & Whitehurst, 1994; 
Collins, 2004; Justice, Meier & Walpole, 2005), αναπτύσσουν την επίγνωση γραπτού 
λόγου (Justice & Ezell, 2002) και τη φωνολογική ενημερότητα (Mol et al., 2009) και 
υποστηρίζουν τον προφορικό λόγο και την πρώιμη γραφή μέσω της πραγματοποίησης 
δραστηριοτήτων μετά την ανάγνωση (Zucker & Landry, 2010), δημιουργώντας ένα ευ-
χάριστο κι άνετο περιβάλλον μεγαλόφωνης ανάγνωσης σε μια κατάλληλη στιγμή κατά 
τη διάρκεια της μέρας (Morrow & Smith, 1990). 
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Από ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνεται πως υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο α-
ποτελεσματικοί τρόποι ανάγνωσης στα παιδιά (Brabham & Lynch-Brown, 2002; Teale, 
2003). Είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία να αναφερθεί ότι η δραστηριότητα ανάγνωσης 
έχει τρεις βασικές ενότητες: α)πριν την ανάγνωση (παρουσίαση του εξωφύλλου του 
βιβλίου, του συγγραφέα και του εικονογράφου, ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης, 
δημιουργία προβλέψεων, καλλιέργεια προσμονής), β)κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 
(εκφραστική ανάγνωση με ρυθμό, κατάλληλες χειρονομίες και εκφράσεις προσώπου, 
ερωτήσεις επί του κειμένου, ώστε να γίνουν κατανοητές άγνωστες λέξεις, να κάνουν 
τα παιδιά προβλέψεις, να προχωρήσουν σε ερμηνεία του νοήματος του κειμένου, να 
κάνουν συσχετίσεις μεταξύ κειμένου και εικονογράφησης, απάντηση σε σχόλια κι ε-
ρωτήσεις των παιδιών) και γ)μετά την ανάγνωση του βιβλίου (ενθάρρυνση των παι-
διών, ώστε να δώσουν απαντήσεις κι ενίσχυση της συνεπαγωγικής κατανόησης του 
κειμένου). 

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση συνιστά μια ιδιαίτερα διαδεδομένη δραστηριότητα στις τά-
ξεις προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, το πλαίσιο της μεγαλόφωνης ανάγνωσης (π.χ. το 
μέγεθος της ομάδας, η επιλογή του βιβλίου, η διάρκεια της ανάγνωσης) έχει φανεί ότι 
επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών (Morrow, 1998; Mol et al., 2009) αλλά δεν έχει διε-
ρευνηθεί ποια είναι η διάρκεια της μεγαλόφωνης ανάγνωσης που κρατά προσηλωμένα 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Η έρευνα σχετικά με τα κίνητρα της ανάγνωσης έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή θετική σχέση 
μεταξύ του χρόνου εμπλοκής και των υψηλών επιδόσεων των παιδιών (Nystrand & 
Gamoran, 1991; Finn et al, 1995; Connor et al., 2009), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ενορχηστρώνουν τη διδασκαλία για την κατάκτηση 
του γραμματισμού με τρόπους που κρατούν τους μαθητές προσηλωμένους, δηλαδή με 
εστιασμένη την προσοχή και εμπλεκόμενους (Samuels & Turnure, 1974) για παρατε-
ταμένες χρονικές περιόδους (Pressley et al.,1998).  

Ο όρος ‘δέσμευση’ χρησιμοποιείται, για να αναφερθεί σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα 
κατά τη διάρκεια της από κοινού ανάγνωσης ή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης σε μια 
τάξη προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με τους Gutherie & Wigfield, (1997, p. 69), οι 
οποίοι διεξήγαγαν έρευνες που εξέταζαν τα κίνητρα και τη συμμετοχή στην τάξη, 
«τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές κινητήριες καταστάσεις περιλαμβάνονται 
στον ορισμό της ‘δέσμευσης’ και η ‘δέσμευση’ αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών 
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα παρά με μια ψυχολογική κατάσταση». Η δέσμευση 
κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης υποδεικνύει τη διαρκή προσωπική εμπλοκή, ώστε να 
επιτευχθεί η κατανόηση, ενώ κάποιος διαβάζει (Sipe, 2002) ή, στην περίπτωση των 
μικρών παιδιών, ενώ κάποιος ακούει το κείμενο. 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τη δέσμευση στην ανάγνωση έχει 
επικεντρωθεί στους μαθητές του δημοτικού σχολείου καθώς και των μεγαλύτερων μα-
θητών (Guthrie & Wigfield, 2000), και λίγες είναι οι μελέτες που εστιάζουν στο πλαί-
σιο της πρώιμης διδασκαλίας ανάγνωσης. Οι Connor et al. (2009) συμπεριέλαβαν τη 
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δέσμευση ως μεταβλητή στη μελέτη τους για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάγνω-
σης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η δέσμευση των μαθητών ήταν θετικά σχετι-
ζόμενη με την κατάκτηση της ανάγνωσης στην πρώτη τάξη. Η δέσμευση και η μάθηση 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει τραβήξει το ερευνητικό ενδιαφέρον (π.χ. μεγάλο 
μέρος της έρευνας για την SesameStreet, βλ. και Cole, Richman & Brown, 2001), αλλά 
δεν έχει εμφανιστεί ως μεταβλητή που εξετάστηκε σε συσχετιστική έρευνα ή έρευνα 
παρέμβασης στις μεγαλόφωνες αναγνώσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δύναται να ενισχύσει την ουσιαστική δέσμευση στα μικρά 
παιδιά κι έτσι η διασταύρωση της έρευνας για τη μεγαλόφωνη ανάγνωση σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας και η έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή στη μάθηση φαίνεται ότι 
είναι σχετική και αναγκαία. Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση σε όλες τις συστάσεις των 
στρατηγικών για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν παραγωγικές μεγαλόφω-
νες αναγνώσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (π.χ. VanKleek et al., 2003), αλλά η 
παρούσα μελέτη επιδίωξε να παράσχει πληροφορίες για τη διάρκεια της δραστηριότη-
τας μεγαλόφωνης ανάγνωσης και τη σχέση τους με τη δέσμευση των μαθητών. 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 70 παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ν=70) (45 νήπια, 
25 προνήπια) που φοιτούσαν σε 4 νηπιαγωγεία του νομού Γρεβενών. Από το σύνολο 
του δείγματος 38 ήταν αγόρια (23 νήπια, 15 προνήπια) και 32 κορίτσια (22 νήπια, 10 
προνήπια). 

Υλικά 

Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκαν τρία κείμενα: α) «Έλμερ» 
(McKee, 2010): Ο πολύχρωμος ελέφαντας Έλμερ προσπαθεί να γίνει γκρίζος σαν τους 
άλλους ελέφαντες, γιατί δε θέλει να ξεχωρίζει. Στο τέλος, όμως, συνειδητοποιεί πως 
δεν είναι το χρώμα του δέρματος αλλά η προσωπικότητα που καθιστά τον κάθε έναν 
ξεχωριστό. 

β) «Γατοβουτηχτής»(Ζαραμπούκα, 1994): Ο Τοτός είναι ένας γάτος που τρελαίνεται 
για τα ψάρια και ψαρεύει με το καλάμι του. Κάποια στιγμή αποφασίζει να εξερευνήσει 
τον βυθό της θάλασσας κι εκεί αποκτά έναν καινούριο φίλο – ένα ψάρι. Όταν ένα α-
γκίστρι πιάνει τον Τοτό, εκείνος καταλαβαίνει τους κινδύνους της θάλασσας, ενώ ταυ-
τόχρονα σκέφτεται τον καινούριο του φίλο και αποφασίζει να γίνει χορτοφάγος. 

γ) «Γουίνι: η ιπτάμενη σκούπα» (Valerie & Korky, 2015): Η Γουίνι, η μάγισσα, λα-
τρεύει τα ταξίδια με την ιπτάμενη σκούπα. Όμως, τον τελευταίο καιρό έχει κάποια α-
τυχήματα στον ουρανό (όπως με ένα ελικόπτερο κι έναν ουρανοξύστη). Η Γουίνι χρη-
σιμοποιεί τις μαγικές της δυνάμεις και μεταμορφώνει τη σκούπα της σε διάφορα μετα-
φορικά μέσα, ώστε να κάνει τα ταξίδια της πιο ασφαλή. Η λύση, όμως, φαίνεται πως 

1691/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



βρισκόταν μπροστά στα μάτια της, καθώς αυτό που χρειαζόταν τελικά η μάγισσα ήταν 
ένα ζευγάρι γυαλιά. 

Μοντέλο μεγαλόφωνης ανάγνωσης 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το συν-δημιουργικό στυλ (co-constructive) α-
νάγνωσης (Dickinson & Smith, 1994), που χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρκειας συ-
ζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών κατά τη μεγαλόφωνη ανάγνωση του βι-
βλίου, αλλά ελάχιστη συζήτηση πριν την έναρξη ή με το πέρας της ανάγνωσης. Σε αυτό 
το στυλ ανάγνωσης κυριαρχούν η αναλυτική συζήτηση, η εκτεταμένη διευκρίνιση και 
υποστήριξη της κατανόησης της ιστορίας μέσω της δημιουργίας συνδέσεων, της περί-
ληψης της ιστορίας, της εικονογράφησης και το ‘πλαίσιο στηρίγματος’ (scaffold) λεξι-
λογίου, δηλαδή ορισμός, αναδιατύπωση, υποστήριξη με χειρονομίες ή εικονογράφηση. 
Το εν λόγω μοντέλο υιοθετήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων κατά τη μεγα-
λόφωνη ανάγνωση και των τριών ιστοριών. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των νηπιαγωγείων με τη συγκατάθεση της 
προϊσταμένης και των γονέων των νηπίων. Δύο εκπαιδευτικοί διάβασαν τις τρεις ιστο-
ρίες στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με τους Copple et al. (2009), οι δραστη-
ριότητες μεγαλόφωνης ανάγνωσης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες βάσει της χρονικής 
τους διάρκειας: α) σύντομες αναγνώσεις (έως 12 λεπτά), β) μέσης διάρκειας αναγνώ-
σεις (12-20 λεπτά) και μεγάλης διάρκειας αναγνώσεις (από 20 έως 35 λεπτά). Η δέ-
σμευση των παιδιών στη μεγαλόφωνη ανάγνωση αξιολογήθηκε με δύο τρόπους 
(Stanulis & Manning, 2002): α)λεκτικό (Phillips & Twardosz, 2003) και β)μη λεκτικό 
(Hyson, 2008). Η λεκτική δέσμευση (ή λεκτικοποίηση) αξιολογείται με την εμφανή 
συμμετοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, π.χ. μέσω των ερωτήσεων ή 
παρατηρήσεων που κάνουν καθώς και απαντήσεών τους σε ερωτήσεις των εκπαιδευτι-
κών. Η μη λεκτική δέσμευση αναφέρεται στην προσοχή των παιδιών κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης, για παράδειγμα στην οπτική εστίαση, τη θέση του σώματος προς το 
κείμενο και τον αναγνώστη και τη φυσική παρουσία στην τάξη όπου γίνεται η ανά-
γνωση. Τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική δέσμευση των νηπίων κωδικοποιήθηκαν 
με τη χρήση βίντεο και πιο συγκεκριμένα δύο καμερών που ήταν εστιασμένες η μία 
στον εκπαιδευτικό και η άλλη στους μαθητές καθώς και με τη χρήση σημειώσεων κατά 
τη διάρκεια της ανάγνωσης. Η λεκτική δέσμευση επικεντρώθηκε σε συνεργατικές προ-
σπάθειες μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, ώστε να γίνει κατανοητή η ιστορία 
(π.χ. η πλοκή, οι χαρακτήρες, τα θέματα της ιστορίας). Όταν ο μαθητής έλεγε κάτι που 
σχετιζόταν με το περιεχόμενο της ιστορίας, θεωρούνταν μια περίπτωση λεκτικής δέ-
σμευσης.  

Η προσέγγιση για την κωδικοποίηση της μη λεκτικής δέσμευσης ήταν δυαδική: κάθε 
νήπιο θεωρήθηκε ότι ήταν μη λεκτικά δεσμευμένο ή μη λεκτικά μη δεσμευμένο σε 
κάθε διάστημα δύο λεπτών. Επομένως, οι ερευνητές κάθε δύο λεπτά παρατηρούσαν 
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κάθε μαθητή και εξέταζαν αν τα μάτια των παιδιών ήταν στραμμένα προς τον εκπαι-
δευτικό/βιβλίο (δεσμευμένα) ή όχι (π.χ. το νήπιο έπαιζε με έναν συμμαθητή του, πήγε 
να πάρει ένα χαρτομάντιλο ή δεν πρόσεχε), επομένως δεν ήταν δεσμευμένα στην ανά-
γνωση. Για κάθε ανάγνωση ο κάθε μαθητής έλαβε μια μέση βαθμολογία μη λεκτικής 
δέσμευσης, η οποία υπολογίστηκε διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των διαστημάτων 
2 λεπτών στον οποίο ο μαθητής ήταν δεσμευμένος με τον συνολικό αριθμό διαστημά-
των ανάγνωσης. 

Η βαθμολογία της λεκτικής δέσμευσης κάθε μαθητή καθορίστηκε με τον υπολογισμό 
του αριθμού μονάδων ιδεών που συνέβαλε στη δημιουργία νοήματος κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης. Οι λέξεις-κλειδιά που δεν σχετίζονται με τη δημιουργία νοήματος (π.χ. 
οι αιτήσεις να πάνε στο μπάνιο, η συζήτηση με κάποιον φίλο) δεν μετρήθηκαν. Σε πε-
ριπτώσεις όπου η λεκτικοποίηση ενός μαθητή συνέβαλε στη δημιουργία νοημάτων σε 
μία σειρά (λόγου) και ο ίδιος μαθητής έδειξε τη συνεισφορά του και συνεπώς «παρέ-
μεινε» στο ίδιο θέμα στις επόμενες σειρές, η συμβολή μετρήθηκε μία φορά και όχι 
πολλές φορές. Ενδεικτικά το ακόλουθο τμήμα μεταγραφών από την ιστορία «Γουίνι: η 
ιπτάμενη σκούπα» στον Πίνακα 1 και η ακόλουθη επεξήγηση περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αυτά τα ζητήματα στην κωδικοποίηση της λεκτικής δέ-
σμευσης: 

Γραμμή Ομιλητής Λεκτικοποίηση 

 1 Εκπαιδευτικός Λοιπόν, να τη η Γουίνι η μάγισσα που ταξιδεύει πάντα 

 2 με την ιπτάμενη σκούπα της. Αφού έχει μια ιπτάμενη 

 3 σκούπα, ταξιδεύει –πού αλλού; – στον ουρανό. Εκεί  

 4 δεν έχει ούτε φανάρια ούτε αυτοκίνητα! Τι μπορεί να 

 5 βρει, όμως, στον ουρανό; Για κοιτάξτε εδώ – τι δείχνει  

 6 η εικόνα; Ας μας πει η Κωνσταντίνα που σήκωσε το 

 7 χέρι της. 

 8 Κωνσταντίνα Ένα ελικόπτερο. 

 9 Εκπαιδευτικός Πολύ ωραία Κωνσταντίνα! Άρα στον ουρανό μπορεί  

 10 να υπάρχει κάποιο ελικόπτερο. Τι άλλο συνάντησε η  

 11 Γουίνι στον ουρανό; 
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 12 Δημήτρης Κυρία, εγώ έχω δει ελικόπτερα σε ελικοπτεροδρόμιο! 

 13 Εκπαιδευτικός Σε τι; 

 14 Δημήτρης Σε ελικοπτεροδρόμιο 

 15 Εκπαιδευτικός Σωστά Δημήτρη. Μπορεί να δούμε ελικόπτερα σε 

 16 ελικοδρόμιο, αλλά τώρα συζητάμε τι άλλο συνάντησε 

 17 η Γουίνι στον ουρανό. 

 18  Γαβριήλ   Θέλω να ταξιδέψω με ελικόπτερο! 

 19 Εκπαιδευτικός Μαρία κάνε ησυχία, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να 

 ακούσω τον Γαβριήλ. 

 20 Γαβριήλ Κυρία πεινάω! Πότε θα φάμε; 
Πίνακας 1: Ενδεικτικό τμήμα μεταγραφών από την ιστορία «Γουίνι: η ιπτάμενη 

σκούπα» 

Η Κωνσταντίνα απάντησε στην ερώτηση της εκπαιδευτικού συνεισφέροντας με μια 
μονάδα ιδεών (σειρά 8). Ο Γαβριήλ έχει δύο σειρές λόγου (18 και 20). Καμία, όμως, 
από αυτές δεν συνέβαλε στην κατασκευή νοήματος που σχετίζεται με την ιστορία κι 
επομένως οι διπλές γραμμές στις μεταγραφές δείχνουν πως είναι άσχετες με την ιστο-
ρία. Ο Δημήτρης έχει δύο γραμμές λόγου, αλλά θεωρείται πως συνεισφέρει μια μονάδα 
ιδεών στη συνομιλία. Η αναφορά του στη γραμμή 14 της μεταγραφής είναι μια διευ-
κρίνιση όσων αναφέρθηκαν στη γραμμή 12, έτσι χρησιμοποιήθηκε η διπλή γραμμή, 
για να δείξει ότι η γραμμή 14 δεν κωδικοποιήθηκε ως μια μονάδα ιδεών που συμβάλλει 
στην κατανόηση της ιστορίας. 

Αποτελέσματα 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της μεγαλόφωνης ανά-
γνωσης και της δέσμευσης των νηπίων. Για να εξεταστεί αυτή η σχέση οι δραστηριό-
τητες μεγαλόφωνης ανάγνωσης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες βάσει της χρονικής 
τους διάρκειας, ενώ υπολογίστηκε ο μέσος όρος μη λεκτική δέσμευσης καθώς και οι 
αθροισμένες βαθμολογίες λεκτικής δέσμευσης για κάθε παιδί και κάθε χρονική διάρ-
κεια. Το σύντομης και μεσαίας διάρκειας τμήμα χρόνου παρατηρήθηκε και για τους 
δύο εκπαιδευτικούς και στα τρία κείμενα. Η μεγάλης διάρκειας ανάγνωση παρατηρή-
θηκε μόνο στην ιστορία «Γουίνι: η ιπτάμενη σκούπα» και για τους δύο νηπιαγωγούς. 
Τα σχήματα 1 και 2 απεικονίζουν τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ως προς τη 
μη λεκτική καθώς και τη λεκτική δέσμευση των παιδιών στα τρία τμήματα για την εν 
λόγω ιστορία, καθώς αυτή ήταν η μόνη περίπτωση όπου η διάρκεια της ανάγνωσης και 
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της συζήτησης ξεπέρασε τα 20 λεπτά και για τους δύο εκπαιδευτικούς. Για τη μη λε-
κτική δέσμευση το Γράφημα 1 δείχνει ότι η μέση δέσμευση μειώθηκε διαδοχικά σε 
κάθε ένα από τα τρία τμήματα ανάγνωσης με μικρή διαφορά μεταξύ της σύντομης 
(85%) και μέσης διάρκειας ανάγνωσης (83%) και με μεγαλύτερη μείωση μετά τα 20 
λεπτά μεγαλόφωνης ανάγνωσης φτάνοντας το 58%. 

 

Γράφημα 1: Συγκριτικά αποτελέσματα μέσου όρου μη λεκτικής δέσμευσης νηπίων κατά 
τη διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης της ιστορίας «Γουίνι: η ιπτάμενη σκούπα» 

Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στη λεκτική δέσμευση των μαθητών στη μέση διάρ-
κειας ανάγνωση αγγίζοντας το 58% από το 85% της σύντομης ανάγνωσης, ενώ στη 
μεγάλη διάρκειας ανάγνωση το ποσοστό αυξάνεται ξανά φτάνοντας το 80%, όπως δεί-
χνει το Γράφημα 2. 

 

Γράφημα 2: Αθροισμένες βαθμολογίες λεκτικής δέσμευσης νηπίων που σχετίζονται με 
τη διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης της ιστορίας «Γουίνι: η ιπτάμενη σκούπα» 

 Συμπεράσματα 

Η χρονική διάρκεια της μεγαλόφωνης ανάγνωσης συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα 
που επηρεάζει τη δέσμευση των νηπίων στη μεγαλόφωνη ανάγνωση. Όπως παρατηρή-
θηκε, μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας, η μη λεκτική δέσμευση μειώθηκε ση-
μαντικά μετά τα 20 λεπτά της δραστηριότητας μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Όταν 
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εξετάστηκε η συζήτηση που εντάσσεται στις παρατηρήσεις μεγαλόφωνης ανάγνωσης 
πέραν των 20 λεπτών, εντοπίστηκαν διαχειριστικές συζητήσεις (Beck & McKeown, 
2001) τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές (π.χ. εκπαιδευτικοί να με-
τακινούν μαθητές από τη μία θέση στην άλλη ή οι μαθητές να παραπονούνται για τη 
συμπεριφορά συμμαθητών τους). Από την άλλη, η λεκτική δέσμευση διατηρήθηκε πέ-
ραν των 20 λεπτών, αλλά φαίνεται πως αυτό συνέβη, διότι οι εκπαιδευτικοί απηύθυναν 
ερωτήσεις κατανόησης σε συγκεκριμένα στοιχεία ή λεπτομέρειες της ιστορίας ατομικά 
σε κάθε παιδί προκαλώντας οι ίδιοι τη δέσμευση του νηπίου. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι 
άμεσες ερωτήσεις στα παιδιά καλύπτουν αυτό που συνήθως συμβαίνει, όταν ο εκπαι-
δευτικός υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση κατά τη μεγαλόφωνη ανάγνωση,– δη-
λαδή η λεκτική δέσμευση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θα είχε σημαντικά ε-
ξασθενίσει. Η λεκτική δέσμευση σε αυτές τις περιπτώσεις κατέληξε να χαρακτηρίζεται 
ως υψηλή στην έρευνα, επειδή πολλά παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν 
ήταν η ποιότητα της λεκτικής συζήτησης για το βιβλίο που θα περίμενε κάποιος, ακόμη 
και από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης, εκτός από τα συγκεκριμένα άτομα που 
ρωτήθηκαν, η λεκτική δέσμευση μειώθηκε σημαντικά μεταξύ της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των παιδιών στην τελευταία φάση μιας μακράς ανάγνωσης.  

Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστή η μεγάλη σημασία της συζήτησης για το κείμενο 
στα πλαίσια της μεγαλόφωνης ανάγνωσης για την υποστήριξη της κατανόησης και του 
λεξιλογίου (Hargrave & Senechal, 2000; Wasik & Bond, 2001; Silverman, 2007). Οι 
μικρής διάρκειας αναγνώσεις έτειναν να εστιάζουν στην απλή ανάγνωση του κειμένου, 
συνοδευόμενη από μερικές ερωτήσεις κυριολεκτικής κατανόησης, χωρίς όμως να προ-
ωθούν την ενίσχυση της συνεπαγωγικής κατανόησης και την ανάπτυξη του λεξιλογίου 
(Sipe, 2008).  

Επομένως, οι δραστηριότητες μεγαλόφωνης ανάγνωσης που διαρκούν 12-20 λεπτά α-
ντιπροσωπεύουν το ιδανικό χρονικό διάστημα γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα, καθώς 
υπάρχει αρκετός χρόνος, για να προσελκύσουν τους μαθητές σε κάποια συζήτηση σχε-
τικά με το κείμενο, αλλά όχι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να «θυσιαστεί» η 
δέσμευση των μαθητών (Copple et al., 2009). 

Όμως, η παρούσα έρευνα δεν εξαντλεί το υπάρχον ερευνητικό πεδίο, αλλά υποδεικνύει 
νέες κατευθύνσεις για μελλοντικές προεκτάσεις. Για την αρτιότερη, λοιπόν, διερεύ-
νηση της σχέσης μεταξύ της μεγαλόφωνης ανάγνωσης και της δέσμευσης των νηπίων 
προτείνεται μια μελλοντική έρευνα που θα λάμβανε υπ’ όψιν την τοποθέτηση των παι-
διών στο χώρο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών καθώς και τον χώρο που κα-
ταλαμβάνει η εικονογράφηση του παραμυθιού. 
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Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό 
Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες 

Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, Msc Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία, Med Σπουδών Εκπαίδευσης 

papatsiakmakig@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι Εκτελεστικές Λειτουργίες (ΕΛ) είναι καθοριστικές στην αναγνωστική κατανόηση. 
Η έρευνα όμως παραμένει περιορισμένη, κυρίως ως προς ειδικότερες πτυχές της σχέ-
σης τους, όπως η πιθανή διαφοροποιημένη συμβολή των ΕΛ στην αναγνωστική κατα-
νόηση ή η διαμεσολάβηση άλλων παραγόντων στη σχέση τους. Η παρούσα συστημα-
τική επισκόπηση δέκα σύγχρονων ερευνών με παιδιά Δημοτικού τυπικής ανάπτυξης 
αφορά στα προαναφερθέντα ζητήματα. Η ανανέωση και η εναλλαγή στη μέση παιδική 
ηλικία φάνηκε ότι καθορίζουν άμεσα την αναγνωστική κατανόηση, ενώ η αναστολή 
εμπλέκεται έμμεσα επιδρώντας περιπτωσιακά αρνητικά. Εντοπίστηκαν ενδογενείς και 
εξωγενείς παράγοντες διαμεσολάβησης, όπως ορισμένες γνωστικές λειτουργίες, διδα-
κτικές μέθοδοι και το κοινωνικο – οικονομικό επίπεδο. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκτελεστικές λειτουργίες, αναγνωστική κατανόηση, Δημοτικό 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη έρευνα είναι στραμμένη στη σχέση Εκτελεστικών Λειτουργιών (ΕΛ) και 
αναγνωστικής ικανότητας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην ακριβή σκιαγράφηση του 
είδους των ΕΛ και της σύνδεσής τους με παραμέτρους αποτελεσματικής ανάγνωσης 
(Cantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-McInnis & Hund, 2016). Σε αυτό αφορούσε η 
παρούσα συστηματική επισκόπηση. Σταχυολογώντας τα πορίσματα μπορούν να σχε-
διαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης. 

Η εμπλοκή των Εκτελεστικών Λειτουργιών στην αναγνωστική ικανότητα 

Ανάγνωση σημαίνει απόδοση περιληπτικών γραφημάτων σε ομιλούμενους ήχους, που 
μορφοποιούν λεκτικά σύνολα με σημασία. Αυτό συμβαίνει με την ενεργοποίηση πε-
ριοχών κυρίως του αριστερού ημισφαιρίου σχετικών με οπτικές, ακουστικές και σημα-
σιολογικές λειτουργίες (Engel de Abreu et al., 2014). Ο συντονισμός των διαδικασιών 
αυτόματης, επιτυχούς, ρέουσας ανάγνωσης είναι έργο των ΕΛ. Όσο πιο «δραστήριες» 
είναι οι ΕΛ, τόσο πιο «επιδέξια» είναι η ανάγνωση σε σχέση με την εκτέλεσή της και 
την κατανόηση (Segers, Damhuis, van de Sande, Verhoeven, 2016). Η κατανόηση ε-
ξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όμως η «αποθήκευση» αποκωδικοποιημένων 
πληροφοριών του κειμένου στην εργαζόμενη μνήμη και οι σύνθετες δράσεις δόμησης 
νοήματος για την πλήρη εννοιολογική αναπαράσταση του κειμένου είναι καθοριστική 
και συμβαίνει μέσω των ΕΛ (Cantin et al., 2016).  
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Η φύση των Εκτελεστικών Λειτουργιών 

Ο περιληπτικός όρος «Εκτελεστικές Λειτουργίες» αντιπροσωπεύει μια πολυδιάστατη 
«δομή» σύνθετων γνωστικών διαδικασιών εξέλιξης της εμπρόθετης και σε ένα στόχο 
προσανατολισμένης συμπεριφοράς (Iglesias-Sarmiento, Carriedo López & Rodríguez 
Rodríguez, 2015). Βιβλιογραφικά δεν εντοπίζεται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός 
της φύσης και των στοιχείων, που συνιστούν τις ΕΛ. Στους ορισμούς των ΕΛ μπορεί 
να περιληφθεί η στοχοθεσία και ο σχεδιασμός, η οργάνωση της συμπεριφοράς με το 
χρόνο, η ευελιξία, η προσοχή, τα μνημονικά συστήματα και η αυτορρύθμιση (García - 
Madruga, Vila, Gómez - Veiga, Duque & Elosúa, 2014). Οι ΕΛ ξεκινούν ως ενότητα, 
διαφοροποιούνται στην παιδική ηλικία και στην ενηλικίωση διακρίνονται ως αυτόνο-
μες η αναστολή, η ανανέωση και η εναλλαγή. Η αναστολή είναι η εμπρόθετη παρεμπό-
διση κυρίαρχων ή αυτόματων αποκρίσεων, η ανανέωση είναι η ικανότητα επικαιροποί-
ησης και παρακολούθησης αναπαραστάσεων στην εργαζόμενη μνήμη και η εναλλαγή, 
συχνά οριζόμενη ως γνωστική ευελιξία, είναι η ικανότητα μετατόπισης μεταξύ πολλα-
πλών δράσεων ή νοητικών έργων (Pnevmatikos & Trikkaliotis, 2013). 

Αντικείμενο έρευνας είναι η ακριβής χρονική φάση ξεχωριστής συμβολής καθεμιάς 
ΕΛ. Σε παλιές μελέτες εντοπίστηκαν σε παιδιά 7-12 ετών ως διακριτές λειτουργίες η 
αναστολή, η ακουστική προσοχή και η επιλεκτική οπτική προσοχή, ενώ στην ηλικία 
των 11 ετών εντοπίστηκε μια «δομή» δύο παραγόντων, όπου ο ένας ήταν σχετικός με 
την εργαζόμενη μνήμη και ο άλλος με την αναστολή (Cole, Duncan & Blaye, 2014). Η 
έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη αξιοποιήσιμων εκπαιδευτικά περιοχών για την ενί-
σχυση της αναγνωστικής ικανότητας (Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017). Η περί-
οδος του Δημοτικού είναι κρίσιμη, αφού τότε παρατηρείται μεγάλη εγκεφαλική εξέλιξη 
με συνακόλουθες τεράστιες γνωστικές αλλαγές (García – Madruga et al., 2014). Για 
παράδειγμα, σε προγράμματα νηπιαγωγείου ανάπτυξης των ΕΛ, οι θετικές ακαδημαϊ-
κές και συμπεριφορικές αλλαγές εμφανίστηκαν κατά τη φοίτηση των παιδιών στην Α’ 
Δημοτικού, δηλαδή σε κατοπινή αναπτυξιακή φάση (Hermida et al., 2015). Θα ήταν 
σημαντικό να βρεθούν και άλλοι παράγοντες, εκτός της ωρίμανσης, που επηρεάζουν 
τις ΕΛ και διά μέσου αυτών την αναγνωστική κατανόηση. 

Σκοπός & Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της συστηματικής επισκόπησης ήταν η ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για 
τη συσχέτιση ΕΛ και αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας στον προσδιορισμό του 
διαμεσολαβητικού και διαμεσολαβούμενου ρόλου των ΕΛ, αποτελώντας πιθανώς δεί-
κτες πρόβλεψης και πεδία παρέμβασης. Ελήφθησαν υπόψη τα εξής στοιχεία των σχε-
τικών ερευνών: είδος μελέτης, χαρακτηριστικά συμμετεχόντων, ερωτήματα, αποτελέ-
σματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:1) Είναι διαφοροποιημένη η εμπλοκή των ΕΛ 
στην αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό; 2) Υπάρχει διαμεσολάβηση άλλων πα-
ραγόντων στη σχέση ΕΛ & αναγνωστικής κατανόησης στο Δημοτικό;  
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Κριτήρια συμπερίληψης 

Μελετήθηκαν ποικίλες έρευνες και συμπεριελήφθησαν ή όχι βάσει της συσχέτισής 
τους με το σκοπό της παρούσας μελέτης. Αποκλείστηκαν μελέτες βιβλιογραφικής α-
νασκόπησης και θεωρήθηκαν ως σχετικές πειραματικές μελέτες εμπλοκής των ΕΛ 
στην αναγνωστική κατανόηση, όπου οι συμμετέχοντες ήταν στο Δημοτικό, δηλαδή 7 – 
12 ετών, με τυπική ανάπτυξη. Επιλέχθηκαν μελέτες διάκρισης των ΕΛ, που επηρεά-
ζουν την αναγνωστική κατανόηση ως ένα πιθανό πεδίο παρέμβασης, δημοσιευμένες το 
2012-2017 σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά. 

Εικόνα 1 

 

Λέξεις – Κλειδιά, Βάσεις Δεδομένων & Διαδικασία επιλογής 

Η έρευνα έγινε τον Απρίλιο του 2017 μέσω των ScienceDirect, Springer & Web of 
Science, αρχικά χωρίς περιορισμό χρόνου έκδοσης, χρησιμοποιώντας σε συνδυασμό 
τις λέξεις – κλειδιά «executive functions and reading comprehension», που απέδωσαν 
περίπου 28.000 αναφορές. Ορίζοντας φίλτρο για αναφορές μόνον επιστημονικών πε-
ριοδικών περιορίστηκαν αυτές σε περίπου 19.500. Με τη προσθήκη της λέξης – κλει-
διού «in children» οι αναφορές μειώθηκαν σε περίπου 3.000. Προστέθηκε έπειτα το 
φίλτρο, που αφορά στη χρονική περίοδο 2012-2017. Περιορίστηκαν οι αναφορές περί-
που σε 900, που βάσει τίτλων αφορούσαν οι 250 σε ποικίλα ζητήματα σχετικά με τις 
ΕΛ διάφορα της αναγνωστικής κατανόησης, περίπου 550 στην αναγνωστική ικανότητα 
ή κατανόηση μόνο, χωρίς την εμπλοκή των ΕΛ και περίπου 100 στη σχέση ΕΛ και 
αναγνωστικής κατανόησης. Μελετήθηκαν οι περιλήψεις των 100 άρθρων κι 
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αποκλείστηκαν τα 78, επειδή αφορούσαν σε πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης. Δύο 
από τα υπόλοιπα 22 άρθρα αποκλείστηκαν, γιατί ήταν θεωρητικές ανασκοπήσεις. Από 
τα εναπομείναντα 20 άρθρα έξι αφορούσαν σε νήπια και τέσσερα σε εφήβους, οπότε 
αποκλείστηκαν. Τα τελευταία δέκα άρθρα μελετήθηκαν εξ ολοκλήρου και διαπιστώ-
θηκε η συνάφειά τους με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης. 

Μέθοδος Ανάλυσης 

Η παρούσα μελέτη ήταν ποιοτικής φύσεως και ακολουθήθηκε η προσέγγιση της συ-
στηματικής επισκόπησης. Βασικός σκοπός της επισκόπησης ήταν να αναδυθούν οι συ-
γκεκριμένες ΕΛ, που εμπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση βάσει ηλικίας, να ε-
ντοπιστούν παράγοντες επίδρασης στην ανάπτυξή τους και τυχόν σχέσεις διαμεσολά-
βησης. Δεν υπήρχε πρόθεση για μετα-ανάλυση. Τα επιλεγμένα άρθρα μελετήθηκαν και 
διερευνήθηκε η σχετικότητά τους με τους σκοπούς της μελέτης. Συγκεντρώθηκαν διά-
φορες πληροφορίες και περιλήφθησαν σε πίνακα (Εικόνες 1, 2, 3): συγγραφείς, τίτλος, 
έτος, ερευνητικά ερωτήματα, συμμετέχοντες, αποτελέσματα. Ακολούθως οι πληροφο-
ρίες συγκρίθηκαν μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα και κατευθύνσεις 
για μελλοντικές έρευνες. 

Εικόνα 2 
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Αποτελέσματα 

Οι Εκτελεστικές λειτουργίες, που εμπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση 

Επτά έρευνες αφορούσαν στον ακριβή εντοπισμό των ΕΛ, που επιδρούν στο επίπεδο 
αναγνωστικής κατανόησης. Μόνο από τους Segers et al. (2016) προτάθηκε ότι στην 
ηλικία των οκτώ ετών οι ΕΛ διαμεσολαβούν στη σχέση φωνημικής ενημερότητας, φώ-
νησης, λεξιλογίου και ευφράδειας με την αναγνωστική κατανόηση. Στις υπόλοιπες έ-
ρευνες αποδόθηκε στις ΕΛ η συνεχής διαχείριση κι ανανέωση των πληροφοριών στη  

Εικόνα 3 

 

μνήμη εργασίας από την Α’ Δημοτικού και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής 
(Cantin et al., 2016˙ Colé et al., 2014˙ García-Madruga et al., 2014˙ Horowitz-Kraus et 
al., 2014˙ Martins Diasa &  Gotuzo Seabra, 2017˙ Nouwens et al., 2016). Οι Cantin et 
al. (2016) & οι García-Madruga et al. (2014) βρήκαν ανάλογη διαμεσολάβηση των 
τριών ΕΛ σε παιδιά 7 – 10 ετών. Όμως στην ηλικία 8 – 9 ετών επηρεάζει κυρίως η 
ανανέωση κι ακόμη περισσότερο η εναλλαγή (García-Madruga et al., 2014), που ο ι-
σχυρός της ρόλος τονίστηκε σε άλλες δύο έρευνες (Colé et al., 2014˙ Nouwens et al., 
2016) ως παράγοντας διακύμανσης της αναγνωστικής κατανόησης στη μέση παιδική 
ηλικία. Στην έρευνα των Colé et al. (2014) τονίστηκε η συνδρομή της εναλλαγής για 
επαρκή γραφοφωνολογική ενημερότητα στην περίπτωση των «αδιαφανών» γλωσσών, 
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όπου δεν υπάρχει διαυγής αντιστοιχία φωνήματος και γραφήματος. Οι Iglesias-Sar-
miento et al. (2015) ανέδειξαν την άμεση σχέση ανανέωσης και αναγνωστικής κατα-
νόησης, χωρίς μεσολάβηση παραγόντων, όπως λεξική επεξεργασία ή ρέουσα νοημο-
σύνη, αναδεικνύοντάς την κυρίαρχο δείκτη πρόβλεψης της αναγνωστικής κατανόησης. 
Σε πέντε μελέτες στις ηλικίες 7 – 10 ετών τονίστηκε  η έμμεση σχέση της αναστολής 
με την αναγνωστική κατανόηση μέσω της εργαζόμενης μνήμης και η υποδεέστερη σε 
σχέση με τις άλλες δύο ΕΛ συμβολή της, κυρίως με αυτή της ανανέωσης (Cantin et al., 
2016˙ Engel de Abreu et al., 2014˙ García-Madruga et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et 
al., 2015˙ Nouwens et al., 2016). Οι Engel de Abreu et al. (2014) εντόπισαν πολλαπλά 
διακριτά συστατικά αναστολής εμπλεκόμενα ποικιλοτρόπως στην αναγνωστική κατα-
νόηση. Οι Iglesias-Sarmiento et al. (2015) και οι Nouwens et al. (2016) εκτός της πα-
ρατήρησης ότι βάσει αναστολής δε διαφοροποιείται η αναγνωστική επίδοση, σημείω-
σαν πιθανή αρνητική επίδρασή της, κυρίως στην Ε’ Δημοτικού.  

Παράγοντες διαμεσολάβησης στη σχέση αναγνωστικής κατανόησης & ΕΛ 

Η σχέση ΕΛ & αναγνωστικής κατανόησης διαμεσολαβείται από περιβαλλοντικούς και 
ατομικούς - φυσιολογικούς παράγοντες. Σε πέντε έρευνες υποστηρίχθηκε η διαμεσο-
λάβηση φυσιολογικών παραγόντων (Cantin et al., 2016˙ Engel de Abreu et al., 2014˙ 
García-Madruga et al., 2014˙ Horowitz - Kraus et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et al., 
2015) Σε δύο από αυτές έγινε λόγος για την εγκεφαλική ωρίμανση με την αύξηση της 
ηλικίας, η οποία ενισχύει την ενεργοποίηση περιοχών στο αριστερό ημισφαίριο σχετι-
κών με τις ΕΛ, που με το πέρασμα του χρόνου βοηθούν ολοένα και περισσότερο στην 
ανάγνωση μέσω της γραφολογικής και λιγότερο μέσω της φωνολογικής ενημερότητας 
εξασφαλίζοντας καλύτερη αναγνωστική κατανόηση (Cantin et al., 2016˙ Horowitz - 
Kraus et al., 2014). Σε παιδιά 7 – 11 ετών ήταν μεγαλύτερη η συμμετοχή του πρόσθιου 
μετωπιαίου φλοιού, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά η συμμετοχή των μετωπιαίων και βρεγ-
ματικών περιοχών (Horowitz - Kraus et al., 2014). Σε δύο έρευνες παρατηρήθηκε δι-
χογνωμία για την πιθανή διαμεσολάβηση της ρέουσας νοημοσύνης στη σχέση των ΕΛ 
με την αναγνωστική κατανόηση (García-Madruga et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et 
al., 2015). Οι García-Madruga et al. (2014) σε παιδιά 8 – 9 ετών παρατήρησαν ότι υ-
πάρχει ισχυρή θετική ενδοσυσχέτιση μεταξύ των τριών ΕΛ με τη ρέουσα νοημοσύνη 
και συνακόλουθη μεσολάβηση αυτής στην αναγνωστική κατανόηση δια μέσου των 
ΕΛ. Αντίθετα οι Iglesias-Sarmiento et al. (2015) σε παιδιά 10 – 11 ετών παρατήρησαν 
ότι η ανανέωση δε μεσολαβείται από τη ρέουσα νοημοσύνη στη σχέση της με την ανα-
γνωστική κατανόηση. Τέλος σε μία έρευνα (Engel de Abreu et al., 2014) αναγνωρί-
στηκε η εργαζόμενη μνήμη ως ο καθοριστικός διαμεσολαβητής, ειδικά στην Α’ Δημο-
τικού, συνεπώς ελλείψεις στην ανάπτυξη της εργαζόμενης μνήμης, επηρεάζουν ανά-
λογα τις ΕΛ, κυρίως την εναλλαγή και το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης.  

Σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις φάνηκε ότι συγκεκριμένοι παράγοντες δια-
μεσολαβούν στη σχέση των ΕΛ με την αναγνωστική κατανόηση. Μεταξύ αυτών σε 
τέσσερις έρευνες πρωταγωνίστησε η εκπαίδευση (Cole et al., 2014˙ Engel de Abreu et 
al., 2014˙ Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017˙Segers et al., 2016). Δραστηριότητες, 
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που δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις ΕΛ, να οργανώ-
νουν τη συμπεριφορά τους, να λύνουν προβλήματα και να σχεδιάζουν καθημερινές 
δραστηριότητες, επιδρά πολύ θετικά στη βελτίωση των ΕΛ και μέσω αυτών στην ανα-
γνωστική κατανόηση (Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017˙Segers et al., 2016). Σε 
μία έρευνα έγινε λόγος για τις διδακτικές μεθόδους για τη γλώσσα προτείνοντας από 
την Α’ Δημοτικού την εφαρμογή κονστρουκτιβιστικής εκπαίδευσης, που συνδράμει 
στην αυξημένη ενεργοποίηση περιοχών του αριστερού ημισφαιρίου σχετικών με τις 
ΕΛ, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη αναγνωστική κατανόηση, αναδεικνύοντάς τες 
σε διαμεσολαβητές στη σχέση ΕΛ και αναγνωστικής κατανόησης (Engel de Abreu et 
al., 2014). Τέλος σε μία έρευνα (Vellinho Corso et al., 2016) βρέθηκε ότι το χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό προφίλ  στην ηλικία 9 – 12 ετών δυσχεραίνει τις ΕΛ με αρνητικά 
συνεπακόλουθα στην αναγνωστική κατανόηση. 

Συμπεράσματα 

Οι έρευνες ήταν σχεδόν συνολικά σύμφωνες στη συμμετοχή των ΕΛ στη λειτουργία 
της εργαζόμενης μνήμης, προκειμένου να υπάρξει κατανόηση κατά την ανάγνωση, η 
οποία εξασφαλίζει αφενός την ανανέωση και ενσωμάτωση κειμενικών πληροφοριών 
στη μακρόχρονη μνήμη, αφετέρου την αναστολή και απόρριψη ακατάλληλων πληρο-
φοριών. Επίσης τονίστηκε ο ρόλος της εναλλαγής στην αναγνωστική κατανόηση στο 
Δημοτικό  κι ακολούθως της ανανέωσης. Η αναστολή φάνηκε ότι συνεπικουρεί, όμως 
η δράση της αναγνωρίστηκε ως υποδεέστερη και παρασκηνιακή. Θεωρώντας όμως έ-
ρευνες, όπου φάνηκε η αρνητική επίδραση της αναστολής, θα μπορούσε να ειπωθεί 
πως αυτή πιθανά προκύπτει λόγω των υψηλών απαιτήσεων των ανασταλτικών μηχανι-
σμών σε μνημονική χωρητικότητα, που μειώνουν το εύρος της εργαζόμενης μνήμης 
για άλλες λειτουργίες για την αναγνωστική κατανόηση, όπως προσαρμογή νέων σε 
προηγούμενες αναπαραστάσεις, ανάκτηση αναπαραστάσεων από τη μακρόχρονη 
μνήμη και προσαρμογή αναγνωστικών στρατηγικών. Οι διαμεσολαβητικοί παράγοντες 
στη σχέση των ΕΛ με την αναγνωστική κατανόηση αφορούν τόσο σε ατομικά χαρα-
κτηριστικά, όπως η εγκεφαλική ωρίμανση, η ρέουσα νοημοσύνη και η εργαζόμενη 
μνήμη, όσο και σε χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Η κονστρουκτιβιστική διδα-
σκαλία και τα εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης των ΕΛ βελτιώνουν τις ΕΛ και 
μέσω αυτών την αναγνωστική κατανόηση. Στον αντίποδα βρίσκονται οι ελλιπείς κοι-
νωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης. 

Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε περιορισμούς λόγω του μικρού αριθμού ερευνών, που 
χρησιμοποιήθηκαν, που προκύπτει από τη συνολικά περιορισμένη σχετική έρευνα. Να 
σημειωθεί ότι τα ερευνητικά δεδομένα δεν αφορούσαν σε ελληνόπουλα Δημοτικού τυ-
πικής ανάπτυξης, επομένως είναι αναγκαίο να υπάρξουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδο-
μένα σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη 
και εξέλιξη της αυτορρύθμισης των παιδιών. Τα μικρά παιδιά αρχής γενομένης αντί-
ληψης γαλουχούνται αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον μέσα από κυκεώνα διαπραγ-
ματεύσεων δράσης-αντίδρασης διαγενεακής μάθησης, διαχείρισης καταστάσεων όπου 
επιβάλλεται ενδιάμεσος κρίκος εξασφάλισης ενέργειας, ισορροπιών, ψυχικής υγείας 
επονομαζόμενος αυτορρύθμιση (Hagger,Wood, Stiff & Chatzisarantis, 2009). Η αυ-
τορρύθμιση αποτελεί εγγενής εξελισσόμενη ικανότητα ελέγχου βιολογικών παρορμή-
σεων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς, συνεπαγόμενη της αυτενέργειας, αυτοαξιολό-
γησης, τροποποίησης μέσω ηθικών και οικουμενικών αρχών (Feldman, 2009, 2010). 
Ενεργοποιείται στην προσπάθεια του παιδιού να λειτουργήσει με αυτοέλεγχο προκει-
μένου να φανεί αντάξιο επιταγών, προσδοκιών και η προσαρμογή του ανά συνθήκη 
εξαρτάται από εισπραττόμενες διδασκόμενες τεχνικές του στενού, ευρύτερου περιβάλ-
λοντος έως ότου τα καταφέρει χωρίς επίβλεψη (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Χτίζε-
ται από την πρώτη παιδική ηλικία με βαθμιαία μετατόπιση εξωτερικών πηγών ελέγχου 
σε εσωτερικές (Colman at al., 2006).  

Λέξεις-Kλειδιά: Αυτορρύθμιση, Πρώτη παιδική ηλικία 

Εισαγωγή 

Η παιδική αυτορρύθμιση, ακρογωνιαίος λίθος ευμενής ανάπτυξης, ορατή σε κάθε δρα-
στηριότητα, μεταφρασμένη σε συμπεριφορά διέπεται από εκπαιδευόμενη δεξιότητα 
διαχείρισης ισχυρών συναισθημάτων, βαθμίδων διέγερσης και ελέγχου του σώματος 
(Gillespie & Seibel 2006). Προϋποθέτει αυτοέλεγχο συμπεριφοράς ως προς τη διά-
σταση, ένταση, διάρκεια μέσω εγγενών και εξωγενών διαδικασιών (Denham, et al, 
2003). Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν πως το παιδί μέσω αυτοελέγχου γνωρίζοντας 
τις εν γένει ικανότητές του, εμπιστεύεται την κρίση του για επεξεργασία, 
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επαναπληροφόρηση, ανάδραση και στην προσπάθειά του να πετύχει ένα στόχο ελέγχει 
τις παρορμήσεις του (Cole & Cole, 2001, 2002).  

Η θεωρία αυτοελέγχου, αναστολής παρορμήσεων της Maccoby (2000) εξηγεί πώς ένα 
παιδί μαθαίνει να ενδίδει ή να τις καταστέλλει ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν 
όταν εκδηλώνονται ως συμπεριφορά (Cole & Cole, 2001). Στην ηλικία των 3-6 χρονών 
τα παιδιά αναζητώντας προσωπική ταυτότητα και «θέση» στο περιβάλλον έχουν ευε-
λιξία ελέγχου παρορμήσεών και γνωρίζοντας τις απόρροιες των πράξεών τους μετατο-
πίζουν εύκολα την προσοχή τους αλλού (Tarullo, Obradovic & Gunnar, 2009). Η ανά-
πτυξη προηθικής σκέψης καθίσταται μείζονα προτεραιότητα καθώς παρακινεί εσωτε-
ρικές προσαρμοστικές γνωστικοσυναισθηματικές διεργασίες επίλυσης συγκρούσεων 
ενοχής, ματαίωσης, απαγορευμένης πράξης και εδραιωμένων περιβαντολλογικών κα-
νόνων μέσω διανόησης (Freud, 2008). Αποτελεί στερεό υπόβαθρο μελλοντικής έκθε-
σης σε ερεθίσματα που χρίζουν πολύπλοκων ισορροπιών μεταξύ δεοντολογικών κρί-
σεων, κοινωνικών συμβολαίων, προσωπικών αξιών και διλλημάτων (Lynch & Lynch, 
2005) όπου δεν υφίστανται λύσεις από αυθεντίες διότι ο αλυσιδωτός κύκλος ζωής πλαι-
σιώνεται από κρίκους συνειδητών ή ασυνείδητων αποφάσεων (Δημητρόπουλος, 2003). 
Η παιδική γνωστικοσυμπεριφοριστική αυτορρύθμιση περιλαμβάνει διαδικασίες μνή-
μης, πνευματικής ευελιξίας, αυτοελέγχου, αποτελώντας γόνιμη πρακτική στρατηγικών 
μηχανισμών μάθησης, επίλυσης προβλημάτων οδηγώντας σε επιτυχή ακαδημαϊκή πο-
ρεία, αυθυπεύθυνη συμπεριφορά και εκδημοκρατισμό (Feldman, 2009). Μέσω αλλη-
λεπίδρασης, παρουσία ενδογενών-εξωγενών κινήτρων, ανάγκης του ανήκειν και αί-
σθησης ηδονής εξελίσσεται (Hagger et al., 2010) αναβαθμίζοντας την ποιότητα της 
αναπτυξιακής πορείας, της ομαλής κοινωνικής ένταξης και των αρμονικών διαπροσω-
πικών σχέσεων ως ψυχικά ανθεκτική προσωπικότητα (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). 
Τα αυτορρυθμιζόμενα παιδιά συνεπάγονται με υψηλών επιδόσεων μαθητές και υγιείς 
ενήλικες με  δυνατότητες επιτυχών γνωστικών διεργασιών, ομαλών διαπροσωπικών 
σχέσεων, κοινωνικής συμμόρφωσης  και αειφόρο τρόπο ζωής (Calkins & Fox, 2002; 
Zimmerman & Schunk, 2008).  

Παράγοντες αυτορρύθμισης 

Έρευνες απέδειξαν την προσχολική ηλικία κρισιμότερη περίοδο εξέλιξης αυτοελέγχου 
με στόχο την αυτορρύθμιση (Perels et al., 2009). Σύμφωνα με Βιο-οικολογική προσέγ-
γιση οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι είναι το πρώτο μικροσύστημα κοινωνικής ανά-
πτυξης του παιδιού (Bronfenbrenner, 2009).  

Οικογένεια. 

Προϋπόθεση της γονεϊκής διαπαιδαγώγησης με δεσπόζοντα σκοπό την κοινωνικοποί-
ηση και την οριοθέτηση ατομιστικής συμπεριφοράς μέσα από κανόνες, είναι η ανά-
πτυξη της ηθικής (Κοντοπούλου, 1996; 2007). Ο Piaget (2013) στη θεωρία του ηθικού 
εξαναγκασμού παραθέτει ότι το αναπτυσσόμενο παιδί στην προσχολική ηλικία μέσω 
ετερόνομης ηθικής και της σύμφυτης δικαιοσύνης της προσυλλογιστικής σκέψης 
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αυτορρυθμίζει την συμπεριφορά του πειθαρχώντας από σεβασμό στον γονέα (Cortese, 
1997). Εντός επιβαλλόμενων ορίων και ορθής διαπαιδαγώγησης εξασκείται στην εξι-
σορρόπηση μεταξύ των εξωτερικευμένων αχαλίνωτων παρορμήσεών, αυθαίρετων 
πρωτογενών συναισθημάτων, αναγκών και των υποχρεώσεων για ηθική συμπεριφορά 
και κοινωνική συμμόρφωση  (DeVries, 1997; Κακαβούλης, 1994). Παράδειγμα αποτε-
λεί η παρέμβαση γονέων που λειτουργούν ως μέντορες στην ρύθμιση και μορφοποίηση 
αντιδραστικών θυμικών συμπεριφορών του παιδιού όταν αυθαδιάζει  (Gottman, 2011). 
Όσο το παιδί αναπτύσσεται διαμορφώνοντας προσωπικότητα αλληλεπιδρά με το περι-
βάλλον ανατροφοδοτώντας επιβαλλόμενους, αποσαφηνισμένους, αμετάβλητους κανό-
νες της γονεϊκής αυθεντίας (Piaget, 1977/1995). Σε συνάρτηση με συναισθηματική ε-
νίσχυση και νουθετήσεις, ενεργοποιεί ηθικές καταβολές προχωρώντας στην αυτόνομη 
ηθική σκέψη και ως ενήλικας, με αφομοιωμένες κοινωνικές αξίες και αρχές συμμορ-
φώνεται αποκτώντας οικουμενική ηθικο-κοινωνική σκέψη (Piaget, 2013). Η κοινωνι-
κοποίηση μετασχηματίζει βιολογικό οργανισμό σε κοινωνική οντότητα (Νόβα–Καλ-
τσούνη, 2002) κι η αυτόνομη ηθική εξοπλίζει το παιδί με αυτορρυθμιστικές ικανότητες 
αποφυγής αντικοινωνικών συμπεριφορών ή κινδύνων της παρακμαζόμενης κοινωνίας 
(Eisenberg, 2006). Έρευνες έδειξαν πως τα μικρά παιδιά επιδεικνύουν εκλεπτυσμένη 
κατανόηση των ρόλων πρόθεσης και αμέλειας σε ηθικές κρίσεις (Nobes, Panagiotaki 
& Pawson,2009). 

Ο  Kohlberg (1968) στο στάδιο του προηθικού συλλογισμού και αφελούς συντελεστι-
κού ηδονισμού επισημαίνει πως στην ανάπτυξη αυτοελέγχου απαραίτητη είναι η προ-
τροπή των γονέων για υπακοή των κελευσμάτων, περιορισμό του εγωκεντρισμού, α-
νώτερο τρόπο σκέψης με στόχο αποφυγή τιμωρίας ή έπαινο (Lapsley, 2018). Βοηθη-
τική προτεινόμενη τεχνική είναι τα «6 καπέλα σκέψης» (De Bono, 2017). Βάσει του 
τριαδικού μοντέλου μίμησης και μάθησης του Bandura (1997) , που προτείνει καθημε-
ρινή αυτορρυθμιζόμενη τακτική εφαρμογής κοινωνικών κανόνων και νορμών πρωτί-
στως των γονέων που λειτουργούν ως καθρέφτης παρατήρησης, το παιδί μιμούμενο θα 
ενστερνιστεί λαμβάνοντας άμεσο, αξιόπιστο μήνυμα για την συμπεριφορά που πρέπει 
να προσεταιριστεί. (McLeod, 2011). Αντιθέτως, ασυνεπείς γονείς δημιουργούν σύγ-
χυση στο παιδί γιατί αντιλαμβάνεται να τιμωρείται το άτομο και όχι η πράξη (Skinner, 
2014). «Μία μήτηρ αξίζει εκατόν διδασκάλους» (Smiles, 1901 όπως αναφέρεται στο 
ΠΑΠΑ, 2015 σελ.23). Καθώς προγενέστερες εμπειρίες οικοδομούν μεταγενέστερες, 
έρευνες επεσήμαναν την σημασία προκαταρτικής αυτορρυθμιστικής ανάπτυξης του 
παιδιού για τη σχολική του ετοιμότητα (Wanless, et al., 2013). Συνακολούθως, στα 
Ενεργά Μοντέλα Δεσμού της θεωρίας του Bowlby (1988) επιβεβαιώνεται πως οι πρω-
ταρχικές ασφαλείς ή ανασφαλείς σχέσεις δεσμού μητέρας και παιδιού οικοδομούν ε-
σωτερικευμένο διαδραστικό χάρτη αναπαραστάσεων με δρόμους συμπεριφορών εν 
ώρα αλληλεπιδράσεων με το στενό ή ευρύτερο περιβάλλον (Parkes, Hinde & Marris, 
1991). Οι θετικές αναπαραστάσεις ανταπόκρισης της μητέρας στη προδιάθεση προ-
σκόλλησης του παιδιού συνδέονται άρρηκτα με ρύθμιση συναισθημάτων άγχους ή φό-
βου του αποχωρισμού και αίσθηση ασφάλειας επιδρώντας καθοριστικά στη μετέπειτα 
ανάπτυξη ευμενών κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων (Holmes, 2014). Αντιθέ-
τως αμφιθυμική μητέρα αναθρέφει παιδί με δυσκολία ερμηνείας συναισθημάτων και 
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ρύθμισης συμπεριφοράς με έρευνες να εναποθέτουν το 10-15% των παιδιών σ’ αυτή 
την κατηγορία (Cassidy & Berlin,1994) και διαγνωστικά κριτήρια ταξινόμησης DSM-
IV και ICD-10 να τοποθετούν τα συμπτώματα διαταραχής άγχους του αποχωρισμού 
πριν την ενηλικίωση (APA, 1991; WHO, 1996). Πειράματα Πανεπιστημιακής Σχολής 
Επιστημών στην Αμερική ανέδειξαν την αξία των πρώιμων σχέσεων καθώς ζώα που 
αποχωρίστηκαν τη μητέρα απεικόνισαν εγκεφαλικές γνωστικές, φλοιώδεις δυσλει-
τουργίες παρόμοιες ψυχικών διαταραχών (Janetsian-Fritz, et al., 2018). Επίσης, διεθνής 
έρευνα απέδειξε πως η παιδική συμπεριφοριστική διαταραχή αποτελεί την πιο επίπονη, 
εναργέστερη δυσλειτουργική μορφή παθογένειας για τις κοινωνικές και διαπροσωπικές 
σχέσεις  (Carr, 1999) με συνεχείς συγκρούσεις, προσωπική δυσφορία και ακαδημαϊκή 
αποτυχία (Μάνος, 1998). 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Οι  ως άνωθεν θεωρίες συναντώνται και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο αποτε-
λούμενο από αλυσιδωτούς κανόνες προσαρμογής συνηγορεί στην ευμενή ανάπτυξη 
της αυτορρύθμισης, ως πολύ-παραγοντική δεξιότητα εκπαίδευσης περιλαμβάνοντας 
μεταγνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές πτυχές (Kendall, 1990).  Η 
εκπαίδευση αυτορρυθμιστικών πτυχών του παιδιού συναντάται στη ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης (ΖΕΑ) του Vygotsky (1978), όπου ο εκπαιδευτικός, ως πρότυπο αυτορρυθ-
μιζόμενου ενήλικα, ασπαζόμενος φιλοσοφίας πολιτικών και πρακτικών τεχνικών της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Westwood, 2003) πρέπει να παροτρύνει με φθίνουσα 
υποστήριξη το παιδί να αναπτύξει ικανότητες που δυνητικά μπορεί έως ότου τα κατα-
φέρει μόνο του (Koch, 2018). Η καλλιέργεια της αυτορρύθμισης προκύπτει μέσα από 
την εκπαιδευτική κουλτούρα της ομαδοσυνεργατικής και την υποστηρικτική καθοδή-
γηση και εμψύχωση του εκπαιδευτικού για έκφραση συναισθημάτων, ιδεών ή απόψεων 
αυθόρμητα, χωρίς αναστολές ή φόβο επίκρισης συμμαθητών, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (Daly & Ranalli, 2003). Συγχρόνως, τα 
άλλα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν εποικοδομητικά συναισθηματικές αυτορρυθμι-
στικές ιδιότητες αποφεύγοντας δυσλειτουργικές συγκρούσεις, όπως της συντελεστικής 
ή διαπροσωπικής επιθετικότητας διατηρώντας το δικαίωμα δημιουργικής αντιπαράθε-
σης (Ματσαγγούρας, 1999,2000). Έτσι, εντάσσονται ομαλά και οι περιθωριοποιημένοι 
μαθητές (Lindsay, 2007) καθώς χωρίς αυτορρύθμιση αχαλίνωτα συναισθήματα είναι 
ικανά να μεταμορφώσουν έξυπνα άτομα σε ανόητα (Goleman, 2000; Gottman, 2011). 
Ενισχυτικά συνηγορούν τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας  όπως το «Transactional 
Analysis» (Berne, 2011). 

Η θεωρία του Vygotsky (1978) προσβλέποντας στην κατάκτηση επιπέδου ανώτερου 
του καθορισμένου βιολογικού με συνδρομή του περιβάλλοντος προεκτείνεται και στην 
αλληλεπίδραση με πιο ανεπτυγμένους συγκριτικά συνομηλίκους (Γαλανάκη, 2003). Ο 
εκπαιδευτικός στοχεύοντας στην δημιουργία ανομοιογενών ομάδων εργασίας, στα 
πλαίσια της διαπολιτισμικότητας και ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, δίνει την 
ευκαιρία στα παιδιά με εν γένει δυσκολίες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους (Γαλα-
νάκη, 2003). Αφενός το παιδί που επικουρεί, αυτορρυθμίζει τα δυσάρεστα 
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συναισθήματα δυσφορίας προερχόμενα της αποτυχίας του συμμαθητή του (Vaallente, 
Eisenberg & Fabes, 2004) και αφετέρου το υποβοηθούμενο παιδί, έχοντας πρότυπο τον 
πιο ανεπτυγμένο συμμαθητή που λειτουργεί ως «ειδικός» αναπτύσσει τις ικανότητες 
του (Gillies & Boule, 2006). Στην κοινωνική μάθηση, συνεργασία και αμοιβαία σχέση 
εμπιστοσύνης παιδιού-δασκάλου και παιδιού-συμμαθητή, στο κατάλληλο παιδαγωγικό 
κλίμα και την υποστήριξη εμπλέκονται αυτορρυθμιστικές διαδικασίες αυτοαξιόλογης 
όπου το παιδί γνωρίζει προκειμένου να δράσει και ετεροαξιολόγησης στις οποίες γνω-
ρίζει για να κρίνει με απώτερο μελλοντικό σκοπό την ολόπλευρη, αρμονική ανάπτυξή 
του. (Ματσαγγούρας, 1999). Η κοινωνικό-γνωστική αυτορρύθμιση ερμηνεύεται στη 
θεωρία του κυκλικού μοντέλου της αυτό-παραγόμενης εκτέλεσης έργου του 
Zimmermann (2008) (Παράρτημα Ε) που συναντάται στο μαθητο-κεντρικό μοντέλο 
μάθησης (Argan et al., 2005). Ο δάσκαλος, δηλαδή, δεν αποτελεί πια μοναδική αυθε-
ντία αλλά συνεπικουρεί της διαδικασίας και το παιδί συμμετέχει ενεργά κατευθύνοντας 
την μάθησή του, αυτορρυθμίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς δράσης 
(Harris, Reid, & Graham, 2004; Πολυχρόνη, 2011). Μέσω της αυτορρυθμιζόμενης μά-
θησης, έχοντας εσωτερικό κίνητρο την πραγματοποίηση ενός μαθησιακού έργου ανα-
λαμβάνει συνειδητά την διαχείριση της μαθησιακής του διαδικασίας προβαίνοντας σε  
αρχική, σταδιακή διαμορφωτική, τελική διαγνωστική αξιολόγηση γνωρίζοντας το όφε-
λος των ενεργειών για την ακαδημαϊκή επιτυχία (Χατζησταματίου & Δερμιτζάκη, 
2009). Αντλώντας γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, με δυνατότητα τροπο-
ποίησης των άγονων, αυτορρυθμίζεται προκειμένου να μην επηρεαστεί η ολοκλήρωση 
του τελικού στόχου καθώς η διαδικασία εμπεριέχει κριτική σκέψη, ρύθμιση συναισθη-
μάτων, συμπεριφοράς και αυτοέλεγχο συνεχούς συλλογής πληροφοριών, εκτιμήσεως 
βαθμού επίτευξης, καταλληλότητας, αποτελεσματικότητας μεθόδων και ορθής λήψης 
αποφάσεων (Δημητρόπουλος, 1998).  

Μελλοντικά η χρήση του κυκλικού μοντέλου εναποθέτεται σε υποκείμενο, κατάσταση 
ή αντικείμενο τα οποία επιζητούν κρίση βάσει κριτηρίων (Noizet & Caverni,1995). 
Συνήθης εκπαιδευτικές τεχνικές είναι η αυτοβαθμολόγηση γραπτών δραστηριοτήτων 
(Δημητρόπουλος, 2003) και η μέθοδος  project (Frey, 1999). Στα πλαίσια επιτυχίας σε 
ανώτερες σπουδές, μελέτες θεωρούν την αξία εκπαίδευσης της γνωστικής αυτορρύθ-
μισης του παιδιού σημαντικότερη της υπάρχουσας νοημοσύνης (Παπαδοπούλου, 2010) 
η οποία από απλά παζλ της προσχολικής εκπαίδευσης, μεταβάλλεται σε μηχανισμό λύ-
σης μαθηματικής πράξης, στρατηγικές απομνημόνευσης και βαθμιαία σε συγγραφή ε-
πιστημονικής εργασίας (Wanless, et al., 2013). 

Συνομήλικοι και παιχνίδι. 

Έρευνες αποδεικνύουν την σημαντικότητα αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικών σχέ-
σεων της φιλίας και του παιχνιδιού με συνομηλίκους, άλλα παιδιά ή αδέλφια (Κάππας, 
2005) διότι από τη φύση τους, μέσω ισότιμων κοινωνικών σχέσεων  αναπτύσσονται 
αυτoπαραγόμενες αυτορρυθμιστικές ικανότητες, στρατηγικές, συναισθήματα ακόμα 
και στην περίπτωση συγκρούσεων διά της παραγωγικής διαχείρισής τους (Azmitia & 
Montgomery, 1993). Στη θεωρία του Winnicott (2001), ενήλικας που δεν έπαιξε σαν 
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παιδί είναι ενήλικας με παθολογία και οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού λειτουργεί ως με-
ταβατικός χώρος για ελεύθερη απενοχοποιημένη έκφραση ψυχικού περιεχομένου και 
κατανόησης του περιβάλλοντος (Lester & Russell, 2008). Μέσω της διαδικασίας το 
παιδί αναπτύσσεται μεταξύ δύο κόσμων φανταστικού-πραγματικού όπου περιβάλλο-
ντα αντικείμενα λειτουργώντας ως ενδιάμεση γέφυρα υποκειμενισμού και αντικειμενι-
κής αντίληψης (Leong & Bodrova, 2012; Winnicot,2001) βοηθούν να ξεπεράσει το 
άγχος του αποχωρισμού από τα οικεία πρόσωπα προχωρώντας αυτορρυθμιστικά προς 
την αυτονομία (McElwain & Volling, 2005). Στο συμβολικό παιχνίδι το παιδί εσωτε-
ρικεύει χαρακτηριστικά ρόλου που υποδύεται (Διαμαντόπουλος, 2009) και η αντιλη-
πτική μίμηση προσφέρει μετασχηματιζόμενες δράσεις, συμπεριφορές του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος που ως οδηγός το συνοδεύει στην ενήλικη ζωή  (Πανταζής, 2004). Στο 
ομαδικό παιχνίδι το παιδί αλληλεπιδρά κοινωνικά, αποκτά αίσθηση του ανήκειν, αντι-
λαμβάνεται εναργέστερη εικόνα του Εγώ καθώς δεν αποτελεί προστατευμένο μέλος 
(McElwain & Volling, 2005), για να είναι αποδεκτό αναπτύσσει «επιστημονική» λο-
γική (Azmitia & Montgomery,1993) και αυτοελεγχόμενο ακολουθεί τους κανόνες 
(Deci & Ryan, 2000). Τοιουτοτρόπως, μυείται σε αυτορρύθμιση και συνεργασία ξεδι-
πλώνοντας ελεύθερα ικανότητες και εξ αδήριτης εσωτερικής ανάγκης καταστέλλει πα-
ρορμήσεις για το κοινό καλό της ομάδας (Αντωνιάδης,1994). Και τα δύο εκτός από 
ψυχαγωγία και εκτόνωση συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού περι-
λαμβάνοντας αυτορρυθμιστικές δράσεις γνωστικοσυναισθηματικής, κοινωνικοηθικής, 
και κιναισθητικής ανάπτυξης (Else, 2014) καθότι μέσω της αλληλεπίδρασης επέρχεται 
κοινωνική σύγκριση επιφέροντας θετικά αποτελέσματα (Mackie 2018). 

Συμπεράσματα 

Βασικές θεωρίες αναλύουν τους πρωτογενείς παράγοντες οικογένεια, εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον, συνομήλικοι, παιχνίδι που επηρεάζουν την αυτορρυθμιστική ικανότητα του 
παιδιού (Feldman, 2009). Το παιδί αλληλεπιδρώντας εκπαιδευόμενο σε αυτορρυθμι-
στικές τεχνικές (Zimmermann, 2008) μαθαίνει μέσω διαπαιδαγώγησης (Kohlberg, 
1968) και παιχνιδιού (Winnicot, 1952) από πιο ανεπτυγμένους (Vigotsky, 1978), τους 
χάρτες ηθικής συμπεριφοράς (Bowlby, 1988) και διαχειριζόμενο τις παρορμήσεις του 
(Maccoby, 2000) ευμενώς αποκτά αυτόνομη ηθική (Piaget, 2013) ως συνάρτηση του 
τριαδικού μοντέλου αιτιοκρατίας, όπου εκτός από τις έμφυτες δυνάμεις η συμπεριφορά 
διαμορφώνεται και από τις έκδηλες πράξεις του (Bandura, 1973). Έτσι, εξελίσσεται σε 
δημοκρατικό ενήλικα με ατομική ταυτότητα, κρίση, ήθος, κοινωνική ευσυνειδησία και 
στοχευόμενες ενέργειες στο κοινό καλό (Ματσαγγούρας, 2000). Έρευνες και θεωρίες 
ανάπτυξης παρουσίασαν επιπρόσθετους συντελεστικούς παράγοντες αυτορρύθμισης 
όπως το φύλο, με το  θήλυ να προηγείται, βιολογική υπόσταση (Lorenz, 2013) και πο-
λιτιστικές προσδοκίες (Wanless et al., 2013). Καθώς  η ανάπτυξη αυτορρύθμισης εξαρ-
τάται από ένα πολυπαραγοντικό κυκλικό μοτίβο με ανθρώπινο πομπό-δέκτη βασιζό-
μενο σε διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να επέλθει αποτυχία εξαιτίας μη αυτορρυθμι-
ζόμενων ενήλικων, πρόωρης διακοπής ή απόσυρσης της διαδικασίας, δυσλειτουργικής 
θέσπισης κινήτρων-στόχων διότι για να υπάρξουν αυτορρυθμιζόμενοι πομποί προϋπο-
θέτει ύπαρξη αντίστοιχων όταν οι ίδιοι ήτανε δέκτες (Ραπτόπουλος, 2012) και τίθενται 
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τα ερωτήματα: Έχουν οι γονείς χρόνο και γνώσεις για ενασχόληση με τα παιδιά τους 
και παροχή προσχολικής ιδιωτικής εκπαίδευσης; Διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί γνώση, 
χρόνο και μέσα προσαρμογής στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους στο ελληνικό εξεταστι-
κοκεντρικό σχολείο; Αποδέχονται οι γονείς το παιχνίδι ως μέσο μάθησης και έχουν τα 
παιδιά χρόνο για παιχνίδι; Υπάρχουν σήμερα αυτορρυθμιζόμενοι ενήλικες; 

Συνοψίζοντας αυτορρυθμιζόμενες τεχνικές επιζητούν μία συνεχή, επίμονη προσπάθεια 
στην οποία η κοινωνία οφείλει να έχει ενεργό συμμετοχή στην προβολή αξιών, αυτό-
τήρηση κανόνων, δυνατότητα προοπτικών, εξασφάλιση πόρων, ίση μεταχείριση, συ-
νεχή αειφόρο ανάπτυξη καθότι βάσει του τριαδικού κοινωνιογνωστικού μοντέλου μία 
αυτορρυθμιζόμενη κοινωνία ως πρότυπο δημιουργεί αυτορρυθμιζόμενους πολίτες. 
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Η ανάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας των παιδιών 
στη σύγχρονη εποχή 

Βεγιάννη Ειρήνη, Υποψήφια Διδάκτωρ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Υπότροφος 
του Ιδρύματος Ωνάση, irini7@hotmail.co.uk 

Περίληψη 

Στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών και της αβεβαιότητας που βιώνουμε, η ανάγκη για 
«ταυτότητα» είναι πολύ έντονη και είναι ο λόγος, για τον οποίο τα άτομα πρέπει να 
αναπτυχθούν ηθικά, συναισθηματικά, προσωπικά και κοινωνικά με υγιή τρόπο. Η κοι-
νωνικο-συναισθηματική επάρκεια (εφεξής ΚΣΕ), ως στοιχειώδες μέρος της προσωπι-
κότητας ενός ατόμου, σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική, ακαδημαϊκή και προσωπική 
συμπεριφορά του παιδιού και επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξή του. Η παρούσα εργασία 
αναλύει τη σημασία της για την ανάπτυξη του παιδιού και παρουσιάζει κάποια ευρή-
ματα μιας πιλοτικής έρευνας σχετικά με την ΚΣΕ πολιτισμικά διαφοροποιημένων μα-
θητών. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Ερωτηματολόγιο για 
την Κοινωνικο-συναισθηματική Επάρκεια (Social Emotional Competence Question-
naire) των Zhou & Ee (2012). Το κυριότερο εύρημα της μελέτης αυτής είναι πως η 
κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια του ατόμου επηρεάζεται από πληθώρα παραγό-
ντων, όπως το φύλο, η ηλικία και το πολιτισμικό υπόβαθρο που φέρει μέσω της κατα-
γωγής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια (ΚΣΕ), παιδί, πολιτισμική δια-
φοροποίηση 

Εισαγωγή 

Στον κόσμο των ραγδαίων αλλαγών και της αβεβαιότητας, στον οποίο ζούμε, η ηθικό-
τητα είναι μία πολύ βασική πτυχή στη ζωή κάθε ανθρώπου, καθώς περιλαμβάνει τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του στην καθημερινή ζωή (Παρασκευ-
όπουλος, 1990). Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην κοινωνικο-συναισθηματική επάρ-
κεια (ΚΣΕ), η οποία αποτελεί μια βασική πτυχή της ηθικότητας. Περιλαμβάνει τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά του πριν τη λήψη μίας απόφασης και τη συμπεριφορά του 
μετά από αυτή (Dahlberg & Moss, 2005). 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια, η οποία απο-
τελεί μια βασική πτυχή της ηθικότητας. Περιλαμβάνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
του πριν τη λήψη μίας απόφασης και τη συμπεριφορά του μετά από αυτή (Dahlberg & 
Moss, 2005). Οι Goleman (2001) and Greenspan & Driscoll (1997) αναφέρουν πως η 
κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη συμπε-
ριφορά των ανθρώπων. Τα ηθικά συναισθήματα, όπως ο αλτρουισμός, (Warneken & 
Tomasello, 2006) ή η ενσυναίσθηση (Emde, Johnson & Easterbrooks,1987. Zahn-
Waxler et all 1992), βρίσκονται στο επίκεντρο των ηθικών κρίσεων και της ηθικής α-
νάπτυξης και εμφανίζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία (Π.Ι., 2011). 
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Η σημασία της ΚΣΕ φαίνεται από τον ορισμό που δίνεται από το Center on the Social-
Emotional Competence Foundations for Early Learning. Σύμφωνα με αυτόν, η κοινω-
νικο-συναισθηματική επάρκεια αναφέρεται στην εξελισσόμενη ικανότητα του ατόμου 
να δημιουργεί ασφαλείς και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, να αναγνωρίζει και να εκ-
φράζει τα συναισθήματά του και να μαθαίνει μέσα σε κοινωνικά και πολιτισμικά απο-
δεκτά πλαίσια (Yates et al, 2008). Επιπλέον, επιτρέπει στο άτομο να αποκτά και να 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά όποια γνώση, συμπεριφορά ή ικανότητες απαιτούνται, 
προκειμένου να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να θέσει στόχους, να δείξει ενσυ-
ναίσθηση στους άλλους και να λάβει υπεύθυνες αποφάσεις (Weissberg et all, 2015). 

Το ερώτημα που τίθεται αφορά στη σημασία της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρ-
κειας στη σύγχρονη εποχή της πολυπολιτισμικότητας, στην οποία ζούμε. Από τη 
στιγμή που η δεξιότητα αυτή αναπτύσσεται από την αρχή της παιδικής ηλικίας, τα παι-
διά χρειάζεται να εκπαιδευτούν πώς να μαθαίνουν και να έχουν έναν κριτικό τρόπο 
σκέψης, αυτοπειθαρχίας, δημιουργικότητας και συνεργατικότητας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θα είναι σε θέση να εξελίξουν την κοινωνική τους επάρκεια, ώστε να γίνουν 
υπεύθυνοι πολίτες και να προσαρμοστούν στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης επο-
χής. 

Το μοντέλο του CASEL για την κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια 

Σύμφωνα με τον CASEL (2013), η κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια είναι η διαδι-
κασία, μέσω της οποίας τα παιδιά και οι ενήλικες είναι σε θέση να διαχειρίζονται με 
αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κα-
θώς και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις. 

Ο CASEL (2017) αναφερόμενος στην ΚΣΕ τη διαχωρίζει σε πέντε (5) επιμέρους το-
μείς:  

α) Αυτογνωσία: είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις και τις αξίες του, καθώς και τον τρόπο που αυτά επιδρούν στη συμπεριφορά 
του. 

β) Κοινωνική επίγνωση: είναι η ικανότητα του ατόμου να δείχνει ενσυναίσθηση απέ-
ναντι στους άλλους, συμπεριλαμβανομένων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων αν-
θρώπων ή ανθρώπων από οποιοδήποτε περιβάλλον ετερότητας. 

γ) Αυτοδιαχείριση: είναι η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τα συναισθήματα, 
τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του σε διαφορετικές καταστάσεις, όπως άγχους ή φό-
βου. 

δ) Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων: είναι η ικανότητα του ατόμου να δημιουργεί 
υγιείς σχέσεις με διαφορετικά άτομα και κοινωνικές ομάδες. 
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ε) Λήψη αποφάσεων: είναι η ικανότητα του ατόμου να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις 
για τη συμπεριφορά του και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες. 

Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα μελετά την ΚΣΕ των μαθητών, ως πτυχή της ηθικής τους ανάπτυ-
ξης. Σκοπός της είναι να διερευνήσει: α) τους πέντε (5) τομείς της κοινωνικο-συναι-
σθηματικής επάρκειας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, β) τα κριτήρια που επηρεάζουν 
τη λήψη απόφασης των παιδιών και γ) τη λήψη απόφασης των παιδιών σε συγκεκριμέ-
νες διλημματικές καταστάσεις. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι μαθητές Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης των 
Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ως ερευνητικό εργαλείο ορί-
στηκε το ερωτηματολόγιο και η μέθοδος δειγματοληψίας είναι η απλή τυχαία δειγμα-
τοληψία. Η έρευνα πραγματοποιείται σε τρεις (3) φάσεις: 

Α) Δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε μικρό αριθμό μαθητών (Ν = 19), 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. 

Β) Πιλοτική έρευνα (Ν = 80), ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου και να υπάρξει μια πρώτη εικόνα των απαντήσεων των παιδιών. 

Γ) Τελική έρευνα σε Δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Συγκεκριμένα εδώ παρουσιάζεται η πιλοτική έρευνα (Ιανουάριος 2018) και κάποια από 
τα ευρήματά της όσον αφορά στην κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια, καθώς η τε-
λική έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

Περιγραφή του ερωτηματολογίου 

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο βασίστηκε 
στο Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνικο-συναισθηματική Επάρκεια (Social Emotional 
Competence Questionnaire) των Zhou & Ee (2012). 

Στην εισαγωγή του, οι μαθητές καλούνταν να δηλώσουν τα δημογραφικά τους στοιχεία 
(φύλο, τάξη, καταγωγή των ίδιων και των γονέων τους και θρησκεία). Στο πρώτο μέρος 
έπρεπε να αξιολογήσουν 25 προτάσεις σχετικά με τους πέντε τομείς της κοινωνικο-
συναισθηματικής επάρκειας (5 προτάσεις για κάθε τομέα) επιλέγοντας την απάντηση 
που τους εκφράζει περισσότερο από μία 6βαθμη κλίμακα («Ποτέ» έως  «Πάντα»). Στο 
δεύτερο μέρος, έπρεπε να αξιολογήσουν 10 κριτήρια που επηρεάζουν τη λήψη μιας 
απόφασης με μία 6βαθμη κλίμακα («Καθόλου» έως «Πάρα πολύ»). Τέλος, στο τρίτο 
μέρος δόθηκαν πέντε διλημματικές καταστάσεις που τα παιδιά ενδέχεται να 
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αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους ζωή και έπρεπε να επιλέξουν πώς θα αντιδρού-
σαν σε καθεμία από αυτές. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Όσον αφορά στα δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην πιλοτική έρευνα (Ν 
= 80), παρουσιάζονται παρακάτω: 

A) Φύλο: Τα αγόρια συμμετέχοντες ήταν 43 (53,8%) και τα κορίτσια 37 (46,2%). 

Β) Τάξη: 19 μαθητές (23,8%) στη Δ’ τάξη, 17 μαθητές (21,2%) στην Ε’ τάξη και 44 
μαθητές (55%) στη Στ’ τάξη. 

Γ) Καταγωγή των μαθητών και των γονέων τους: 75 μαθητές (93,7%) γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα και 5 μαθητές (6,3%) γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Ο πατέρας 60 μαθητών (75%) 
γεννήθηκε στην Ελλάδα και 20 μαθητών (25%) σε μία ξένη χώρα. Η μητέρα 59 μαθη-
τών (73,7%) γεννήθηκε στην Ελλάδα  και 21 μαθητών (26,3%) σε μία ξένη χώρα. 

Δ) Θρησκεία: 67 μαθητές (83,8%) ήταν Χριστιανοί (ορθόδοξοι ή καθολικοί), 7 μαθητές 
(8,8%) ήταν Μουσουλμάνοι και 6 μαθητές (7,5%) ήταν αβάπτιστοι. 

Ακολουθούν πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια ενδεικτικά ευρήματα της πιλοτι-
κής έρευνας. Οι δείκτες που παρατίθενται έχουν την εξής σημασία: Ν: σύνολο ατόμων, 
Minimum: ελάχιστο σκορ απαντήσεων, Maximum: μέγιστο σκορ απαντήσεων, Μ: μέ-
σος όρος, SD: τυπική απόκλιση, CV% (SD/M): συντελεστής μεταβλητότητας (υπολο-
γίζεται ως το πηλίκο της τυπικής απόκλισης SD και του μέσου όρου Μ των απαντή-
σεων, το οποίο εν συνεχεία μετατρέπεται σε ποσοστό). 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τις απαντήσεις των παιδιών σχετικά με τους πέντε τομείς της κοι-
νωνικο-συναισθηματικής επάρκειας (κάθε τομέας έχει υπολογιστεί ως το άθροισμα 
των επιμέρους 5 προτάσεών του).  

Όπως βλέπουμε, τις υψηλότερες απαντήσεις με τη μικρότερη, ταυτόχρονα, διασπορά 
σημείωσαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην αυτογνωσία των παιδιών (Μ=25,51, 
CV%=12,2), ενώ οι απαντήσεις με τη χαμηλότερη βαθμολογία και τη μεγαλύτερη δια-
σπορά υπήρξαν στην κοινωνική επίγνωση (Μ=19,80, CV%=24,7). Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει, επιπλέον, η αντίθεση μεταξύ της διασποράς των απαντήσεων στην αυτοδιαχεί-
ριση των παιδιών (CV%=21,2) και στη διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων 
(CV%=14,6), αν και οι μέσοι όροι δεν έχουν σημαντική απόκλιση (Μ=22,30 και 20,54, 
αντίστοιχα). Τέλος, η λήψη αποφάσεων είχε Μ=24,56 και CV%=16,5. 

 Minimum Maximum Mean SD CV% 
Αυτογνωσία 16 30 25,51 3,110 12,2 

Κοινωνική επίγνωση 5 30 19,80 4,887 24,7 
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Πίνακας 1: Μέτρα θέσης και διασποράς των 5 τομέων της ΚΣΕ 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τον μέσο όρο και τον συντελεστή μεταβλητότητας στις απαντήσεις 
των παιδιών ως προς τα κριτήρια που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Τα κριτήρια 
αυτά χωρίστηκαν σε δυο (2) κατηγορίες, προσωπικά κριτήρια και κριτήρια υπακοής σε 
κανόνες, και υπολογίστηκαν ως το άθροισμα των απαντήσεων των επιμέρους προτά-
σεών τους. Τα προσωπικά κριτήρια βρέθηκε να έχουν χαμηλότερο μέσο όρο απαντή-
σεων από τα κριτήρια υπακοής σε κανόνες (Μ=22,69 και 25,83, αντίστοιχα), αλλά με-
γαλύτερη διασπορά (CV%=23,5 και 16,9, αντίστοιχα). 

Πίνακας 2: Μέτρα θέσης και διασποράς των κριτηρίων 

που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης 

Ο Πίνακας 3 δείχνει τον μέσο όρο και τον συντελεστή μεταβλητότητας των απαντή-
σεων των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους (αγόρι, κορίτσι) στη συνολική κοινωνικο-
συναισθηματική επάρκεια (η οποία υπολογίστηκε ως το άθροισμα των απαντήσεων για 
τους 5 επιμέρους τομείς της). Απ’ όσο φαίνεται, οι απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών 
δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά μεταξύ τους (Μ=111 και 114, αντίστοιχα), ούτε 
και διασπορά (CV%=12 και 11,75, αντίστοιχα). 

Πίνακας 3: Μέτρα θέσης και διασποράς της ΚΣΕ ανάλογα με το φύλο 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τον μέσο όρο και τον συντελεστή μεταβλητότητας των απα-
ντήσεων των παιδιών στη συνολική κοινωνικο-συναισθηματική τους επάρκεια ανά-
λογα με την τάξη (Δ’, Ε’ και Στ’ τάξη). 

Αυτοδιαχείριση 9 30 22,30 4,716 21,2 
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέ-

σεων 
9 24 20,54 2,989 14,6 

Λήψη αποφάσεων 14 30 24,56 4,015 16,5 

 Minimum Maximum Mean SD CV% 
Προσωπικά κριτήρια 6 30 22,69 5,179 23,5 

Κριτήρια υπακοής σε κανό-
νες 

5 30 25,83 4,351 16,9 

Φύλο N Mean SD CV% 
Αγόρι 43 111,00 13,324 12 

Κορίτσι 37 114,70 13,476 11,75 

Τάξη N Mean SD CV% 
Δ’ 19 107,05 14,998 14,01 
Ε’ 17 114,53 14,147 12,35 
Στ’ 44 114,45 12,024 10,51 
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Πίνακας 4: Μέτρα θέσης και διασποράς της ΚΣΕ ανάλογα με την τάξη 

Οι μαθητές της Δ’ τάξης είχαν τον χαμηλότερο μέσο όρο (Μ=107,05) και τον μεγαλύ-
τερο συντελεστή μεταβλητότητας (CV%=14,01). Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές της 
Ε’ και Στ’ τάξης δεν είχαν σημαντικές διαφορές ως προς τις απαντήσεις τους 
(M=114,53 και 114,45, αντίστοιχα). 

Στους Πίνακες 5, 6 και 7 βλέπουμε τον μέσο όρο της συνολικής κοινωνικο-συναισθη-
ματικής επάρκειας των παιδιών, ανάλογα με την καταγωγή τη δική τους, αλλά και των 
γονέων τους. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι πως οι μαθητές, που είτε οι ίδιοι είτε 
οι γονείς τους κατάγονται από την Ελλάδα, σημείωσαν υψηλότερα σκορ από όσους 
προέρχονται από άλλη χώρα. Η συμμετοχή περισσότερων ξένων μαθητών στην κύρια 
έρευνα θα δώσει πιο σαφή εικόνα για τις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
μαθητών. 

Πίνακας 5: Μέτρα θέσης και διασποράς της ΚΣΕ  

ανάλογα με την καταγωγή των παιδιών 

 

Πίνακας 6: Μέτρα θέσης και διασποράς της ΚΣΕ ανάλογα με την καταγωγή του πατέρα 

 

Πίνακας 7: Μέτρα θέσης και διασποράς της ΚΣΕ ανάλογα με την καταγωγή της μητέ-
ρας 

Οι μαθητές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έδωσαν υψηλότερες απαντήσεις στη συνο-
λική κοινωνικο-συναισθηματική τους επάρκεια (M=112,97 από τους ξένους μαθητές 
(M=108,80). Ωστόσο, η διασπορά των απαντήσεων των ξένων μαθητών είναι πολύ μι-
κρότερη απ’ αυτή των Ελλήνων (CV%=16,9 και 23,5, αντίστοιχα).  Οι διαφορές αυτές 
γίνονται πιο έντονες αν ληφθεί υπόψη η καταγωγή των γονέων. Τα παιδιά, των οποίων 
ο πατέρας κατάγεται από την Ελλάδα έδωσαν πολύ υψηλότερα σκορ (M=115,30) από 
τους μαθητές με πατέρα αλλοδαπό (M=104,95),  χωρίς σημαντική διαφοροποίηση στη 

 N Mean SD CV% 
Ελλάδα 75 112,97 13,522 23,5 

Άλλη χώρα 5 108,80 12,795 16,9 

 N Mean SD CV% 
Ελλάδα 60 115,30 13,132 11,3 

Άλλη χώρα 20 104,95 11,436 10,9 

 N Mean SD CV% 
Ελλάδα 59 115,07 13,083 11,4 

Άλλη χώρα 21 106,10 12,433 11,7 
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διασπορά των απαντήσεων (CV%=11,3 και 10,9, αντίστοιχα). Επιπλέον, μαθητές με 
μητέρα Ελληνίδα έδωσαν επίσης υψηλότερες απαντήσεις από τα παιδιά με μητέρα αλ-
λοδαπή (M=115,07 και 106,10, αντίστοιχα), με τον συντελεστή μεταβλητότητας να εί-
ναι και πάλι παρόμοιος (CV%=11,3 και 10,9, αντίστοιχα). 

Συμπεράσματα 

Κάποια από τα κύρια ευρήματα της πιλοτικής έρευνας παρουσιάστηκαν στο παρόν άρ-
θρο. Περισσότερα εξειδικευμένα αποτελέσματα θα εξαχθούν κατά τη διάρκεια της κύ-
ριας έρευνας, όπου το δείγμα είναι πολύ μεγαλύτερο και προσφέρεται για πιο ενδελεχή 
ανάλυση. Ωστόσο, μερικές πρώτες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν σχετικά με τη ση-
μασία της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας και του τρόπου, με τον οποίο επηρε-
άζει την καθημερινή ζωή του ατόμου. 

Πρώτον, φαντάζει πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που αφο-
ρούν την αυτογνωσία τους σε σχέση με τους γύρω τους. Είναι πιο άμεσο για αυτά το 
να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τις προσωπικές τους σκέψεις και τα συναισθήματα, 
από το να δείξουν ενσυναίσθηση απέναντι στις ανάγκες και στα συναισθήματα των 
άλλων. Επιπλέον, η κοινωνικο-συναισθηματική επάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με 
συγκεκριμένους παράγοντες. H πάροδος της ηλικίας συμβάλλει θετικά στην πιο ολο-
κληρωμένη καλλιέργεια όλων αυτών των δεξιοτήτων. Τέλος, το πολιτισμικό υπόβαθρο 
ενός παιδιού, όπως εκφράζεται μέσω της καταγωγής, επηρεάζει σημαντικά την κοινω-
νικο-συναισθηματική του επάρκεια. Η καταγωγή από μία άλλη χώρα προσφέρει σε όλη 
την οικογένεια διαφορετικά ερεθίσματα, τα οποία επιδρούν στον τρόπο που κάποιος 
νιώθει, αντιδρά, επικοινωνεί με τους άλλους και παίρνει αποφάσεις. 

Συμπερασματικά, η οικογένεια και το σχολείο είναι ανάγκη να εστιάσουν στην ανά-
πτυξη όλων των πτυχών της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας των παιδιών. Είναι 
πολύ βασικό να δημιουργηθούν δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία καλλιερ-
γούν στάσεις και αξίες, όπως η αυτοπεποίθηση, η συνεργασία, ο σεβασμός, η αποδοχή, 
η ενσυναίσθηση, η διαχείριση του άγχος και άλλων αρνητικών συναισθημάτων και η 
λήψη αποφάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μελλοντικά α-
ληθινά και βαθιά χαρούμενους πολίτες που θα μπορέσουν να αλλάξουν τον κόσμο και 
να ανταποκριθούν σε όλες τις προκλήσεις του. 
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Περίληψη 

Από τα μέσα του αιώνα μας υπήρχε διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα, ανά-
μεσα σε εκείνους που υποστήριζαν την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και σε 
εκείνους που έδιναν έμφαση στα ακαδημαϊκά προγράμματα. Ένας μεγάλος όγκος ε-
ρευνών πραγματοποιήθηκε από τότε, με τα αποτελέσματα αυτών, να δίνουν μεγαλύ-
τερη επιστημονική εγκυρότητα στα αναπτυξιακά προγράμματα. Προγράμματα και μέ-
θοδοι διδασκαλίας οι οποίες σέβονται τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές των παιδιών στο 
σύνολό τους. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να διασφαλίζει ένα μαθησιακό πε-
ριβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, με ευκαιρίες για εμπειρίες μάθησης για όλα τα παιδιά 
που να στηρίζει το παιχνίδι, την επικοινωνία και τη διερεύνηση. Η Διαθεματική προ-
σέγγιση της μάθησης αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία συλλογής και οργάνωσης 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον/την παιδαγωγό. Η ίδια, εμπλουτίζεται με στοι-
χεία που απουσιάζουν από τις συνηθισμένες πρακτικές, όπως η διερεύνηση, η ανακά-
λυψη, η ενεργή συμμετοχή καθώς και το ενδιαφέρον των παιδιών. Στη παρούσα εργα-
σία, πραγματοποιείται μια γενικότερη αναφορά στα αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμ-
ματα για την προσχολική ηλικία, με μια πιο ειδική αναφορά στη διαθεματική προσέγ-
γιση της μάθησης. Παρουσιάζεται αναλυτικά ένα διαθεματικό πρόγραμμα με θέμα τον 
Πόλεμο και την Ειρήνη, το οποίο πραγματοποιήθηκε με παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών 
στον χώρο του παιδικού σταθμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματική Προσέγγιση, Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές, 
Προσχολική Ηλικία 

Εισαγωγή: Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές 

Η έρευνα και οι γνώσεις μας για την προσχολική ηλικία έχουν διευρυνθεί τα τελευταία 
χρόνια, κάποιες φορές επιβεβαιώνοντας και κάποιες άλλες αναθεωρώντας τις υπάρχου-
σες απόψεις σχετικά με το τι θεωρείται καλή πρακτική στην προσχολική εκπαίδευση. 
Έκτοτε, καλλιεργήθηκε το έδαφος για να ξεκινήσει μια προσπάθεια υποστήριξης των 
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αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων, τα οποία λάμβαναν υπόψη τις διαδοχικές 
φάσεις της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού (Ντολιοπούλου, 2001). 

Τις αλλαγές των πρακτικών στην προσχολική ηλικία έκριναν αναγκαίες τόσο η από-
κτηση νέων και όλο και περισσότερο εμπεριστατωμένων γνώσεων, μέσω της έρευνας 
στον τομέα αυτό, όσο και οι ποικίλες αλλαγές των κοινωνικών δομών γενικότερα. Υ-
πάρχει έτσι επιτακτική ανάγκη για αλλαγή στα προγράμματα της προσχολικής εκπαί-
δευσης, όχι μόνο λόγω της αυξημένης ανάγκης για φροντίδα των παιδιών εκτός σπι-
τιού, αλλά και λόγω της αναγνώρισης της σημασίας των εκπαιδευτικών εμπειριών κατά 
τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών (Bredekamp & Copple, 2007).  

Ένας ακόμη λόγος που καθιστά αναγκαία αυτή την αλλαγή, είναι και οι πολυπολιτι-
σμικές πλέον, κοινωνίες. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, τα προσχολικά 
κέντρα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να φιλοξενήσουν και να εξυπηρετή-
σουν παιδιά από διάφορες κουλτούρες, με διαφορετική μητρική γλώσσα, αξίες και συ-
νήθειες. Θα πρέπει λοιπόν, να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαφορετικότητα 
καθώς οι πρακτικές που εφαρμόζουν δεν μπορούν να θεωρηθούν αναπτυξιακά κατάλ-
ληλες, εάν δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις πολιτισμικές διαφορές.  

Επιπλέον, η τάση για πλήρη ένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στις ίδιες τάξεις 
με τους συνομηλίκους τους, πρέπει να αντανακλάται στις περιγραφές προτεινόμενων 
πρακτικών, καθώς παρατηρείται ότι ολοένα και περισσότερο, γίνεται προσπάθεια ως 
προς τη σύγκλιση της προσχολικής με την ειδική προσχολική εκπαίδευση (Bredekamp 
& Copple, 2007). 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε τις αλλαγές στον σύγχρονο τρόπο ζωής των γονιών και της σύγ-
χρονης οικογένειας γενικότερα. Αλλαγές οι οποίες φαίνεται να καθιστούν την προσχο-
λική φροντίδα και εκπαίδευση ακόμη πιο αναγκαία, καθώς παιδιά όλο και μικρότερων 
ηλικιών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς αλλά και για περισσότερες ώρες της 
ημέρας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης εργαζόμενης οικο-
γένειας. Οπότε, τόσο η ηλικία των παιδιών όσο και η διάρκεια του ημερήσιου προγράμ-
ματος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όσον αφορά την στοιχειοθέτηση και ε-
φαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος στα προσχολικά κέντρα σήμερα.  

Διαθεματική Προσέγγιση –Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία (Ε.Σ.Δ.) 

Με τον όρο «Θεματικές Προσεγγίσεις» αναφέρονται οι διερευνήσεις θεμάτων που ε-
πιλέγει o/η παιδαγωγός, ο/η οποίος προσχεδιάζει την πορεία τους και καθορίζει την 
χρονική τους διάρκεια. Πρόκειται για ένα σύνολο δραστηριοτήτων γύρω από ένα ευρύ 
θέμα ή μια ευρεία έννοια. Η έμφαση εδώ δίνεται στις μαθησιακές επιδιώξεις που θέτει 
ο/η εκπαιδευτικός. 

Μέσα από τη θεματική προσέγγιση και την πολυεπίπεδη επεξεργασία των διαφόρων 
θεμάτων η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με στοιχεία που απουσιάζουν από 
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τις συνηθισμένες πρακτικές, όπως η διερεύνηση, η αντιμετώπιση και επίλυση προβλη-
μάτων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συμμέτοχή και το ενδιαφέρον των παι-
διών. Έτσι, ενθαρρύνει τα παιδιά στην επίλυση προβλημάτων, συντελεί στην συνεργα-
τική διαδικασία και τα βοηθάει να γίνονται ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Η γνώση σε 
αυτή την περίπτωση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο, στην προσπάθεια του παιδιού 
να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, και η διδασκαλία γίνεται μαθητοκεντρική 
και διερευνητική. Οι ποικίλες μορφές γνώσης ενιαιοποιούνται στο πλαίσιο των θεμά-
των και μέσα από την ενιαιοποιημένη τους μορφή, συμβάλλουν στην προσωπική ανά-
πτυξη των μαθητών αλλά και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική τους προέλευση. Η διδασκαλία με άξονα την ολόπλευρη και ισόρροπη ανά-
πτυξη του παιδιού υποστηρίζει την άποψη ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναπτύσ-
σονται σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα και ότι ο καθένας από αυτούς είναι εξίσου ση-
μαντικός για τα παιδιά. Επιπλέον θεωρείται ότι οι τομείς αυτοί σχετίζονται άμεσα με-
ταξύ τους. Λέγεται επίσης ότι η καλή κοινωνική-συναισθηματική κατάσταση του παι-
διού τροφοδοτεί τη νόηση. Οι έρευνες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου στη μικρή η-
λικία επισημαίνουν ότι η κοινωνική-συναισθηματική και η γνωστική ανάπτυξη συμπο-
ρεύονται. Επομένως, ένα παιδί δε μπορεί να μάθει όταν απειλείται ο συναισθηματικός 
του κόσμος ή η κοινωνική του ευημερία. (Schiller & Phipps,2003).  

Διαθεματικό πρόγραμμα με θεματικό πεδίο: « Πόλεμος και Ειρήνη» 

Στο κείμενο που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες που πραγ-
ματοποιηθήκαν σε μια τάξη παιδικού σταθμού, με παιδιά ηλικίας τριών έως τεσσάρων 
ετών. Ακολουθήθηκε η διαθεματική μέθοδος διδασκαλίας με θεματικό πεδίο τον Πό-
λεμο και την Ειρήνη.  

Παιδί και Γλώσσα 

Α) Προφορική Επικοινωνία 

Αφόρμηση: Έγινε ανάγνωση από τον/την εκπαιδευτικό το βιβλίου «Ο σπόρος της Ει-
ρήνης» της Pin Isabel. Ύστερα ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά σχετική με τη θε-
ματική του βιβλίου και με τις έννοιες Πόλεμο και Ειρήνη αντίστοιχα. 

 Υλικά: Πίνακες γνωστών ζωγράφων σχετικοί με το θεματικό πεδίο, εικόνες και σχε-
τικά βίντεο από το διαδίκτυο, μακέτα στην οποία απεικονίζεται ο πόλεμος (στρατιώτες, 
τανκς κ.ά) και μακέτα στην οποία απεικονίζεται η ειρήνη (χαρούμενα πρόσωπα, σπίτια, 
περιστέρια κ.ά). 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να εμπλουτίσουν τα παιδιά το λεξιλόγιό τους, να αναπτύξουν 
τον προφορικό τους λόγο, να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους σχετικά με το 
θέμα και να προσπαθήσουν να αναδιηγηθούν την ιστορία που μόλις διαβάσαμε, διατη-
ρώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων που περιγράφονται.  
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Β) Ανάγνωση 

Συζητήσαμε με τα παιδιά και τα προκαλούμε να σκεφτούν τις εξής ερωτήσεις:  

α) Εάν ο πόλεμος ήταν άνθρωπος θα φορούσε:……….. 

β) Εάν η ειρήνη ήταν άνθρωπος θα φορούσε:……….. 

Καταγράψαμε τις απαντήσεις των παιδιών και συντάξαμε ένα κείμενο. Στη συνέχεια, 
απομονώσαμε ορισμένες λέξεις και τις αντικαταστήσαμε με εικόνες. Δημιουργήσαμε 
λοιπόν, έναν πίνακα αναφοράς ο οποίος διακοσμούσε έναν τοίχο της τάξης και παράλ-
ληλα τα ίδια τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να διαβάζουν την δική τους ιστορία ξανά 
και ξανά. 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να έρθουν σε επαφή με την διαδικασία της ανάγνωσης, να 
συνειδητοποιήσουν ότι τα φωνήματα αντιστοιχούν σε γράμματα. 

Γ) Γραφή 

Υλικά: Σε δύο χαρτόνια κάνσον είχαμε γράψει την κάθε λέξη με έντονο μαρκαδόρο. 
Προσκαλέσαμε τα παιδιά να ετοιμαστούν ώστε να γράψουμε τη λέξη ΠΟΛΕΜΟΣ και 
τη λέξη ΕΙΡΗΝΗ αντίστοιχα. Χωρίσαμε τα παιδιά σε δύο ομάδες (πόλεμος & ειρήνη). 
Στη συνέχεια η κάθε ομάδα πήρε το δικό της κάνσον και τα παιδιά γράψανε τις αντί-
στοιχες λέξεις ακολουθώντας τις γραμμές του κάθε γράμματος με τις παλάμες τους, 
αφού πρώτα βουτούσαν το χέρι τους σε χρωματιστή δακτυλομπογιά.  

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο τα παιδιά, να αντι-
ληφθούν χωρικά τα γράμματα και να αντιληφθούν εν τέλει, ότι τα γράμματα σχηματί-
ζουν λέξεις.  

Παιδί και Μαθηματικά 

Υλικά: Έχουμε από πριν σχεδιάσει και κόψει πέντε χαρτόνια με το σήμα της Ειρήνης 
και πέντε τάνκς αντίστοιχα. Κολλήσαμε επάνω και αριθμούς από το 1 έως το 5. Χωρί-
σαμε στη συνέχεια τα παιδιά σε δύο ομάδες και παίξαμε ένα γνωστικό παιχνίδι.  

Τα πέντε τάνκς με τους αριθμούς 1-5 αντίστοιχα, ήταν τοποθετημένα στη μια μεριά της 
τάξης. Στην απέναντι πλευρά ήταν τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες σε δύο παράλληλες 
σειρές. Ανάμεσα στα παιδιά και τα τάνκς ήταν αφημένα στο πάτωμα τα πέντε σύμβολά 
της ειρήνης με τους αριθμούς 1-5. Τα δύο πρώτα παιδιά από κάθε ομάδα θα έπρεπε 
σύμφωνα με την οδηγία του/της παιδαγωγού που έλεγε έναν αριθμό από το 1 έως το 5, 
να πάρουν το σήμα της ειρήνης με αυτόν τον αριθμό και να τον αντιστοιχήσουν με τον 
ίδιο αριθμό στα τάνκς.  
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Επιδιωκόμενοι Στόχοι: η εμπέδωση και αναγνώριση των αριθμών 1 έως 5. Αντιστοί-
χηση και παρατήρηση.  

Παιδί και Περιβάλλον 

Υλικά: πηλός, εφημερίδες και περιοδικά απ΄ όπου θα κόψουμε εικόνες. 

α) Με αφορμή τον πίνακα του Picasso που δείχνει ένα περιστέρι, καλέσαμε τα παιδιά 
να γεμίσουν το φόντο με εικόνες που θυμίζουν ειρήνη.  

β) Με πηλό φτιάξαμε κονκάρδες στο σχήμα της ειρήνης. 

γ) Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο της περιοχής μας.  

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να γνωρίσουν έναν μεγάλο ζωγράφο και να σχολιάσουν πως 
ο ίδιος αποτυπώνει στον πίνακά του τον πόλεμο. Να εντοπίσουν στον πίνακα στοιχεία 
που δηλώνουν τον πόλεμο και τις συνέπειες αυτού. Επαφή των παιδιών με το εξωτερικό 
περιβάλλον και την πολιτεία (επίσκεψη στο μουσείο). 

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση 

Α) Εικαστικά 

Υλικά: « Γκουέρνικα », «Το περιστέρι της ειρήνης» πίνακες του Picasso. 

α) Εκτυπώσαμε τον πίνακα « Γκουέρνικα », και κόψαμε ορισμένες από τις εικόνες που 
απεικονίζονται στον πίνακα. Στη συνέχεια, αφού σχολιάσαμε με τα παιδιά στην τάξη 
τον πίνακα, συγκεντρώσαμε τα κομμάτια που είχαμε κόψει προηγουμένως και φτιά-
ξαμε τη δική μας « Γκουέρνικα ».  

 

β) Με αφορμή τον πίνακα «Το περιστέρι της ειρήνης» του Picasso, εκτυπώσαμε σε Α4 
και κόψαμε δύο περιστέρια τα οποία κολλήσαμε σε ένα χαρτόνι κάνσον. Ύστερα τα 
παιδιά με ξυλομπογιές σχεδίασαν μέσα στα περιστέρια, εικόνες που συμβολίζουν την 
Ειρήνη. Στη συνέχεια της δραστηριότητας, προκαλέσαμε και αφήσαμε χρόνο στα 
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παιδιά να σκεφτούν … ̈ τι σημαίνει¨ για τα ίδια η Ειρήνη… οι σκέψεις και απόψεις των 
παιδιών καταγράφηκαν από την παιδαγωγό στο κάνσον όπου ήταν κολλημένα τα περι-
στέρια με τα σχέδια που είχαν κάνει τα παιδιά.  

 

Β) Κουκλοθέατρο. Παίξαμε κουκλοθέατρο την ιστορία από το βιβλίο «Ο σπόρος της 
Ειρήνης», όπου είχαμε διαβάσει μαζί με τα παιδιά πιο πριν στην προφορική επικοινω-
νία.  

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να δημιουργήσουν σύμφωνα με τη φαντασία τους και δη-
μιουργικότητα τους, τη δίκη τους εκδοχή του πίνακα « Γκουέρνικα », να εκφράζουν 
ιδέες και να τις σχεδιάζουν με ξυλομπογιές στον αντίστοιχο πίνακα «Το περιστέρι της 
ειρήνης» του Picasso. Να συνεργαστούν μεταξύ τους προτείνοντας και υλοποιώντας 
ιδέες.  

Παιδί και Πληροφορική 

Χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες των τριών ατόμων και μαζί τους αναζητήσαμε στο δια-
δίκτυο εικόνες, βίντεο και τραγούδια σχετικές με τον Πόλεμο και Ειρήνη. Σε δεύτερη 
φάση οι ίδιες ομάδες παιδιών σχεδίασαν ελεύθερα στο πρόγραμμα ζωγραφικής εικόνες 
σχετικές με την θεματική ενότητα.  

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να συνεργαστούν σε ομάδες, να πειραματιστούν με τα εργα-
λεία ελεύθερης σχεδίασης του υπολογιστή. 

Παιδί και Μουσική 

Μουσικοκινητικό παιχνίδι για το πεδίο: «Πόλεμος και Ειρήνη» 

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το «Ιmagine» του John Lennon (το οποίο αντιπροσω-
πεύει και το σχετίζουμε με την ειρήνη) σε εναλλαγή με το «Guernica» του Paul Dessau 
ο οποίος το εμπνεύστηκε από τον ομώνυμο πίνακα (με τον οποίο έχουμε ασχοληθεί και 
σε προηγούμενη δραστηριότητα). Περπατάμε αρχικά σύμφωνα με τον ρυθμό του κάθε 
τραγουδιού αφήνοντας τη μουσική να μας επηρεάσει.  
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Στη συνέχεια συζητάμε με τα παιδιά σχετικά με τα τραγούδια, τον ρυθμό και τα συναι-
σθήματα που τους προκλήθηκαν, κάποια από τα παιδιά μας ανέφεραν και ποιο από τα 
δύο τους άρεσε περισσότερο. Ο/Η παιδαγωγός εναλλάσσει σε δεύτερη φάση τα δύο 
τραγούδια και καλεί τα παιδιά να συγχρονίσουν το βάδισμά τους σύμφωνα με το τρα-
γούδι που ακούγεται, η δραστηριότητα επειδή άρεσε στα παιδιά συνεχίστηκε και σε 
δυάδες ώστε να μπορέσουν να συγχρονιστούν και με τους συμμαθητές τους.  

Επιδιωκόμενοι Στόχοι: να γνωρίσουν διάφορα μουσικά ακούσματα, να εκφραστούν 
μέσω της μουσικής και να συντονιστούν με τον ρυθμό αυτής. 
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Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Τμήμα Αγωγής και 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, nousia.al@gmail.com 

Dr. Μπατσής, Δ., Εκπαιδευτικός Π.Ε. 16.01, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας 

στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, dbatsis@gmail.com 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η σύγχρονη έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων δεν είναι επαρκής για αποτελεσματική μάθηση. Παράλληλα η στροφή 
στον παιδοκεντρισμό αλλά και στις εμπειρικό – βιωματικές γνώσεις έχει ως αποτέλε-
σμα να θεωρηθεί αντιπαιδαγωγική η παραδοσιακή διαίρεση κατά κλάδους ως αφύσικη 
προς την παιδική ηλικία. Μια λοιπόν από τις πλέον προτεινόμενες προσεγγίσεις στην 
οποία η γνώση εμφανίζεται ενοποιημένη γύρω από την επεξεργασία ζητημάτων απο-
τελεί η μέθοδος Σχεδίων Εργασίας ή Project. Η μέθοδος Project αναφέρεται σε μια 
σειρά από συστηματοποιημένες διαδικασίες, τις οποίες ακολουθεί μια ομάδα μαθητών, 
προκειμένου να διερευνήσει ένα συγκεκριμένο θέμα (Ματσαγγούρας, 1995). Είναι ένα 
είδος ανοιχτής διαδικασίας, μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας και μάθησης, η οποία, δεν 
έχει αυστηρά καθορισμένα όρια και αποτελεί μια μορφή ομαδικής εργασίας και διδα-
σκαλίας. Σκοπό έχει τόσο την συλλογική διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας όσο 
και την ενεργό συμμετοχή από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή (Κιτσαράς, 2004). 
Η μέθοδος Project ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, υπευθυ-
νότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών αφού σέβεται και εστιάζεται στα ενδιαφέρο-
ντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, Project, Προσχολική ηλικία.  

Εισαγωγή: Σχέδια Εργασίας – Project  

Κατά την βιωματική προσέγγιση της μάθησης (Σχέδια εργασίας, Project), λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη οι ικανότητες των παιδιών της ομάδας, οι προηγούμενες εμπειρίες τους 
και στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες που διεξάγο-
νται μέσα και έξω από την τάξη. Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι τα σχέδια εκπαιδευτικής 
δράσης αποτελούν ένα μέρος του προγράμματος της προσχολικής αγωγής και όχι μια 
διδακτική μέθοδο ή μοντέλο (Ντολιοπούλου 2001., Κιτσαράς, 2004).  
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Τα σχέδια εργασίας (Project), αφορούν έναν τρόπο ομαδικής εργασίας, όπου συνήθως 
συμμετέχει ολόκληρη η τάξη. Μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά 2-3 ετών και πάνω και 
προωθεί μια συνέχεια ανάμεσα στο σχολείο, στο σπίτι και τον έξω κόσμο. Η βιωματική 
προσέγγιση της μάθησης ενισχύει την εργασία των παιδιών σε ομάδες, όπου η μια ο-
μάδα στηρίζει την άλλη έως ότου ολοκληρωθεί το σχέδιο εργασίας. Όταν μία ομάδα ή 
ένα παιδί δουλεύει μόνο του μια δραστηριότητα του σχεδίου, τα υπόλοιπα παιδιά μπο-
ρεί να απασχολούνται στις γωνιές δραστηριοτήτων. Ακόμη σημαντική είναι η περί-
πτωση όπου η ομάδα ή το παιδί φέρει εις πέρας την εργασία  του να την παρουσιάσει 
στα υπόλοιπα παιδιά. Ακόμη, τα παιδιά μπορούν ταυτόχρονα να δουλεύουν σε ομάδες, 
παράλληλες δραστηριότητες που αφορούν το σχέδιο δράσης και στο τέλος της δραστη-
ριότητας, να αξιολογούν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα η μια ομάδα στην 
άλλη. Η εργασία πάνω σ’ ένα θέμα προβλέπεται να γίνεται και μέσα και έξω από το 
σχολείο και να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να αποτελούν μια ενιαία 
συνεργαζόμενη κοινότητα για τη λύση κάποιου προβλήματος (Κιτσαράς, 2004). Ο/Η 
παιδαγωγός βοηθά και στηρίζει τα παιδιά όταν τον/την χρειαστούν, αφού κύριος στό-
χος εδώ, είναι η συνεργασία μεταξύ των παιδιών μέσα στην ομάδα. Ερέθισμα για την 
διεξαγωγή του έργου, μπορεί να αποτελέσει μια πρόταση του δασκάλου ή των μαθητών 
της ομάδας. «Αφορμή μπορεί να αποτελέσει το καθετί: η επιθυμία ορισμένων ατόμων ν’ 
ασχοληθούν με κάτι συγκεκριμένο, τα κοινωνικά προβλήματα μιας εποχής, ένα σύγχρονο 
συνταρακτικό γεγονός και άλλα παρόμοια» (Frey, 1986, σελ.19) . Ωστόσο, ορισμένα 
κριτήρια για την επιλογή του θέματος ενός σχεδίου δράσης, μπορεί να είναι: «α) η ά-
μεση σχέση του με την καθημερινή ζωή των παιδιών, β) η σύνδεσή του με το συνολικό 
πρόγραμμα και γ) η αξία του στην προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή τους αργότερα» 
(Ντολιοπούλου, 2001, σελ.26). Όλα τα μέλη εκφέρουν άποψη πάνω στην πρόταση που 
έγινε, αποφασίζουν από κοινού για την τελική μορφή του θέματος και συμβάλουν στη 
διεξαγωγή των εργασιών. Η ελευθερία των μελών να προτείνουν θέμα, η από κοινού 
διαμόρφωσή του και διεξαγωγή του, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Σχε-
δίου Project. Όπως τονίστηκε και πιο πάνω, κατά την  βιωματική προσέγγιση της μά-
θησης (Σχέδια  Project), οι ανάγκες, οι προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα των συμμε-
τεχόντων παίζουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, η επεξεργασία του θέματος, γίνεται με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε ο τερματισμός των εργασιών να συνοδεύεται και από ένα προϊόν (μια 
έκθεση, μια εκδήλωση, ένα βιβλίο και άλλα παρόμοια), (Frey, 1986). Όσον αφορά 
τώρα, τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την διεξαγωγή των Projects, αυτά μπορεί να 
διαρκέσουν από μερικές μέρες μέχρι και ένα ολόκληρο σχολικό έτος. Ολοκληρώνονται 
όταν εξαντληθεί το ενδιαφέρων τόσο των παιδιών όσο και των παιδαγωγών για το συ-
γκεκριμένο θέμα (Κιτσαράς, 2004., Frey, 1986., Ντολιοπούλου, 2001) . 

Θεμελιώδης και σημαντικός είναι ο ρόλος των παιδαγωγών για την αποτελεσματικό-
τητα της μεθόδου σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης. Μερικά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδαγωγών κατά την εφαρμογή ενός 
σχεδίου δράσης είναι: α) δράση από το παρασκήνιο. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί, 
κατευθύνει τον προγραμματισμό και επεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές τον/την χρειά-
ζονται. β) υπομονή και όχι παρέμβαση. γ) συμμετοχή με ίσους όρους. Ο/Η 
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εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα και να δρα όπως και τα υπόλοιπα 
μέλη της (Frey, 1986). 

 Οι παιδαγωγοί συνεργάζονται με τα παιδιά, προτείνουν  πηγές από τις οποίες θα μπο-
ρούν να αναζητήσουν υλικά για τις δραστηριότητές τους και αποτελούν θα λέγαμε με-
ταφορικά τη «μνήμη» των δραστηριοτήτων της ομάδας. Δοκιμάζουν διάφορους τρό-
πους, υλικά και δραστηριότητες, για να προωθήσουν τη διαδικασία και να διευκολύ-
νουν τη μάθηση. Παρακολουθούν συνεχώς την ανάπτυξη των παιδιών και φροντίζουν 
ώστε να διατηρούν το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης δημιουρ-
γώντας συνεχώς νέες προκλήσεις. Επιπλέον, αξιολογούν το σχέδιο δράσης, την πορεία 
του, τα αποτελέσματα, καθώς και τη συμβολή σε αυτό, τόσο των νηπίων όσο και τη 
δική τους. Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, με τους οποίους μοιράζονται τις 
διάφορες παρατηρήσεις που κάνουν, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό έναν «συν- οικο-
δόμο» της γνώσης (Ντολιοπόυλου,2001., Κιτσαράς, 2004). 

Η εφαρμογή της μεθόδου Project 

Το σχέδιο εργασίας με τη μέθοδο project διεξήχθη σε δημοτικό παιδικό σταθμό του 
νομού Ιωαννίνων με παιδιά ηλικίας τριών έως τεσσάρων ετών κατά το σχολικό έτος 
2017-2018. Το σχέδιο δράσης διήρκησε τέσσερις εβδομάδες στο σύνολό του, με βα-
σικά εργαλεία ποιοτικής έρευνας, την παρατήρηση και το ημερολόγιο. 

Στην αυτοαξιολόγηση, η χρήση της άμεσης παρατήρησης ως μεθόδου συλλογής δεδο-
μένων από τους εκπαιδευτικούς έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ιδίως σε σχέση με την 
αποτίμηση των πολύπλοκων διαδικασιών της διδασκαλίας και της μάθησης. Το ημερο-
λόγιο συμπληρωματικά με την παρατήρηση αποτελεί από μόνο του μια γραπτή απει-
κόνιση γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, από την οπτική του συ-
ντάκτη ή των συντακτών του. Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του σχολείου, το ημε-
ρολόγιο μπορεί να αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο, η 
χρήση του οποίου μπορεί να συμβάλλει σε μια διαδικασία συστηματικής καταγραφής, 
προβληματισμού, ερμηνείας, σχεδιασμού και θεωρητικοποίησης των εκπαιδευτικών 
πρακτικών (http://aee.iep.edu.gr/methodology). 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
βάσει της πορείας του σχεδίου δράσης με θέμα «βότανα/τσάι». Οι φάσεις του project 
ακολουθούν το θεωρητικό πλαίσιο των Ματσαγγούρα (1995) και Ντολιοπούλου 
(2001). Στην αρχή έγινε παρατήρηση και καταγραφή των ενδιαφέροντών  των παιδιών  
ώστε το θέμα που θα διαπραγματευτούμε να εμπίπτει σε αυτά που θέλουν να μάθουν 
όπως αναφέρεται και παρακάτω.  

1η Φάση Επιλογή θέματος, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης. Ένα 
σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης μπορεί να εισαχθεί με ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα 
που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών και τα οδηγήσει στο να εργαστούν πάνω 
σε ένα θέμα. Οι μαθητές συνειδητοποιούν την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, ή 
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εντοπίζουν ένα αντικείμενο για το οποίο θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα στοιχεία 
και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τη μελέτη αυτού του αντικειμένου.   

Συγκεκριμένα, τα παιδιά στον παιδικό σταθμό έπαιζαν συχνά στην γωνιά της κουζίνας 
και η αφορμή που μας δόθηκε ήταν:  

Παιδί 1: ¨Έκανα τσάι. Θα ήθελες λίγο; ¨ 

Παιδί 2: ¨Ναι. Λίγο τσάι θα το ήθελα παρακαλώ. ¨ 

Παιδί 3: ¨Μαγειρεύω. Έκανα κοτόπουλο. ¨ 

Παιδί 4 :¨Κοίτα, αυτό είναι το τσάι μου.¨ 

Παιδί 5: ¨Τα μπισκότα μου βρίσκονται στο φούρνο. Κοιτάξτε τις κρούστες.¨ 

Παιδί 4:¨Γιαμ, μου αρέσουν τα μπισκότα¨ 

Παιδί 2: ¨Θέλω και άλλα μπισκότα, έχεις; ¨ 

2η Φάση Οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνουν τις επιμέ-
ρους πλευρές του θέματος. Μοιράζονται τις ιδέες και τις υπάρχουσες γνώσεις τους για 
το θέμα, μέσα από τη συζήτηση, τη ζωγραφική και άλλα παρόμοια. Εδώ μπορεί να 
συμμετέχουν και οι γονείς, προτείνοντας τρόπους ή δραστηριότητες, με τις οποίες μπο-
ρούν και εκείνοι να πάρουν μέρος στο σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης. Προς διευκό-
λυνσή τους οι εκπαιδευτικοί, αναγράφουν σε ένα χαρτί το θεματογραφικό πίνακα. 

Έγινε καταγραφή των ερωτήσεων των παιδιών 

 

πάρτυ 
με τσάι 

που βρίκουμε τα 
βότανα; 

Tί σχετικό με το τσάι 
μπορούμε να 
συναντήσουμε σε ένα 
βιβλίο συνταγών ;

Πώς μπορούμε να 
φτιάξουμε μπισκότα;

Ποιά βότανα 
μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 
για να φτιάξουμε 
τσάι;

Πώς μπορούμε να 
φτιάξουμε τσάι;

Τί θα συμβεί εάν 
αναμείξουμε ζεστό ή 
κρύο νερό με βότανα;

Tί σκεύη 
χρειαζόμαστε για να  
φτιάξουμε το τσάι;

Tί χρειάζετα να 
μαγειρέψουμε ώς 
συνοδευτικό για ένα 
πάρτυ με τσάι 
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3η Φάση Γίνεται κατανομή του έργου και των επιμέρους δραστηριοτήτων. Καθορίζο-
νται δηλαδή, ποιες συγκεκριμένες πλευρές από αυτές που αναγράφηκαν θα απασχολή-
σουν γενικά την ομάδα και τι θα αναλάβει η κάθε υποομάδα.  

4η Φάση Ορίζονται οι διαδικασίες συνεργασίας, τίθενται τα χρονικά όρια ολοκλήρω-
σης του έργου και αποφασίζεται η μορφή παρουσίασης της εργασίας. 

5η Φάση Οι υποομάδες εκτελούν το έργο που έχουν αναλάβει. Προβαίνουν δηλαδή 
στη συλλογή και επεξεργασία του υλικού.  

Στο συγκεκριμένο project, μια ομάδα παιδιών είχε μεγάλη περιέργεια να μυρίσει το 
τσάι  να το ανακατέψει με λαβίδες και να το μαγειρέψει. Έτσι εργάστηκαν στην γωνιά 
της κουζίνας μέσω φανταστικού παιχνιδιού και παιχνίδι ρόλων.  

Τα παιδιά έδειξαν ότι το τσάι του βουνού ξύπνησε τις αισθήσεις τους, καθώς το δοκί-
μαζαν, το ένιωθαν και το  μύριζαν. Ταυτόχρονα το χρησιμοποίησαν ως αποτελεσματικό 
μέσο για να ενισχύσουν το συμβολικό τους παιχνίδι.  

Τι είναι αυτό που ενέπνευσε τα παιδιά για το τσάι του βουνού; Θα μπορούσε να είναι 
η γεύση, η μυρωδιά ή η ιδέα της χρήσης πραγματικών συστατικών μαγειρέματος.  

Στην συνέχεια ενθαρρύναμε τα παιδιά να εξετάσουν το ερώτημα «Τι θα συμβεί εάν 
αναμίξουμε τα βότανα με ζεστό νερό» με την παρασκευή τσαγιού και στη συνέχεια 
μέσω δοκιμής. 

 Όλα τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα για να βοηθήσουν χρησιμοποιώντας τις λαβίδες 
για να πάρουν τα βότανα και να τα βάλουν στο φίλτρο τσαγιού. 

Όταν το φίλτρο τσαγιού γέμισε με τσάι του βουνού, είπαμε στα παιδιά ότι απαιτείται 
ζεστό νερό για να παρασκευάσουμε το τσάι. Όταν τα παιδιά είδαν το βραστήρα, συνει-
δητοποίησαν ότι ήταν ζεστό και παρακολουθούσαν με προσοχή τον ατμό που έβγαινε 
από την κορυφή του βραστήρα. 

“Είναι καυτό ”είπε ένα παιδί. 

Τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι το νερό στο βραστήρα ήταν ζεστό και ότι όλοι πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Έτσι τα παιδιά ανέπτυξαν μια κατανόηση και ανη-
συχία για την ασφάλειά τους. Αφού το νερό χύθηκε στην τσαγιέρα, τα παιδιά είδαν την 
αλλαγή στο χρώμα του νερού. 

“Το νερό είναι πράσινο” σχολίασε ένα ακόμη παιδί.  

Μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου τους, φάνηκε να απολαμβάνουν τη γεύση και 
κάποια παιδιά ζήτησαν επιπλέον τσάι. Προσθέσαμε διαφορετικά βότανα για περαιτέρω 
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εξερεύνηση και τα παιδιά έδειξαν περιέργεια και ενθουσιασμό για το νέο και το άγνω-
στο και την ανακάλυψη νέων γεύσεων.  

Ο Dewey και ο Piaget υποστηρίζουν ότι : "Η περιέργεια οδηγεί τα παιδιά στη μάθησή " 
και ότι μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, όπως η δημιουργία ενός φανταστικού γεύμα-
τος, το παιδί κατανοεί το νόημα των αντικειμένων και του κόσμου. 

6η Φάση Στο μεσοδιάστημα, γίνεται από όλη την ομάδα, μια συγκέντρωση ενημέρω-
σης, ώστε να συζητηθούν τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν κατά την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Εάν χρειαστεί γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις ή 
ακόμη και εγκατάλειψη του έργου εάν έχει χαθεί το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας.  

Βλέποντας λοιπόν το ενδιαφέρον των παιδιών πως ήταν αμείωτο για επιπλέον εξερεύ-
νηση εμπλουτίσαμε την ποικιλία σε γεύσεις και υφές όπως τσάι βατόμουρο, μούρο, 
τριαντάφυλλο και τσάι φράουλα. Τα παιδιά τώρα είδαν και τις διαφορές στα χρώματα 
και ήταν πρόθυμα να τα δοκιμάσουν όλα. Σύμφωνα και με τους νεότερους επιστήμονες, 
όσο πλουσιότερες είναι οι αισθητικές μας εμπειρίες, τόσο πιο περίπλοκη είναι η μά-
θηση, η σκέψης και η δημιουργικότητα. 

Παράλληλα φτιάξαμε δικά μας σακουλάκια τσαγιού με το κάθε παιδί να επιλέγει τι θα 
έχει το δικό του μέσα.  

Στην συνέχεια τα παιδιά καθώς ήθελαν να συνοδέψουν το τσάι τους με μπισκότα έ-
φτιαξαν με πλαστελίνη μπισκότα χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία (πλαστικά μα-
χαίρια, κουπάτ, πλάστη κ.α.) εξελίσσοντας έτσι και την λεπτή τους κινητικότητα. Την 
επόμενη ημέρα ζήτησαν τα παιδιά να φτιάξουμε αληθινά μπισκότα. Αναπροσαρμό-
στηκε λοιπόν το διάγραμμα και πραγματοποιήθηκε και αυτή η δραστηριότητα.  

Ένα επιπλέον ερώτημα των παιδιών ήταν ¨τι θα συμβεί εάν αναμείξουμε κρύο νερό με 
τσάι¨. Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος φτιάξαμε κρύο τσάι με λεμόνι. Τα 
παιδιά γοητευτήκαν καθώς γεύονταν το παγάκι. Όπως υποστηρίζεται και στην σύγ-
χρονη βιβλιογραφία υλικά που μπορούν να μετασχηματιστούν καθώς συνδυάζονται ή 
αναμειγνύονται δημιουργούν ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό και παραγωγικό παιχνίδι. 

Ενώ ασχολήθηκαν πολύ με το να πιέζουν το λεμόνι και κάποια από τα παιδιά ενθου-
σιάστηκαν με την γεύση του λεμονιού ενώ άλλα δήλωσαν πως είναι πολύ ξινό για τα 
γούστα τους.  

Μία δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ακόμη στην τάξη ήταν ένα μουσικό παι-
χνίδι: α)Οργανώσαμε τα παιδιά να  καθίσουμε κάτω με σταυρωμένα πόδια σε κύκλο 
με σκοπό να παίξουμε το ρυθμικό λεκτικό παιχνίδι ''τσάι''. 

β) Χτυπούσαμε το δεξί γόνατο δύο φορές με το δεξί χέρι τραγουδώντας σε χωριστές 
φράσεις "τσά - ι" δίνοντας προσοχή στη ρυθμική ταχύτητα (tempo) την οποία υποδεί-
κνυε ο παιδαγωγός. Άλλες φορές ήταν πιο αργή και άλλες πιο γρήγορη. Ο παιδαγωγός 
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άλλαζε την ένταση των συλλαβών κάνοντας το λεκτικό ρυθμικό παιχνίδι ακόμη πιο 
απαιτητικό για να ακολουθηθεί πιστά από τα παιδιά.  

γ)Αυτός που έχανε την σειρά των λέξεων πρώτος, σταματούσε να τραγουδάει και συ-
νέχιζε να χτυπάει παλαμάκια. Ο τελευταίος που έμεινε  ήταν και ο νικητής του παιχνι-
διού στον οποίο βραβείο ήταν ένα φλιτζάνι τσάι με γεύση της επιλογής του.  

7η Φάση Γίνεται η σύνθεση του τελικού έργου από την ομάδα, με βάση την εργασία 
των υποομάδων.  

8η Φάση Λήξη σχεδίου με κοινή απόφαση παιδαγωγού και παιδιών. Γίνεται η παρου-
σίαση του έργου της ομάδας στην τάξη ή στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περι-
βάλλον. Τα παιδιά μοιράζονται έτσι τις ανακαλύψεις τους με τους άλλους (αξιολόγηση/ 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων), είτε αυτοί είναι οι γονείς, είτε τα παιδιά των άλλων τά-
ξεων ή τα μέλη της κοινότητας.  

Οργανώσαμε με τα παιδιά μια έκθεση με τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε και τα παρου-
σιάσαμε στις άλλες τάξεις του παιδικού σταθμού και τους κεράσαμε όλους το τσάι που 
επέλεξαν.  Συμπερασματικά τα παιδιά  

• Δούλεψαν για να αναπτύξουν την αίσθηση της γεύσης τους καθώς ενισχύθηκαν 
σημαντικά από την αίσθηση της όσφρησης και εξερεύνησαν διάφορα είδη τσαγιού 
όπως το τσάι μέντας, το χαμομήλι και το τσάι του βουνού. 

• Βελτίωσαν το λεξιλόγιο και τις συνδέσεις που σχετίζονται με την κατασκευή κάθε 
είδους τσαγιού.  

• Γνώρισαν τα σχετικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για την παρασκευή τσαγιού όπως 
το φλιτζάνι τσαγιού. 

• Εξέλιξαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες καθώς συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ομά-
δες για να συζητήσουν για το ταξίδι του τσαγιού. 

• Ανέπτυξαν μια ισχυρή κατανόηση για την προέλευση των τροφίμων (μέντα, λεμόνι 
θυμάρι) καθώς συνέλεξαν φυτά από τον κήπο μας για να φτιάξουν τσάι. 

• Δημιούργησαν μια κατανόηση σχετικά με τη διαφορά των θερμών και ψυχρών θερ-
μοκρασιών καθώς κάναμε πολλές φορές ζεστό και κρύο τσάι. 

Όπως φάνηκε στην πράξη κάποια στάδια συγχωνεύονται σύμφωνα με τις ανάγκες των 
παιδιών.  
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Η μουσική και πολιτισμική παράδοση της Κέρκυρας μέσα από τις Φιλαρμονικές. 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Γεωργοτά Σωτηρία 
Νηπιαγωγός Π.Ε.60, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Κέρκυρας, sgeorgota@gmail.com 

Θεοχάρης Θωμάς 
Δάσκαλος Π.Ε.70, Υποψήφιος Διδάκτορας, thomtheo@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς τους ήχους ν’ 
αγαπώ, σ’ ένα τόπο μουσικό; Σε μια Φιλαρμονική θα μπω!!!», όπως αυτό σχεδιάστηκε 
και υλοποιείται στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας: «Ο Καποδίστριας» για μαθητές 
της Γ’ και Δ’ τάξης του δημοτικού. Ειδικότερα, επιχειρείται η ανάδειξη της φιλαρμο-
νικής ως πυλώνα της πολιτισμικής παράδοσης της Κέρκυρας και του ρόλου της στη 
μετάδοση και διατήρησή της σε παιδιά και ενήλικες. Το πρόγραμμα προσπαθεί να α-
νατρέψει την καθεστηκυία κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εναρμονι-
σμένο με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. των αντίστοιχων μαθημάτων και αξιοποιεί απόψεις 
της μουσειοπαιδαγωγικής και της διδακτικής της μουσικής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φιλαρμονική, Μουσική, Πολιτισμός, Παράδοση, Κληρονομιά 

Εισαγωγή 

Ο πολιτισμός αποτελεί το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας, όντας στενά συνυφασμένος μαζί 
της. Η μουσική είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία, πολιτισμού και κοινωνίας, και 
σχετίζεται με τη συλλογική ταυτότητα και τις μνήμες. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο-
χεύει στη διατήρηση της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς και την επηρεάζει πολλαχώς 
(Αργυρίου, Τσούτσια - Λουλάκη, & Μαγαλιού, 2010). Σαν γνωστικό αντικείμενο της 
εκπαίδευσης έχει την υποχρέωση να εκλαμβάνεται σαν μία φυσική λειτουργία, με  βιο-
λογικές και πολιτιστικές βάσεις, που ωθεί τη διατήρηση και μετάδοση της κληρονομιάς 
(Μπενέκου, 2016), όπως ήδη αναφέρθηκε και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχοντας 
σαν στόχο τη γενικότερη ευαισθητοποίηση με τη μουσική, οφείλουμε να κινηθούμε 
στην κατεύθυνση οργανωμένων δραστηριοτήτων που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της 
διδασκαλίας συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων, ξεκινώντας από τα πρώτα χρό-
νια της εκπαίδευσης στο σχολείο και περιλαμβάνοντας διαφορετικά είδη και πολιτι-
στικά στοιχεία (Πούλου, 2006). 

Η πραγματοποίηση των στόχων, εκτός της ικανότητας και διάθεσης του δασκάλου, α-
παιτεί την ύπαρξη κατάλληλων χώρων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με οφέλη γνω-
στικά, ψυχοκινητικά και συναισθηματικά (Κτενιαδάκη, 2008). Στην περίπτωση της 
δράσης, η περιγραφή της οποίας ακολουθεί, θεωρείται ο χώρος της φιλαρμονικής ως ο 
πλέον κατάλληλος για την επίτευξη των στόχων αυτών. Από την άλλη, το παιχνίδι στη 
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μουσική διδασκαλία ενισχύει την επιστημονικότητα και συν-πλέκει τα γνωστικά αντι-
κείμενα, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Οι δραστηριότητες αξιο-
ποιούν στοιχεία του παιχνιδιού, με τη θετική πλευρά του όρου, αποστασιοποιημένες 
από την «αναρχία» της παιδικής χαράς (Μπενέκου, 2016). 

Θεωρητική προσέγγιση 

Ο κάθε τόπος είναι συνυφασμένος με τη δική του μουσική κληρονομιά. Η μουσική, 
κατά τη Χρυσοστόμου (2007), αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης κληρονομιάς μας, της 
καθημερινής μας ζωής, τρόπο ένταξης στην κοινωνία και τρόπο γνώσης. Εκτός του ότι 
συνδέεται στενά με διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού και αποκρυσταλλώνει τις στά-
σεις και τις αξίες την κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται, αποτελεί και τρόπο προσέγ-
γισής του (Σέργη, 2007), με την παραδοσιακή μουσική να αποτελεί μέρος του πολιτι-
σμού και της ταυτότητας μιας κοινωνίας (Πούλου, 2006). Ο ρόλος της έχει αλλάξει, 
όντας πλέον αποδεκτός ως είδος μουσικής και όχι κοινωνικής έκφρασης (Διονυσίου, 
2007), αλλά και ως εργαλείο, ώστε να έρθουμε πιο κοντά στα κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά ενός λαού ή μιας εποχής (Λιάβας, 2007). 

Αναρίθμητες είναι οι έρευνες που παρουσιάζουν τις ευεργετικές επιδράσεις της μουσι-
κής στον άνθρωπο. Ανάμεσα στα οφέλη της επαφής μαζί της από την πρώιμη παιδική 
ηλικία είναι η έμμεση ενίσχυση της νοημοσύνης (Ευαγγελοπούλου, 2007). Οι μουσικές 
δραστηριότητες, που χαρακτηρίζονται από συλλογικότητα, συνεργασία, υπευθυνότητα 
και αλληλεπίδραση, υποβοηθούν την κοινωνικότητα των παιδιών (Πούλου, 2006), ενώ 
η επερχόμενη κοινωνικοποίηση οικοδομείται ως αποτέλεσμα της στενότερης επαφής 
με την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και κατ’ επέκταση τον τόπο (Γκουτζέρη, 2017). 
Πέραν της μουσικής ανάπτυξης, σημαντικό είναι οι μαθητές να βιώσουν μουσικές ε-
μπειρίες, που στη συνέχεια θα τους ωθήσουν στο να γίνουν «επαγγελματίες άνθρωποι» 
(Χαμακιώτη & Ζιρώ, 2010). 

Η σπουδαιότητα του γνωστικού αυτού αντικειμένου έχει αναγνωριστεί από την ευρύ-
τερη εκπαιδευτική κοινότητα. Σαν μάθημα έρχεται να εξισορροπήσει τη βαρύτητα των 
άλλων γνωστικών αντικειμένων, δίνοντας έμφαση στην πνευματική και συναισθημα-
τική ανάπτυξη (Κτενιαδάκη, 2008). Η δε Αργυρίου (2013:123) υπογραμμίζει πως «η 
θέση που κατέχει η μουσική στο σχολείο αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης της θέσης 
της στην ευρύτερη κοινωνία». Η μουσική στη σχολική κοινότητα συνεισφέρει στη δια-
τήρηση και μετάδοση της πολιτισμικής ταυτότητας ενός τόπου στα νεότερα μέλη της. 
Έτσι, προσεγγίζοντας διαπολιτισμικά το μάθημα, προάγεται ο σεβασμός προς έτερες 
πολιτισμικές ομάδες και εντρυφώντας στο δικό μας πολιτισμό σεβόμαστε και των άλ-
λων (Γκουτζέρη, 2017), χωρίς αυτό συνεπάγεται “πολιτισμική ομογενοποίηση” 
(Αυθεντοπούλου & Παντοπούλου, 2016). 

Η ιστορία και η ιδιαίτερη παράδοση του κάθε τόπου οδήγησε στην ύπαρξη στον ελλα-
δικό χώρο ποικίλων μουσικών ακουσμάτων. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα στο παιδί α-
φενός να κατακτήσει και ιστορικές και πολιτισμικές γνώσεις, που αφορούν στον τόπο 
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του (Ζούρκου, 2017) και αφετέρου αυτή να εστιάζει σε μία πολιτισμική και όχι γεγο-
νοτολογική προσέγγιση της ιστορίας (Αυθεντοπούλου & Παντοπούλου, 2016), που εί-
ναι και στόχος της διδασκαλίας της παραδοσιακής μουσικής και όχι οι λεπτομερείς 
αναφορές σε τεχνικά μουσικά ζητήματα (Αργυρίου, 2007). Επιπλέον, ενδυναμώνεται 
η κριτική ικανότητα των παιδιών (Αυθεντοπούλου & Παντοπούλου, 2016), ενώ προ-
σεγγίζοντάς τη βιωματικά, γίνεται κατανοητή και ως κομμάτι της σημερινής μας ζωής 
που δεν ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν (Αργυρίου, 2007). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί πως η μουσική παράδοση περιλαμ-
βάνει το δημοτικό τραγούδι, τη βυζαντινή και αρχαία ελληνική μουσική (Ντινόπουλος, 
2007). Όσον αφορά στην Κέρκυρα, αυτή ενέχει κάποιες ιδιαιτερότητες, εξαιτίας της 
ιδιάζουσας ιστορικής εξέλιξης, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικότερα, συνα-
ντώνται, πέραν της παράδοσης των αγροτικών περιοχών, και αστικά χαρακτηριστικά, 
άμεσα επηρεασμένα από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, στο πλαίσιο των οποίων ανα-
πτύχθηκαν και οι φιλαρμονικές. Εξάλλου, «οι περιοχές που έζησαν για μεγάλο διάστημα 
κάτω από το ζυγό της ξένης κυριαρχίας, αναμφίβολα δέχτηκαν επιδράσεις από την πολι-
τισμική κουλτούρα του κατακτητή. [...] Οι περίφημες φιλαρμονικές του Ιονίου, πολυά-
ριθμες και πολυπληθείς σε όλα τα νησιά, αποτελούν απομεινάρι της αγγλικής περιόδου» 
(Καταβάτη, 2015:12-20). 

Τα Επτάνησα επηρεάστηκαν από τις ιδέες του Διαφωτισμού και αποτέλεσαν πύλη ει-
σόδου των ιδεών του προς τον ελλαδικό χώρο (Καταβάτη, 2015), γεγονός που ευνόησε 
την ανάπτυξη των φιλαρμονικών. Η ιστορία τους στο Ιόνιο ξεκινάει κατά την ενετική 
κυριαρχία, με την παρουσία στρατιωτικών μπαντών, που από την εποχή εκείνη κιόλας 
συμμετέχουν στις θρησκευτικές, πολεμικές και ευρύτερα ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της 
τοπικής κοινωνίας (Κασάπη - Ζωντανού, 2015). Στα μουσικά αυτά σώματα δεν παρα-
τηρείται ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως σήμερα (Μπόχτης, 2008) . 

Η Κέρκυρα έχει χαρακτηριστεί ως το νησί της μουσικής, καθώς η παρουσία της στα 
πολιτιστικά δρώμενα είναι σημαντικότατη. Οι φιλαρμονικές διαδραματίζουν σπουδαίο 
ρόλο στη μουσική εκπαίδευση των Κερκυραίων και εξελίσσουν μία μουσική με ιστορία 
175 ετών, καθιστώντας τη αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Τα ακούσματά της είναι πολύ 
οικεία στα παιδιά, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε πολλές εκφάνσεις της τοπικής 
ζωής, ενώ διατηρούν πολλά από τα αρχικά τους γνωρίσματα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι τα δωρεάν μαθήματα (Corfu2021, 2015). 

Περιγραφή της δράσης 

Καθημερινά οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφόρων ειδών μουσικά ερεθίσματα 
και πολύ περισσότερο σε ένα τόπο με πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά. 
Αφορμή για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης «Πώς τους ήχους ν’ αγαπώ, σ’ 
ένα τόπο μουσικό; Σε μια Φιλαρμονική θα μπω!!!», για μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης, 
υπήρξε το άμεσο ενδιαφέρον τους, εξαιτίας της επαφής τους αυτής. Ακροώμενοι την 
ανάγκη τους καταβλήθηκε προσπάθεια για ανάδειξη του λειτουργικού ρόλου που 
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κατέχουν στο νησί οι φιλαρμονικές και επιδιώχθηκε η προσέγγισή τους με έναν ελκυ-
στικό και βιωματικό τρόπο με μουσικά και μη παιχνίδια. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τη μουσική, η εξοικείωσή τους με το χώρο μίας Φιλαρμονικής και η 
γνωριμία με διάφορα μουσικά όργανα, ώστε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει όταν όλα 
αυτά τα όργανα αποφασίζουν να παίξουν μαζί για να δημιουργήσουν γνώριμους ήχους 
για την μουσική παράδοση του νησιού. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η εισαγωγή στην έννοια της φιλαρμονικής και η παρουσίαση 
των κατηγοριών των οργάνων που τη συνθέτουν (πνευστά και κρουστά). Επιζητείται η 
διάκριση των γενικών τους χαρακτηριστικών και ο ρόλος του μαέστρου. Ως προς το 
ιστορικό κομμάτι κατευθύνονται στο να γνωρίσουν το δρόμο που οδήγησε στη δωρεάν 
παροχή της μουσικής παιδείας σε μία φιλαρμονική και στην κατανόηση της ιστορικής 
σύνδεσης των φιλαρμονικών με τον τόπο της Κέρκυρας. Τέλος, ζητείται να εμπλακούν 
βιωματικά σε ποικίλα μουσικά παιχνίδια και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο αυτοσχε-
διασμός, η ομαδική και ατομική εκτέλεση, η μελωδία, ο ρυθμός. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η Φιλαρμονική για τη δράση ήταν αφενός η δυνατότητα ξενά-
γησης που παρέχεται στους μαθητές για εξοικείωση με το χώρο και αφετέρου ένα δια-
φορετικό περιβάλλον μάθησης από αυτό του σχολείου (Νικονάνου κ.α., 2015). 

Η εκπαιδευτική δράση ξεκινάει με γνωριμία με το χώρο της Φιλαρμονικής. Αρχικά, 
ξεναγούνται σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου, ώστε να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με 
το χώρο, τα μουσικά όργανα και την ενδυμασία των μουσικών της Φιλαρμονικής. Στο 
στάδιο αυτό ο μαθητής είναι ακόμη παθητικός δέκτης πληροφοριών και η συσχέτιση 
με τα εκθέματα είναι ελάχιστη (Νικονάνου κ.α., 2015). Το βήμα αυτό είναι σίγουρα 
απαραίτητο, ωστόσο εξαιτίας της ελάχιστα ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών ελα-
χιστοποιήθηκε χρονικά και περιορίστηκε στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες. 

Μετά την ξενάγηση, οι μαθητές συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένη αίθουσα, όπου η 
διαφορετική ταξινόμηση των καθισμάτων και η παρουσία των μουσικών οργάνων ξε-
χωρίζει και την χαρακτηρίζει ως κατάλληλα διαμορφωμένη για την εκμάθηση της μου-
σικής. Είναι κι εδώ ένα σχολείο, μόνο που είναι σχολείο για τη μουσική. Ακολουθεί 
παρουσίαση από τους εισηγητές εκπαιδευτικούς σε διαφανοσκόπιο μιας σύντομης ει-
σαγωγής για τον ορισμό της ορχήστρας και κατ’ επέκταση του ορισμού της φιλαρμο-
νικής. Γίνεται αναφορά στην ενδυμασία, στην ονομασία μιας φιλαρμονικής  και στο 
«στήσιμο» των μουσικών στις δημόσιες εμφανίσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
όργανα από τα οποία αποτελείται μία φιλαρμονική, γίνεται αναφορά στο ρόλο του μα-
έστρου και στην ιστορική αναδρομή της μουσικής παιδείας στο νησί. Τέλος, αναφέρο-
νται οι επιρροές των κατακτητών στη μουσική με την παρουσίαση μίας ιστοριογραμ-
μής και η συμβολή του Νικολάου Μάντζαρου ως εμπνευστή της δωρεάν μουσικής παι-
δείας και ιδρυτή της πρώτης φιλαρμονικής. 
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Όμως, αφού μουσικές εμπειρίες των παιδιών οικοδομούν το μουσικό τους υπόβαθρο 
(Σαλτάρη, 2016), το πρόγραμμα εστιάζει σε βιωματικές δράσεις, περιορίζοντας το θε-
ωρητικό κομμάτι, που ο ρόλος του είναι καθαρά εισαγωγικός. Αναντίλεκτα, η βιωμα-
τική δράση λαμβάνει σάρκα και οστά μέσα από τα παιχνίδια. Ο όρος εμπερικλείει το 
δημιουργικό και στοχευμένο παιχνίδι που κατευθύνεται στη δημιουργικότητα, εφευρε-
τικότητα και πειραματισμό των παιδιών (Μπενέκου, 2016). Από τη βιωματική προσέγ-
γιση βγαίνουν κερδισμένοι και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Κτενιαδάκη, 2008). 

Στη συνέχεια οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και γίνονται μικροί μαέστροι. 
Υπό τη διεύθυνση ενός μαθητή/ μαέστρου όλα τα παιδιά παίζουν ένα μουσικό κομμάτι. 
Όταν ο μαέστρος έχει ανεβασμένο το αριστερό του χέρι, τα παιδιά  θα παίξουν δυνατά, 
όταν το έχει κατεβασμένο, θα παίξουν σιγά. Το πότε θα παίξουν ακριβώς εξαρτάται 
από το δεξί του χέρι. Στόχος του παιχνιδιού δεν είναι να παράξουν ένα μελωδικό κομ-
μάτι, αλλά να κατανοήσουν το ρόλο του μαέστρου και των μουσικών. Για το παιχνίδι 
χρησιμοποιούνται τα μουσικά όργανα Orff, τα οποία εξάλλου «δεν προϋποθέτουν κά-
ποιο επίπεδο γνώσεων για το χειρισμό τους, γιατί η δημιουργικότητα δεν συνεπάγεται και 
γνώση της μουσικής, με την αυστηρή έννοια των ορισμών, της σημειογραφίας ή της εκτέ-
λεσης κάποιου μουσικού οργάνου» (Μπενέκου, 2016:25). Τελικά κατανοούν πως για να 
παραχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα απαιτείται συνεργασία και σεβασμός μεταξύ 
των μελών της ομάδας. 

Ακολουθεί το παιχνίδι μνήμης, όπου ένα παιδί προσπαθεί να ανακαλύψει ποιο μουσικό 
όργανο λείπει. Αναλυτικά, παρουσιάζουμε στους μαθητές (με τη χρήση βιντεοπροβο-
λέα) καρτέλες με τα μουσικά όργανα που αποτελούν την ομάδα των κρουστών: πιατί-
νια,  ταμπούρο, γκρανκάσα, ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο, τύμπανα ορχήστρας. Επιλέγεται 
ο μαθητής που θα πάρει μέρος στο παιχνίδι και αφαιρούμε μία τυχαία καρτέλα με κά-
ποιο μουσικό όργανο. Ο μαθητής θα πρέπει να ανακαλύψει «ποιο λείπει». Η υπόλοιπη 
ομάδα παραμένει αθόρυβη ενισχύοντας με την ησυχία της τη συγκέντρωση του μα-
θητή. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται χρησιμοποιώντας καρτέλες με μουσικά όργανα 
από την ομάδα των ξύλινων και χάλκινων πνευστών. 

Έπεται ένα παιχνίδι αναγνώρισης. Εδώ παρουσιάζουμε στους μαθητές καρτέλες με τις 
τρεις κατηγορίες των μουσικών οργάνων(χάλκινα πνευστά, ξύλινα πνευστά ή κρου-
στά). Επιλέγεται ο μαθητής που θα πάρει μέρος και του παρουσιάζεται μία τυχαία καρ-
τέλα με ένα μουσικό όργανο, οπότε και προσπαθεί να αναγνωρίσει σε ποια από τις 
κατηγορίες ανήκει. Η δράση ολοκληρώνεται με την επαφή με κάποια μουσικά όργανα. 
Οι μαθητές τα ακουμπάνε, τα περιεργάζονται και παράγουν ήχο! 

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέ-
ματα μουσικής. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μουσικής έκφρασης, διαπροσωπικής επικοι-
νωνίας και πολιτισμικής συνείδησης προκλήθηκε μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες που υλοποιήθηκαν, ενώ τα παιδιά έπαιρναν μέρος σε διάλογο μέσα από 

1749/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



ανοιχτές ερωτήσεις και αυτο-ανακάλυπταν μέσα από το παιχνίδι. Η ενεργός εμπλοκή 
τους και η υλοποίηση δραστηριοτήτων σε έναν χώρο διαμορφωμένο με κατάλληλο υ-
λικοτεχνικό εξοπλισμό συμβάλλει στην παρακίνηση του ενδιαφέροντος και την ουσια-
στική συμμετοχή τους. Οι βιωματικές δράσεις κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους 
και υποκινούν τους μηχανισμούς  ενεργοποίησης της μάθησης με έναν τρόπο παι-
γνιώδη και αβίαστο. Σημειώνεται πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είχε αξιολογική 
διάσταση ως προς τους μαθητές, με την έννοια ότι στο τέλος δεν προέκυπτε κάποιου 
είδους βαθμολογία. Ως εκ τούτου, δεν δρούσαν υπό αυτήν την «πίεση», κάνοντας την 
όλη διαδικασία περισσότερο διασκεδαστική και ευχάριστη και ήταν πολύ πιο ελεύθε-
ροι, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους 

Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
γνήσια μουσικά όργανα και ενδυμασίες και όχι απλά ένα αντίγραφό τους, ενώ η βιω-
ματική προσέγγιση της γνώσης στο συγκεκριμένο χώρο εξοικείωσε τα παιδιά μ’ αυτόν 
και τον κατέστησε προσιτό, δίνοντας την ευκαιρία για μια μελλοντική αξιοποίηση. Πα-
ράλληλα, πολλοί μαθητές ταυτίστηκαν με το ρόλο ενός μουσικού φιλαρμονικής, ενώ 
αντιλήφθηκαν πως έμμεσα εμπλέκονται με μια φιλαρμονική με τη συμμετοχή ενός προ-
σώπου του περιβάλλοντός τους. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στη βασική του στοχοθε-
σία και παρείχε στους μαθητές ευχαρίστηση ανοίγοντας νέους μαθησιακούς και μου-
σικούς ορίζοντες άμεσα συνδεδεμένους με τον τόπο τους. 
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Περίληψη 
 

Στην εργασία γίνεται μία κριτική αξιολόγηση των θεωριών της προσωπικότητας( ψυ-
χοδυναμικής, γνωστικής και βιολογικής) και του τρόπου επηρεασμού της συμπεριφο-
ράς, λόγω των ατομικών διαφορών, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα  την παρατήρηση 
δομικών, οργανωτικών διαφορών, παραλείψεων και ερμηνειών. Οι επιστημονικές με-
λέτες ατομικών διαφορών αξιολογημένων με ψυχομετρικά εργαλεία περί ερμηνείας ή 
διαφοροδιάγνωσης βασίζονται στις θεωρίες προσωπικότητας (Kline, 1995, 2015). Επι-
σημαίνεται ότι στα ευρέως διαδεδομένα ψυχομετρικά εργαλεία τίθενται θέματα περιο-
ρισμών, εγκυρότητας, αξιοπιστίας καθώς εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα 
(Furr, 2017). Η Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών προσεγγίζοντας την ανθρώπινη προ-
σωπικότητα διατύπωσε ορισμούς διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων εξαρτημέ-
νων του θεμελιωτή, συνοψίζοντας στο σύνολο σταθερών κληροδοτημένων, γνωστι-
κών, συναισθηματικών ή συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών που γνωμοδοτούν το 
υγιές ή πάσχον άτομο (Feist & Feist, 2009). Περιγράφοντας διαφορικά τον άνθρωπο, 
βάσει στοιχείων σύνθεσης της προσωπικότητάς, θεωρίες εστίασαν σε διαφορετικές έν-
νοιες καθορισμού ατομικής σπανιότητας του χαρακτήρα, των κινήτρων, της συναισθη-
ματικής ιδιοσυγκρασίας, νοημοσύνης,  φυσικής διάπλασης (McLeod, 2014). 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Θεωρίες προσωπικότητας, ατομικές διαφορές. 

 
Εισαγωγή 

 
Θεωρίες προσωπικότητας στοχεύουν στην εξήγηση  ατομικών διαφορών μέσω συστη-
ματοποιημένων ευρημάτων παρέχοντας χρήσιμες κατευθύνσεις στους ερευνητές για 
οργανωμένη ταξινόμηση στις μορφοποιητικές συνιστώσες, αιτίες (Pervin & Oliver, 
2001). Έλλειψη ή παρερμηνεία καθορισμένων κριτηρίων αποτελεί ένδειξη μη-υγιούς 
ατόμου μέσω στατιστικής οριοθέτησης, αριθμητικά σταθμισμένης κλίμακας ή 
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αυθαίρετης κοινωνικά εξαρτώμενης της ανάπτυξης του ανθρώπου (Sagar-Ouriaghli et 
al., 2018). Τα οριζόμενα κριτήρια διαταραχών προσωπικότητας της Ψυχικής Υγείας 
του Παγκόσμιου Οργανισμού (WHO, 2001) κατά DSM-5 (APA, 2013), ICD-10 
(WHO, 1992), κοινό παρονομαστή των θεωριών, αποτελούν η παρέκκλιση από την 
ψυχική υγεία, αδυναμία προσαρμογής ή ικανοποιητικής λειτουργίας, στατιστικό κρι-
τήριο και κοινωνική παρέκκλιση (Σταλίκας, Τριλίβα & Ρούσση, 2012). Κατέστη απα-
ραίτητη η δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων της Ψυχομετρίας που εξελίχθηκαν συν 
τω χρόνω και μετατρέποντας θεωρητικά κριτήρια αξιολόγησης σε αλγόριθμους δια-
γνωστικών εργαλείων, απαλείφθηκε η ασυνέπεια, η επικάλυψη ταξινομούμενων εν-
νοιών, δομημένων χαρακτηριστικών ή διαταραχών που συναντώνται στην Κλινική, 
Συμβουλευτική, Σχολική ψυχολογία και πεδίων Προσωπικότητας, Συναισθηματικότη-
τας, Νόησης, Γνωστικής ή Διαπροσωπικής λειτουργικότητας, Ελέγχου παρορμήσεων 
(Σταλίκας, et al., 2012).  
 

Κριτική αξιολόγηση ατομικών διαφορών των θεωριών προσωπικότητας 

Θεωρίες προσωπικότητας, που σύμφωνα με τον Kelly (Χατήρα, 2011) διαχωρίζονται 
σε δικράνου-ώθησης ή καρότου-έλξης, προσδίδουν εφόδια στους ερευνητές ακόμη κι 
αν αποδειχθούν εσφαλμένες, τοιουτοτρόπως η κριτική αξιολόγηση οφείλει να προ-
σβλέπει σε πραγματιστικά πλεονεκτήματα, περιορισμούς, προοπτικές μιας θεωρίας 
(Myers & Myers, 2010).   

Ψυχοδυναμική θεώρηση 

Η  ψυχοδυναμική τριμερής θεωρία του Freud (2008) ερευνώντας τη λειτουργική, δο-
μική οργάνωση της προσωπικότητας ιεραρχεί ως κεφαλαιώδη μονάδα ανάλυσης το α-
συνείδητο (Θεοδόση-Πολυμέρη & Πασπάτη, 2014). Μέσω ενός μηχανιστικού ντετερ-
μινιστικού μοντέλου, ο ενεργειακός ρόλος του νου στη διανόηση και οι εσωτερικές 
ψυχικές διαδικασίες αποτελούν πυρήνα επεξήγησης ατομικών διαφορών οριοθετώντας 
την έκδηλη συμπεριφορά προϊόν ενστικτωδών κινήτρων, άδηλων κοινωνικών τρόπων 
εκμάθησης, καταδεικνύοντας ατομική σπανιότητα (McLeod, 2014). Ψυχοδυναμικώς η 
κοινωνική ανάπτυξη, βάσει αρχών ηδονής, αποτελεί έρμαιο αλληλεπίδρασης παιδικών 
ασυνείδητων διαπροσωπικών σχέσεων, εμπειριών, γενεσιουργών ενστίκτων, ορμών,  
εξωγενών δυνάμεων του συνειδητού πλαισίου επιζητώντας χρονοδιαγραμματική ολο-
κλήρωση (Freud,  2008). Ως αιτιατοί εκλυτικοί παράγοντες αναδύονται εκ τυχαίων γε-
γονότων, γλωσσικών παραδρομών απουσία μεταβλητών αυτεπιγνώσεως (Linden, 
2006), ελεύθερης βούλησης (Rogers, 1995), τροποποίησης εννοιολογικών κατασκευών 
(Kelly, 2003), κινήτρων αυτοπραγμάτωσης (Maslow, 2013) πέρα προκατασκευασμέ-
νων εξ ιδίου επιλογών (Linden, 2006).  Τεκμηριωμένο φεμινιστικών επικρίσεων ο 
Freud (2008) άπτεται καθορισμού της γυναικείας ανάπτυξης στην ασυνείδητη έλλειψη 
πέους (Horney,1973) απουσία γονιδιακών αιτιών ή DNA (Geist, 2013) και προδήλως 
κωφεύει σε εξωγενείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές συνιστώσες όπως θεωρίες μάθησης 
(Bandura, 2010; Skiner,1990), συλλογικό ασυνείδητο (Jung, 2014), πολιτισμικές επι-
δράσεις (Nisbett, 2003).  Χαρακτηριζόμενη περιορισμένης βάσης δεδομένων 
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παρουσιάζει περιεκτική, συστηματική ανάλυση, με αλληλοσυνδεόμενα ετερόκλητα 
στοιχεία επικεντρωμένη στην πολυπλοκότητα λειτουργίας ανάπτυξης της προσωπικό-
τητας, εμβάλλει ευρύ φάσμα φαινομένων εμφυσώντας έρευνες διεξοδικότερης διερεύ-
νησης όπως των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (Pervin & Oliver, 2013).  Η ψυχανάλυση 
βάσει ψυχοδυναμικής θεωρίας θεμελιώνει την αλληγορία προσωπικότητας, απομακρυ-
σμένη από πρόβλεψη συμπεριφοράς (Kelly,2003) ή εν δυνάμει στρατηγικών θεωρίας 
των πέντε παραγόντων (Γεωργαντά, 2003). Καθοδηγεί, μέσω προβολικών δοκιμασιών, 
ελεύθερων συνειρμών στην συνειδητή αυτό-περιγραφή κατεύθυνσης παρόντος-παρελ-
θόντος (Graf & Diamond, 2018), όπως η αιτιολόγηση κατάθλιψης που έπεται απώ-
λειας, ως οργή στρεφόμενη εναντίον του εαυτού, ελλείψει ορθολογικού εμπειρισμού 
γνωστικών θεωριών (Sternberg, 2007). Μολονότι η ψυχοδυναμική αποτέλεσε βάση με-
τέπειτα προσεγγίσεων αμφισβητήθηκε ερευνητικώς για εστιασμένη σε ασθενείς συλ-
λογή πληροφοριών θεωρητικώς σχετιζόμενων, ελλείψει επιστημονικής τεκμηρίωσης, 
ύπαρξης αντιθέσεων πρότερων και μεταγενέστερων θεωριών παρεπόμενο συχνής με-
ταβλητότητας άνευ αναιρέσεων προηγούμενων εκδοχών (Βοσνιάδου, 2001). 

Γνωστική θεώρηση 

Εν αντιθέσει ψυχοδυναμικής και ως απάντηση στη συμπεριφοριστική που αγνοούσε 
την ύπαρξη σκέψης, η γνωστική θεωρία του Kelly (2003) στην δομημένη οριοθέτηση 
ατομικών διαφορών κατατείνει στα επιφανειακά-βαθύτερα χαρακτηριστικά (Feist, 
2018). Αριθμητή χρίζει τον άνθρωπο «επιστήμονα» με αυτοαντίληψη, συνειδητές γνω-
στικές λειτουργικές διεργασίες, που δημιουργεί προσωπικά κατασκευάσματα, ερμη-
νείες συγκεκριμένων τύπων προσωπικοτήτων βάσει πόλων ομοιότητας ή αντίθεσης 
προκειμένου να αλληλεπιδράσει, προβλέψει γεγονότα στοχεύοντας στην μελλοντική 
βελτίωση της ζωή του (Eysenck, 2017). Παρονομαστή νοηματοδοτεί την παρούσα ερ-
μηνεία του εξωτερικού κόσμου και το κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης και παρατήρησης 
(Atkinson  et al. 2003) οριοθετώντας την ψυχοπαθολογία απόρροια λειτουργικής δια-
ταραχής νοητών κατασκευών (Kelly, 2003). Χωρίς αποσαφήνιση προέλευσης συστή-
ματος στη γνωστική θεωρία απουσιάζουν παρωθητικές  συμπεριφοριστικές δυνάμεις 
(Pavlov, 1927) εκθέτοντας περιορισμένα στοιχεία ανάπτυξης αντικρουόμενα της κουν-
στρουκτιβιστικής θεωρίας του Piaget (Wadsworth, 2001). Στις συνεχείς αναλύσεις του 
Kelly (2003) βρεφική, παιδική ηλικία αποτελούν ζήτημα ελάσσονος σημασίας, τουνα-
ντίον άνωθεν θεωριών, υπερπροβάλλοντας μελλοντικά κίνητρα και αγνοώντας ψυχο-
σεξουαλικά (Freud, 2008), παρελθοντικής μάθησης, εμπειριών (Kohlberg, 2017), που 
ωθούν σε απόληξη βραχυπρόθεσμων-μακροπρόθεσμων ατομικών προσδοκιών και πε-
ριβάλλοντος της κοινωνιογνωστικής θεωρίας του Bandura (2010). Κατακρίνεται για 
την παταγωδώς απούσα πολιτισμική κουλτούρα της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας 
(Vygotsky, 2017) επειδή η έρευνα του διεξάχθηκε μόνο στις ΗΠΑ (Pervin & Cervone, 
2013). Η γνωστική μονομερής θεωρία αξόνων διαδικασίας σκέψης, συναπαρτίζοντας 
την κατάθλιψη ως λογικο-θυμική γνωσία (Χατήρα, 2011), προδήλως αγνοεί άλλες πτυ-
χές προσωπικότητας, περιφρονώντας αμερόληπτα νοημοσύνη, γονίδιο (Eysenck, 2010) 
που δύναται να επηρεάσουν την κριτική σκέψη όπως των επτά πρωτογενών παραγό-
ντων (Papanastasiou, 1999) ή της Τριαρχικής θεωρίας νοημοσύνης (Sternberg, 2003). 
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Στη θεωρία του Kelly (2003) αναγνωρίζεται η σημασία επιρροής γνωσιών, αντιλή-
ψεων, προσωπικών κατασκευών απαρτίζοντας τη σημαντικότερη θεωρία δεκαετίας 
1945-1955 (Bruner,1956) καθότι διαμόρφωσε νέες τεχνικές αξιολόγησης, λειτουργώ-
ντας ως προπομπός κοινωνιογνωστικών, γνωστικοσυμπεριφοριστικών θεωριών διε-
ρεύνησης, ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων τομέων (Beck, 2013). Η εξέλιξη της γνω-
στικής θεωρίας-θεραπείας καθορισμένων ρόλων  του Kelly (Rep test ) με δυνατότητα 
ανάπτυξης στρατηγικών συναντάται στην γνωσιακή με προσθετικό μέλος στον τρόπο 
επεξεργασίας γεγονότων την συναισθηματική ανταπόκριση που προηγείται ή ακολου-
θεί γνωστικής επεξεργασίας (Κολίσης et al., 2010). Η δημοτικότητα της γνωστικής θε-
ωρίας εξ αρραβώνων με συμπεριφοριστικές οριζόμενη γνωστικό-συμπεριφοριστική 
αυξάνεται ως υπόβαθρο της πιο επισταμένης και δεσπόζουσας κλινικής θεραπείας ψυ-
χικών διαταραχών (Beck, 2013). 

Βιολογική θεώρηση 

Η βιολογική προσέγγιση βασιζόμενη σε πειραματικές μελέτες παραγοντικής ανάλυσης, 
ταπεραμέντου, κληρονομικότητας με εκπρόσωπο τον, επικριτή ψυχαναλυτικών θεω-
ριών,  Eysenck  (2010) και πυρήνα τη λειτουργικότητα του εγκεφαλικού νευρικού συ-
στήματος και του DNA, αξιολογεί τις ατομικές διαφορές ως απόρροια προδιάθεσης 
κληροδοτημένων γονιδίων και γνωστικής, ψυχολογικής,  νευροφυσιολογικής ανάπτυ-
ξης για εντοπισμό αιτιατών διόδων παρέκκλισης του οριοθετημένου «φυσιολογικού» 
(Geist, 2013 ) και συμφώνως λεγομένων του Karl Pearson (1904), η ιδιοσυγκρασία, 
ικανότητα, ντροπαλότητα, ο τρόπος σκέψης, κληρονομούνται όπως το ύψος ή το ά-
νοιγμα των χεριών. Αποδεχόμενη συμβολή περιβαλλοντικών παραγόντων έκδηλα 
πλειοδοτεί στις γενετικά ενδογενείς βιολογικές ή βιοχημικές διεργασίες διεγέρσεως, 
αντίδρασης, αναστολής οργανικών παραγόντων δυσλειτουργικότητας της ατομικής 
φυσιολογίας όπως η συνάρτηση ψυχοκοινωνικότητας-τεστοστερόνης (Gerlai, 2018) 
παραβλέποντας πτυχές θεωριών μάθησης όπως των Watson, Skinner, Pavlov, Bandura 
(Feldman, 2009). Ορισμένες ψυχολογικές θεωρίες υιοθετούν αρχές της όπως, οι έννοιες 
βιολογικών ενστίκτων, ενορμήσεων του Freud,  μολονότι εάν ενέργειες ή συμπεριφορά 
ερείδονται βιολογικής προσέγγισης αγνοούνται ετερόκλητα δομικά χαρακτηριστικά ά-
νωθεν θεωριών, καθώς η συνείδηση αντιμετωπίζεται ως εξαρτημένο αντανακλαστικό 
και οποιαδήποτε τροποποίηση γενετικών χαρακτηριστικών ή επίκτητων αντιδράσεων 
καθίσταται αδύνατη προκειμένου το άτομο να ευδοκιμήσει (Eysenck, 2017). Μελέτες 
διδύμων που πειραματικώς επιβεβαίωσαν τη βιολογική προσέγγιση αμφισβητήθηκαν 
από νεότερους ερευνητές θεωρώντας πως πανομοιότυπα δίδυμα έχουν κοινότερο γενε-
τικό  περιβάλλον σε σχέση με δυζυγωτικά του ιδίου φύλου και οι περιβαλλοντικές τους 
εμπειρίες σε σχέση με το περιβάλλον είναι ομοειδέστερες από ότι στα αδέλφια διαφο-
ρετικής ηλικίας  (Bouchard, et al., 1990). Μεταγενέστεροι ερευνητές απέδειξαν πως 
φύση, γονίδια, περιβάλλον αλληλεπιδρώντας δομούν τις ατομικές διαφορές όπως των 
16 παραγόντων (Cattell & Cattell, 1995) ή της βιο-οικολογικής προσέγγισης 
(Bronfenbrenner, 2017) καθότι άτομα με γενετική προδιάθεση ψυχοπαθολογικής δια-
ταραχής εκτίθενται σε αντίστοιχα πρότυπα γονεϊκής συμπεριφοράς και βιώματα αυτού 
του είδους, θέτουν βάσεις αλλοίωσης νευροδιαβιβαστών σχετιζόμενων με διαταραχές 
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προσωπικότητας, τοιουτοτρόπως η προβληματική συμπεριφορά διαιωνιζόμενη κληρο-
δοτείται μεταξύ γενεών (Moffit at el.,1994). Βιοψυχολόγοι, χρησιμοποιώντας τεστ α-
ντικειμενικών μετρήσεων,  ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας του Eysenck, επιθετικές 
μεθόδους, καλλιέργεια βακτηρίων μέσω γονιδίων, αφαίρεση ελαττωματικών κυττά-
ρων, εγκεφαλογραφήματα  αξιολογούν την οριοθετούμενη υγιή προσωπικότητα ή θε-
ραπεύουν τοιουτοτρόπως την παθολογική όπως της κατάθλιψης (Loehlin,1992). 

Τα ψυχομετρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερευνηθούν, αξιολογη-
θούν, διαγνωστούν, ταξινομηθούν οι ατομικές διαφορές χαρακτηριστικών, συμπεριφο-
ράς, προσωπικότητας,  της γνωστικοσυναισθηματικής , κιναισθητικής, λειτουργίας, 
νοημοσύνης του ατόμου, των γνώσεων, ικανοτήτων-δεξιοτήτων, συνηθειών  μέσω ε-
πιστημονικών διεργασιών, ερευνητικών δραστηριοτήτων επονομαζόμενα ως Ψυχομε-
τρία (Furr, 2017). Διεξάγονται διαμέσου τυποποιημένων κριτηρίων, καταγεγραμμέ-
νων, βαθμολογουμένων αριθμητικά όπως τεστ, παρατήρηση, κλίμακες, ερωτηματολό-
για, συνεντεύξεις (Αλεξόπουλος, 1998, 2004). Παράγουν κοστολογημένες ή δωρεάν 
εννοιολογικές αντικειμενικές αξιολογήσεις, αποτελέσματα βασιζόμενα σε θεωρητικά 
πλαίσια (Classic Theory, Factor Analysis, Item Response Theory), κριτήρια, δείγματα 
στάθμισης ή νόρμες, συνδυαστικά ή μεμονωμένα, μέσω πινάκων συσχετίσεων, συν-
διακυμάνσεων , τεχνικών στατιστικής ποσοτικής, ποιοτικής, παραγοντικής 
(Exploratory- Confirmatory Factor Analysis) ανάλυσης συστάδων ή συνιστωσών 
(Kothari, 2004). Χρησιμοποιούνται σε ατομικό επίπεδο ή ομαδικό για εξοικονόμηση 
χρόνου, τόπου, κόστους, προσαρμοσμένα και σταθμισμένα πολιτιστικού, ψυχολογι-
κού, φωνολογικού πλαισίου ανά τον κόσμο ή πολιτισμό, με χρονικά-τοπικά όρια εξέ-
τασης, διεργασιών, δειγματοληψίας, αποτελεσμάτων μέσω προφορικής, γραπτής, δια-
δικτυακής μορφής, δια ζώσης, προγραμμάτων software, στην μητρική γλώσσα ή 
Forward translation και δυνατότητα χρονικής, τοπικής επαναληψιμότητας (Κοντοπού-
λου, 2002).  

Ψυχομετρικά εργαλεία 

Υπάρχουν ποικίλα ψυχομετρικά εργαλεία όπως τα WISC ή WAIS μέτρησης ευφυΐας, 
μοντέλα Rasch μαθητικών γνωστικών ικανοτήτων, 16PF ή Myers-Briggs Type Indica-
tor αξιολόγησης επαγγελματικής συμπεριφοράς, MMPI2 σωμάτων ασφαλείας (Κου-
λάκογλου, 2013). Χρησιμοποιούνται στον τομέα ψυχοπαθολογίας, για ανίχνευση, διά-
γνωση, αξιολόγηση όπως κλινικά σύνδρομα, αναπτυξιακές, ψυχικές διαταραχές, βιο-
λογικές δυσλειτουργίες εξωγενών αιτιών, γνωστική, κινητική, αισθητηριακή, αντιλη-
πτική νόηση, συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα λειτουργία του ατόμου, ψυχοκοινωνικοί πα-
ράγοντες, επίπεδα εγκεφαλικής λειτουργίας του κλινικού, συμβουλευτικού τομέα και 
της ψυχολογίας υγείας στη βρεφική, παιδική, ενήλικη περίοδο (Μellon, 2010). Λόγω 
πολυπαραγοντικότητας  χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ευρύτερα 
καθώς και στην εκπαίδευση εξετάζοντας  παράγοντες όπως ακαδημαϊκή ή εργασιακή 
επίδοση, επιλογή προσωπικού, ανάλυση επιφανειακών ή κεκαλυμμένων χαρακτηριστι-
κών, διαφοροποίηση, μετασχηματίζουσα σκέψη, συνεργασία, απόδοση, πρόοδο, εκπαι-
δευσιμότητα, προφίλ, κίνητρα (Σταλίκας, et al.,2012). Επειδή ως «εργαλεία» 
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σκοπεύουν στη σχέση μεταβλητών άυλων στοιχείων, παραμένουν τα θέματα της δειγ-
ματοληψίας, εννοιολογικής κατασκευής εργαλείων, επιβλαβούς εφαρμογής, αξιοπι-
στίας ως προς την υποκειμενικότητα (Forrer Effect, Barum Effect), περίπτωση σφάλ-
ματος, ακρίβειας της συγκλίνουσας, συναφούς, συγχρονικής, προβλεπτικής ανάλυσης 
ή εγκυρότητας των αριθμητικών μετρήσεων (Theory of true scores), σταθμίσεων, στοι-
χείων, συμπερασμάτων και ανθρώπινων παραγόντων όπως εξεταστή ή εξεταζόμενου 
(Franchignoni, et al., 2012). Θέματα διεργασιών αξιολόγησης μπορούν να επηρεάσουν 
την αυτό-αποτελεσματικότητα του εξεταζόμενου συνεπαγόμενο της εσωτερικής εγκυ-
ρότητας, ηθικής, αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων όπως από μεριάς αξιολογητή η προ-
σωπικότητα, διαπροσωπική επαφή, ανεκτικότητα στην ιδιοσυγκρασία του εξεταζόμε-
νου, στοιχεία εξωγλωσσικής επικοινωνίας (APA, 2002; British Psychological Society, 
2000). Από μεριάς εξεταζόμενου η υπερευαισθησία σε ερεθίσματα, η ψυχοσωματική 
κατάσταση (άγχος, φόβος αποτυχίας, έμμηνος ρύση), ο βαθμός συμβατότητάς με την 
προσωπικότητα του αξιολογητή, στοιχεία καθημερινότητας (επαγγελματικά ραντεβού 
ή οικογενειακές υποχρεώσεις), αποπροσανατολιστικά στοιχεία (διάταξη, λειτουργικό-
τητα χώρου, φωτισμός, έπιπλα) (Κουλάκογλου, 2013) όπως θα όριζε και η θεωρία των 
αιτιατών αποδόσεων (Attribution Theory) (Μπασέτας, 2007). Τα αποτελέσματα των 
ψυχομετρικών δοκιμασιών ως αντικειμενικώς έγκυρα πρέπει να πληρούν κανόνες ηθι-
κής, δεοντολογίας (BPS, 2009), να είναι πιλοτικώς δοκιμασμένα, τυποποιημένα, αντι-
προσωπευτικά στο πραγματικό δείγμα, υποβαλλόμενα σε πανομοιότυπες δοκιμασίες 
αντικειμενικού βαθμού δυσκολίας που συνάδουν βάσει δειγμάτων (υγιές ή ψυχοπαθο-
λογικό) με τα χαρακτηριστικά των εξεταζομένων, χωρίς επιρροή εξωτερικού παράγο-
ντα απομονώνοντας το αντικείμενο μελέτης τους υπό ένα σταθμισμένο, ελεγχόμενο 
πλαίσιο διεξαγωγής των (Kline,  2015). Οι θεωρητικοί προσανατολισμοί παρέχουν το 
επιστημονικό υπόβαθρο της σύλληψης, αξιολόγησης, αναγνώρισης ψυχολογικών προ-
βλημάτων και πολυπαραγοντικής αιτιολογίας σκοπεύοντας στην εύρεση κριτηρίων 
διαφοροποίησης ομαλής κοινωνικής έναντι ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς (Furr, 
2017). Παρότι η εννοιολογική σύλληψη προβλήματος, η έρευνα, πρόβλεψη ή βελτίωση 
ατομικών δυσλειτουργιών από επαγγελματία ψυχολόγο βασίζεται στην εντατική εκ-
παίδευση, γνώση και εμπειρία, η αυτοψία ή θεραπευτική τεχνική επηρεάζεται από το 
θεωρητικό προσανατολισμό του καθώς συνεπαγόμενα επηρεάζει την τοποθέτησή του 
απέναντι στα προβλήματα και αναλόγως οδηγείται σε διαφορετική πρόβλεψη, διά-
γνωση, χρήση ψυχομετρικών εργαλείων ή χρονική θεραπεία (Ποταμιάνος, 1999). Έ-
πειτα μέσω εξειδικευμένων εργαλείων μετρά και συσχετίζει συστηματικά άμεσες και 
έμμεσες παρατηρήσεις βάσει κανόνων δεοντολογίας, ηθικότητας, δημόσιας πολιτικής 
(Grenwald et al.,2002).  

Συμπεράσματα 

Στις θεωρίες προσωπικότητας, παρατηρούνται διαφορές συνειδητού-ασυνείδητου, γο-
νιδίου-περιβάλλοντος, ελευθερία-ντετερμινισμού, σταθερού-ευέλικτου μοτίβου προ-
σέγγισης με κοινό παρονομαστή τον διαχωρισμό φυσιολογικής έναντι παρεκκλίνουσας 
συμπεριφοράς (Feist, 2018). Παρέχουν πλαισιωμένη οργάνωση και τα θεωρητικά μο-
ντέλα μέσω ψυχομετρικών εργαλείων υπαγορεύουν χειρισμούς τομέων 

1759/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



εναποτιθέμενων στην ανθρώπινη κρίση βάσει κανόνων αξιοπιστίας και δεοντολογίας 
(Pervin &  Cervon, 2013). Στην κοινή λέξη «προσωπικότητα»  διαφορές ορισμών πη-
γάζουν από ασυμφωνία θεωρητικών ως προς το γιατί, πώς και τι συνιστά δομή ή χαρα-
κτηριστικά καθότι προσέγγισαν από διαφορετικό σημείο αναφοράς με αποτέλεσμα να 
μην δύνανται ολιστικής επαρκούς, κοινώς αποδεκτής θεωρίας. Μελετώντας σφαιρικά 
τις θεωρίες αντιλαμβανόμαστε ότι η προσωπικότητα μοιάζει με τρισδιάστατο κρεμ-
μύδι. Μήπως όμως υπάρχουν «φλούδες» που αγνοούμε; Ποια θεωρία ή ψυχομετρικό 
εργαλείο θα μπορούσε να αξιολογήσει μετρώντας ποιοτικές διαφορές μεταξύ Φρόυντ, 
Χίτλερ, Ναπολέοντα, Γκάντι, οι οποίοι  ενώ συγκλίνουν ως προς την διανοητικότητα ή 
την δυναμικότητα που εκπέμψανε, κινήθηκαν σε ανόμοιες κατευθύνσεις έχοντας δια-
φορετικό προσωπικό προσανατολισμό;  Ίσως οι θεωρίες θα έπρεπε να εστιάσουν πε-
ρισσότερο σε ποιοτικές διαφορές εμβαθύνοντας στην ατομικότητα και εξετάζοντας 
στοιχεία όπως εγωισμό, ανιδιοτέλεια, ιδεαλισμό, νομιμοφροσύνη, τιμιότητα, αυτοδυ-
ναμία, διπροσωπία ή καθαρότητα ως παράγοντες διαφοροποίησης ή επηρεασμού συ-
μπεριφοράς καθώς οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται και τα χαρακτηρι-
στικά δόμησης της προσωπικότητας είναι απεριόριστα. Έπειτα, λόγω παραμέτρου τυ-
χαιότητας καμία δεν απέδειξε ύπαρξη δύο πανομοιότυπων «προσωπικοτήτων» περι-
γράφοντας τον άνθρωπο διαφορικά (Αλεξόπουλος, 2004). Μήπως όμως αντικατοπτρί-
ζουν περισσότερο το προσωπικό υπόβαθρο των συγγραφέων τους; Συμπερασματικά, 
ευχής έργον η πιθανότητα δημιουργίας μίας επιστημονικώς κοινά αποδεκτής, ιδιάζου-
σας, ολιστικής θεωρίας, συνεχούς αναδιάρθρωσης, μετασχηματίζουσας χρονικά θέσης 
που να προσεγγίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα στην ολότητά της.  

Αν και βάσει θεωριών υπάρχουν ευρέως χρήσης εργαλεία αξιολόγησης και δεδομένων 
όσο παρονομαστής όλων των σχετιζόμενων πτυχών είναι ο άνθρωπος ιδεολογικώς, ορ-
θολογικώς πάντα θα τίθενται θέματα, περιορισμοί και υπόνοιες αποτελεσμάτων και 
αμφιλεγόμενης κυκλικής σχέσης θεωριών και ερευνητικών δεδομένων, όπου τα δεδο-
μένα νοηματοδοτούνται από θεωρίες ενώ παράλληλα προκύπτουν από πειραματική έ-
ρευνα που αποσκοπεί στον έλεγχο υποθέσεων των θεωριών (Furr, 2017). Επομένως, 
χρίζει διερεύνησης η κατασκευή, χρήση, αξιολόγηση δεδομένων και ψυχομετρικών ερ-
γαλείων μέσω προσομοίωσης των διαδικτυακών παιχνιδιών, προκειμένου να μειωθούν 
ή να εξαλειφθούν τα θέματα που προκύπτουν λόγω εμπλοκής ανθρώπινου παράγοντα. 
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Τα λουλούδια της Χιροσίμα της Εντίτα Μόρρις. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  

Φουσέκα Μαρία, M.Sc., mariafouseka@yahoo.com 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά σε απόσπασπασμα του μυθιστορήματος «Τα 
λουλούδια της Χιροσίμα» από το σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. Στόχος του είναι 
η κατανόηση του κειμένου και των προβλημάτων που θίγονται σε αυτό. Οι μαθητές θα 
γνωρίσουν τη φρικαλεότητα του ατομικού πολέμου και θα ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά 
και πολιτικά. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά και θα χρησιμοποιήσουν 
τους Η/Υ για επικοινωνία και παραγωγή λόγου. Στο σενάριο περιλαμβάνονται αναλυτικά 
οι στόχοι, η διδακτική προσέγγιση, τα μέσα διδασκαλίας, ο τρόπος οργάνωσης, η εξέλιξη 
των φάσεων, ο τρόπος αξιολόγησης, η γενικότερη κριτική προσέγγιση και τα φύλλα εργα-
σίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Χιροσίμα, πυρηνική βόμβα, πόλεμος, ειρήνη. 

Επισκόπηση 

Η διδακτική αυτή πρόταση αφορά σε απόσπασμα του μυθιστορήματος «Τα λουλούδια της 
Χιροσίμα» της Εντίτα Μόρρις, μεταφρασμένου από το Νικηφόρο Βρεττάκο. Θα επιδιώ-
ξουμε  μια «κειμενοκεντρική» προσέγγιση που θα συνδυάζει δραστηριότητες  με τη χρήση 
Η/Υ. 

Σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα 

Το κείμενο περιλαμβάνεται στην ενότητα « προβλήματα της σύγχρονης ζωής » του σχολι-
κού εγχειριδίου της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Θα το εξετάσουμε δια-
θεματικά στο πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. 

Στόχοι 

Διδακτικοί στόχοι 

✓ Να κατανοήσουν οι μαθητές το περιεχόμενο του κειμένου και να το προσεγγίσουν 
κριτικά 
✓ Να γνωρίσουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές αντιλήψεις που εκφράζονται στο 
απόσπασμα και να τις συνδέσουν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τα σημερινά προ-
βλήματα 
✓ Να ασκηθούν στην  παραγωγή λόγου που θα εντάσσεται σε επικοινωνιακό πλαίσιο 
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Παιδαγωγικοί στόχοι 

✓ Να εφαρμόσουν επικοινωνιακές μεθόδους μάθησης 
✓ Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα 
✓ Να συγκινηθούν από τη φρικαλεότητα του ατομικού πολέμου, να προβληματι-
στούν και να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και πολιτικά 

Τεχνολογικοί στόχοι 

✓ Να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ 
✓ Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού κειμένου και τη χρήση των δυνατοτή-
των που παρέχουν οι ΗΥ.  

Διδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο βασίζεται στις αρχές της διερευνητικής συνεργατικής μάθησης με  μαθητοκε-
ντρικό προσανατολισμό. 

Ο δάσκαλος συντονίζει, καθοδηγεί και υποστηρίζει 

Οι μαθητές διερευνούν, συνεργάζονται και εμπλέκονται ενεργητικά στη διαδικασία μάθη-
σης. 

Μέσα διδασκαλίας- υλικά  

▪ Μs Word 
▪ Power point  
▪ Εργαλεία ζωγραφικής (TuxPaint) 
▪ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
▪ Φυλλομετρητής-ιστότοποι 

Προϋποθέσεις 

▪ Εξοικείωση του διδάσκοντος και των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες 
▪ Προηγούμενη εμπειρία των μαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα 
▪ Ανανεωτική διάθεση από τον διδάσκοντα 
▪ Διαθεματική αντίληψη της διδασκαλίας  

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

Θα διατεθουν 3 διδακτικές ώρες, στο εργαστήριο πληροφορικής. Χρειάζεται συνεργασία 
και προσυνεννόηση με τον διδάσκοντα της Πληροφορικής. 
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Συνοπτική παρουσίαση 

1η διδακτική ώρα 

Α΄φάση (15 λεπτά): 

Αρχικά θα προηγηθεί ένας καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θέμα του πυρηνικού πολέμου 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία  ενός εννοιολογικού χάρτη. 

Β΄φάση (30 λεπτά): 

Στη συνέχεια θα διαβαστεί το κείμενο από τον διδάσκοντα και θα επιχειρηθεί μια πρώτη 
προσέγγισή του από τους μαθητές. Προτείνεται η προβολή του διαδραστικού βιβλίου στην 
οθόνη. 

2η   και 3η  διδακτική ώρα 

Τις επόμενες ώρες οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών, φροντίζοντας τουλάχιστον 
ένας μαθητής από κάθε ομάδα να έχει πολύ καλή γνώση στη χρήση  ΗΥ. Κάθε ομάδα θα 
αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή. Προαπαιτείται η ηλεκτρονική καταγραφή του κειμένου 
και η εγκατάσταση του σε μορφή αρχείου Word, σε όλους τους Η/Υ.  

Περιγραφή των φάσεων εξέλιξης κατά τη 2η και 3η διδακτική ώρα 

 Α΄ φάση (45 λεπτά)  

Δίνονται δύο φύλλα εργασίας (το 1ο  και το 2ο, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στη  σελίδα 
4 του σεναρίου) κατά προτίμηση  και έντυπα και ηλεκτρονικά. Οι μισές ομάδες δουλεύουν 
το ένα φύλλο και οι υπόλοιπες μισές το άλλο.  

Όλες οι ομάδες, μέσα από τις δραστηριότητες που τους ζητούνται, θα έρθουν σε επαφή με 
τις τρομακτικές συνέπειες του ατομικού πολέμου και θα τον αποτυπώσουν είτε από την 
πλευρά του θύματος (Ιάπωνας επιζήσας) είτε από την πλευρά του θύτη (Αμερικανός δη-
μοσιογράφος). 

Στη συνέχεια -ανά δύο διαφορετικές ομάδες- θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν μεταξύ 
τους το αποτέλεσμα. 

Β΄ φάση (45 λεπτά):  

Όλες οι  ομάδες, απαντούν στο 3ο φύλλο εργασίας (σελίδα 5) και δημιουργούν ένα πολυ-
τροπικό κείμενο-μήνυμα εναντίον του πολέμου και της χρήσης πυρηνικών. Το υλικό της 
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η κάθε ομάδα το στέλνει ηλεκτρονικά στις άλλες ομάδες, ως μια συμβολική κίνηση ότι το 
αντιπολεμικό αυτό μήνυμα ταξιδεύει στον κόσμο. Τέλος, το υλικό που δημιούργησαν οι 
μαθητές εκτυπώνεται και αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου για ευρύτερη 
διάχυση του προβληματισμού τους και των ιδεών τους. 

Αξιολόγηση 

Δίνονται εξαρχής στους μαθητές τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η προσπάθειά 
τους: 

❖ Οργάνωση επιχειρημάτων 
❖ Ποιότητα  ιδεών 
❖ Συνοχή σκέψεων 
❖ Αισθητικό αποτέλεσμα 
❖ Πρωτοτυπία  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών σε ατομικό και – κυρίως – 
ομαδικό επίπεδο. 

Κριτική προσέγγιση 

Αυτό το σενάριο έχει δυνατότητα τροποποίησης σε ερευνητική εργασία project, που θα 
μπορούσε να διαρκέσει ένα τρίμηνο. 

Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με τη διοργάνωση εκδήλωσης 
που θα έχει ως θέμα τη φρικαλεότητα του πολέμου και τις επιπτώσεις από  τη χρήση της 
ατομικής ενέργειας.  Θα περιλαμβάνει πρόσκληση ειδικών επιστημόνων ή συγγραφέων, 
πολυμεσικές παρουσιάσεις εκ μέρους των μαθητών κλπ.. Για μια τέτοια προσπάθεια θα 
ήταν χρήσιμη η συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής, Ιστορίας, Βιολογίας, Τεχνολο-
γίας, Καλλιτεχνικών και  Πληροφορικής . 

Φύλλα εργασίας (ακολουθούν)  

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των φύλλων εργασίας θα γίνει κατά την ώρα του μαθήματος, 
με την επίβλεψη του διδάσκοντα.  

ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Τα λουλούδια της Χιροσίμα» 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ( Α΄ ΦΑΣΗ) 

Ι. Στο κείμενο που έχετε στην οθόνη σας να εντοπίσετε  τα τρομακτικά περιστατικά που 
συνδέονται με την έκρηξη της ατομικής βόμβας και περιγράφονται στο απόσπασμα και 
να τα σημειώσετε με δυναμικό τρόπο ( υπογράμμιση, επιλογή χρώματος, γραμματοσειράς 
κλπ.) 

ΙΙ Στη συνέχεια, αφού λάβετε υπόψη τα συναισθήματα και τις σκέψεις του αφηγητή, να 
υποδυθείτε ότι είστε κι εσείς ένα από τα πρόσωπα που έζησαν αυτή τη φρίκη και κατα-
γράψτε την εμπειρία της 6ης Αυγούστου 1945 στο ημερολόγιό σας, σε ένα αρχείο word 
περίπου 150 λέξεων. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ( Α΄ ΦΑΣΗ) 

Ι. Αναζητείστε   οπτικό υλικό από την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα που 
βρίσκεται  https://www.youtube.com/watch?v=bygqiIx_e10 και σχολιάσετε τις εικόνες. 

ΙΙ. Υποθέστε ότι είστε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που περιγράφει ώς ανταποκριτής 
το παραπάνω υλικό σε ένα σύντομο άρθρο που στέλνει ηλεκτρονικά στην εφημερίδα του 
(περίπου 150 λέξεις). 

(Για οποιαδήποτε δυσκολία  ο καθηγητής είναι στη διάθεσή σας) 

 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Τα λουλούδια της Χιροσίμα». 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ( Β΄ ΦΑΣΗ) 

Ι. Υποθέστε ότι παίρνετε μέρος, ως εκπρόσωποι μιας ομάδας ακτιβιστών, σε μια τηλε-
οπτική εκπομπή που κάνει ένα  αφιέρωμα στην ατομική βόμβα της Χιροσίμα και ετοιμά-
ζετε μια παρουσίαση σχετική με το θέμα σας με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων 
ppt. Εμπλουτίστε την με ζωγραφιές, εικόνες, χρώματα, σύμβολα και άλλους  τρόπους που 
να υποδηλώνουν τη στάση σας απέναντι στο θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το 
λογισμικό ζωγραφικής TuxPaint. 
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ΙΙ. Αξιοποιώντας το υλικό της παρουσίασή σας να δημιουργήσετε μία αφίσα με τίτλο Τα 
λουλούδια της Χιροσίμα και να την στείλετε ηλεκτρονικά στη διπλανή σας ομάδα και σε 
όποιον άλλο αποδέκτη θα θέλατε να ευαισθητοποιήσετε. Τέλος, εκτυπώστε την. 
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Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 
4547/2018: η απολογιστική έκθεση του άρθρου 47 

Τζιβανάκη Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 , Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, vassotziv@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο άρθρο 47 του Νόμου 4547/2018 και ειδικότερα στις 
διατυπώσεις του για την απολογιστική έκθεση που καλούνται να εκπονήσουν οι εκπαι-
δευτικοί με το πέρας της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριμένη αλλαγή/καινοτομία πλαι-
σιώνεται από θεωρητικές επισημάνσεις για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής, 
ενώ παράλληλα επιχειρείται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς της και αποτυπώνονται 
το εύρος της επιρροής της και ο ρόλος του διευθυντή και των συναδέλφων στην εφαρ-
μογή της. Με τη σκέψη ότι η απολογιστική έκθεση των εκπαιδευτικών αποτελεί αλ-
λαγή/καινοτομία που προωθείται κεντρικά και απευθύνεται στο σύνολο των σχολικών 
μονάδων, η παρούσα εισήγηση  δε λαμβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χα-
ρακτηριστικά κάποιας από αυτές. 

Λέξεις-Κλειδιά: αλλαγή/καινοτομία, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, απολογιστική 
έκθεση, ρόλος διευθυντή, Ν.4547/2018 

Διαχείριση αλλαγής/καινοτομίας στην εκπαίδευση 

Με τον όρο εκπαιδευτική αλλαγή εννούμε κάθε εκπαιδευτικό μετασχηματισμό, θεσμο-
θετημένο ή μη, ο οποίος εστιάζει σε επί μέρους παραμέτρους του συστήματος χωρίς να 
το επηρεάζει σε βάθος (Δακοπούλου, 2008). Επισημαίνεται ότι, αν και οι έννοιες αλ-
λαγή και καινοτομία δεν είναι απολύτως ταυτόσημες, εδώ χρησιμοποιούνται συμπλη-
ρωματικά. Ο Ιορδανίδης (2006), λοιπόν, ταξινομεί τους διάφορους τύπους αλλα-
γής/καινοτομίας που προκύπτουν ως έξωθεν επιβολή, προσαρμογή σε κοινωνικές κα-
ταστάσεις, ευκαιρία για ανάπτυξη και εκτόνωση της δημιουργικότητας. Σε κάθε περί-
πτωση, η διαχείρισή τους είναι διαδικασία πολύπλοκη, καθώς προϋποθέτει τη συνυ-
πεύθυνη εμπλοκή εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, τοπικών φορέων και φυσικά του 
διευθυντή σχολικής μονάδας, ενώ συχνά συναντά αντιστάσεις (Γιαννιώτης, 2017). Σε 
γενικές γραμμές ως προϋποθέσεις για μια επιτυχή εκπαιδευτική αλλαγή/καινοτομία θε-
ωρούνται η υιοθέτηση του μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση 
και συνακόλουθα η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, η διαρκής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών (υπό την έννοια της μετατροπής άρρητης γνώσης σε ρητή) και η μετα-
σχηματιστική ηγεσία που συνάδει με τη συναίνεση-παρακίνηση εκ μέρους των διευθυ-
ντών προς ένα κοινό εκπαιδευτικό όραμα (Δάρρα, 2018). Από τις αλλαγές/καινοτομίες 
που εισάγει ο Ν.4547/2018, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην απολογιστική 
(τελική) έκθεση των εκπαιδευτικών, γιατί πρακτικά ισοδυναμεί με την (αυτο)αξιολό-
γηση εκπαιδευτικού έργου που έχει απασχολήσει την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 
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για δεκαετίες και έχει συναντήσει τέτοιο βαθμό αντίστασης, ώστε έχει επί της ουσίας 
ανασταλεί.  

Σύντομη ιστορική αναδρομή και βασικά σημεία του Ν.4547/2018 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πλήθος μελετών χαρακτηρί-
ζουν ως κομβική τη χρονιά 1982, κατά την οποία καταργήθηκε ο θεσμός των επιθεω-
ρητών στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, καταγράφεται ότι λίγο μετά θεσμοθετούνται οι Σχο-
λικοί Σύμβουλοι, των οποίων οι αξιολογητικές αρμοδιότητες «παγώνουν» σε όλη τη 
δεκαετία του ’80 λόγω ισχυρών συνδικαλιστικών πιέσεων. Με την αντιμεταρρύθμιση 
του 1993 ο κλασικός επιθεωρητισμός αναβιώνει, καθώς επανέρχεται το θέμα της αξιο-
λόγησης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, με την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό και την 
ψήφιση του «Ενιαίου Λυκείου» το 1997, εισάγονται καινούριες διατάξεις καθώς και 
ένας κατευθυντικός οδηγός αξιολόγησης που μάλιστα περιέχει και συγκεκριμένους δεί-
κτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Περι-
φερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού να έχουν πια κυρίαρχο ρόλο 
φτάνουμε στη μεταρρύθμιση του 2010 και το «τιμωρητικό» Π.Δ. 152/2013 που επι-
βάλλει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με αυστηρά κριτήρια και προκαλεί θύελλα 
μαζικών αντιδράσεων. Με το Ν.4547/2018 το τελευταίο διάταγμα, μεγάλο τμήμα του 
Ν.3848/2010 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι καταργούνται. Προβλέπεται  επιλογή και α-
ξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, π.χ. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μο-
νάδας, όχι όμως και των εκπαιδευτικών, και  αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Ως 
νέες δομές συμβουλευτικής και ανατροφοδοτικής υποστήριξης εισάγονται τα Περιφε-
ρειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού που συνεργάζονται στενά με το Ι.Ε.Π., ενώ 
για κάθε διεύθυνση θεσμοθετούνται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης, τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, οι Επιτροπές Διεπιστη-
μονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία.Τέλος, ενισχύεται το Σχολικό Συμβούλιο και τα δίκτυα συνεργασίας εκ-
παιδευτικών μέσω της σύστασης Ομάδων Σχολείων. 

Αναγκαιότητα της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 

Το άρθρο 47 του Ν.4547/2018 βασικά προωθεί ως αλλαγή/καινοτομία το συλλογικό 
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και συ-
νακόλουθα την απολογιστική (τελική) έκθεση του Συλλόγου Διδασκόντων, οραματι-
ζόμενο έτσι έναν αέναο κύκλο σχεδιασμού και ανατροφοδότησης για κάθε σχολική 
μονάδα ξεχωριστά. Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευτι-
κοί καλούνται από τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης να κάνουν απολογισμό του εκπαι-
δευτικού έργου βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αιτιο-
λογική έκθεση του υπό εξέταση Νόμου, η συγκεκριμένη αλλαγή/καινοτομία εισάγεται 
τώρα ως απόκριση σε ποικίλες κοινωνικές ανακατατάξεις -λόγω κρίσης- που επιβάλ-
λουν τον αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη σταδιακή αποκέντρωση 
του συστήματος και την εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στο πλαίσιο ενδυνάμωσης 
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του ρόλου των εκπαιδευτικών και της παιδαγωγικής αυτονομίας των μονάδων. Σε α-
ντιστοιχία με τη συγκεκριμένη έκθεση και ο Λάμπρου (2016) συναρτά την αυτοαξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου, που εκπονείται από το Σύλλογο διδασκόντων, με την 
κουλτούρα δημόσιου απολογισμού προς την κοινωνία (η οποία εδώ επιτυγχάνεται με 
τη συμμετοχή του Σχολικού Συμβουλίου στη διαδικασία και την ενημέρωση των 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), καθώς και με την ανατροφοδότηση που επισφραγίζει το σχολικό προγραμ-
ματισμό. Στο ίδιο πλαίσιο και ο Μαυρογιώργος (2008) θεωρεί ότι ο δημόσιος σχολικός 
απολογισμός θέτει τις βάσεις για την αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 
κάτι που συνιστά ζητούμενο για την Ελλάδα εδώ  και χρόνια, και συμβάλλει στην α-
ντιμετώπιση τοπικών αναγκών, καθώς συνυπολογίζει κοινωνικές, πολιτισμικές και γε-
ωγραφικές ιδιαιτερότητες σε μικροκλίμακα. Πλήθος μελετών συνδέουν, άλλωστε, την 
ανατροφοδοτική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με τη σχολική 
βελτίωση και αποτελεσματικότητα, καθώς και με την ανάληψη συλλογικής ευθύνης. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Καλοσπύρος (2016) διαπιστώνει ότι η κουλτούρα αξιολόγησης 
με την έννοια της παρακολούθησης, μέτρησης και αποτίμησης αξόνων, μπορεί να ανα-
μορφώσει την εκπαίδευση αναβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και βελτιώνοντας 
τις μαθησιακές διαδικασίες και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τελική έκβαση σε έναν οργα-
νισμό που αναστοχάζεται διερευνητικά είναι  η βελτιωτική αλλαγή μέσω σχεδίων δρά-
σης που εμπλέκουν το σύνολο των εκπαιδευτικών, προωθώντας την επαγγελματική 
τους ενδυνάμωση και διευρύνοντας τις απόψεις τους για την εκπαίδευση και την κοι-
νωνία. Εκτός από τα παραπάνω όμως, η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έρ-
χεται ως επιστέγασμα της μετατροπής του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει. Σύμ-
φωνα με τη Μαραμπέα (2014), η αυτοαξιολόγηση συνδέεται στενά με τις λειτουργίες 
του σχολείου ως μανθάνοντος οργανισμού, εφόσον τα πορίσματα των απολογιστικών 
εκθέσεων εμπλουτίζουν τη γνώση των εκπαιδευτικών -ως επαγγελματιών που ανήκουν 
σε κοινότητες μάθησης- και αξιοποιούνται στην κατεύθυνση της αυτοαναγνώρισης λα-
θών και της αυτοβελτίωσης. Επιπρόσθετα, και η Αποστολοπούλου (2016) συναρτά την 
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με τις ευκαιρίες για διεύρυνση της συμμετοχικό-
τητας, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στοιχεία που με 
τη σειρά τους αποτελούν δομικά συστατικά του μοντέλου οργανωσιακής μάθησης. Πα-
ρομοίως, και οι Πασιάς και Καλοσπύρος (2016) συνδέουν την αυτοαξιολόγηση με το 
σχολείο ως οργανισμό και κοινότητα μάθησης, εστιάζοντας στην ανάγκη για αλλαγή 
εκπαιδευτικού παραδείγματος και κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου. 
Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η αναγκαιότητα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 
μέσω απολογιστικής έκθεσης έρχεται να καλύψει κενά που υπάρχουν στην ελληνική 
εκπαίδευση ως προς την κουλτούρα αξιολόγησης και απολογισμού, την εφαρμογή συ-
νεργατικών μοντέλων στο πλαίσιο επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης και την προ-
οπτική παιδαγωγικά αποκεντρωμένων και αυτόνομων σχολικών μονάδων. Η θέση αρ-
κετών μελετητών ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να ευθυγραμμιστεί με 
την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τις επιταγές του Ο.Ο.Σ.Α. για την αξιολόγηση της εκ-
παίδευσης γενικά και των εκπαιδευτικών ειδικότερα δεν υιοθετείται εδώ, ενώ και η ίδια 
η αιτιολογική έκθεση του Ν.4547/2018 επιχειρηματολογεί προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση.  

1773/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Η επιρροή της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 
στις διάφορες διαστάσεις του οργανισμού 

Η εκπαιδευτική αλλαγή/καινοτομία είναι δυνατό, σύμφωνα με τη Δακοπούλου (2008), 
να επηρεάσει διαφορετικές διαστάσεις ενός σχολικού οργανισμού, όπως το περιεχό-
μενο του αναλυτικού προγράμματος, τις διδακτικές μεθόδους, την ομαδοποίηση των 
μαθητών και τους τρόπους προσέγγισής τους, το ρόλο των εκπαιδευτικών, τις κτηρια-
κές υποδομές και τις σχέσεις σχολείου-τοπικής κοινωνίας. Οι συγκεκριμένοι άξονες 
οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου θυμίζουν αρκετά τους 7 τομείς αυτοαξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού έργου, τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αποτυ-
πώσουν περιγραφικά με απολογιστική έκθεση, σύμφωνα με την Υ.Α. 30972/Γ1/15-3-
2013 και τα μεθοδολογικά εργαλεία που δημοσιεύει το Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε. Οι 
τομείς αυτοί ήταν: μέσα και πόροι, ηγεσία-διοίκηση-οργάνωση του σχολείου, διδασκα-
λία και μάθηση, κλίμα και σχέσεις, προγράμματα-παρεμβάσεις-δράσεις βελτίωσης, εκ-
παιδευτικά αποτελέσματα και σχολικά επιτεύγματα. Οι συγκεκριμένοι τομείς επιμερί-
ζονταν περαιτέρω σε «δείκτες» που έπρεπε να βαθμολογηθούν ποσοτικά. Επιπρόσθετα, 
αξίζει να σημειωθεί ότι για την εκπόνηση της απολογιστικής έκθεσης είχαν τότε συ-
σταθεί ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών, επομένως -και σε ένα πρωταρχικό επίπεδο- τα 
οφέλη της διαδικασίας αντιστοιχούσαν στα πλεονεκτήματα της ομαδικής δουλειάς, ό-
πως η καλλιέργεια συνυπευθυνότητας, συμμετοχικού διαλόγου, ευελιξίας και συναρ-
μογής στο πλαίσιο μιας δυναμικής αλληλεπίδρασης (Everard & Morris, 1999). Στην 
τωρινή συγκυρία οι άξονες αναφοράς της αποτίμησης εκπαιδευτικού έργου (σχολείο 
και σχολική ζωή, λειτουργία σχολείου και εκπαιδευτικές διαδικασίες, εκπαιδευτικά α-
ποτελέσματα) προσδιορίζονται με την Υ.Α. 1816 /ΓΔ4/11-1-2019, η οποία προτάσσει 
τη σύντομη, περιγραφική αξιολόγηση σύμφωνα με συγκεκριμένους υποάξονες και πα-
ραρτήματα, κοινά για κάθε σχολείο. Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται αντιληπτό ότι ο 
νομοθέτης, τροποποιώντας ελαφρώς τη ρητορική του σε σχέση με το παρελθόν, στο-
χεύει στην υλικοτεχνική, διοικητική, μαθησιακή, ψυχοκοινωνική και παιδαγωγικοδι-
δακτική διάσταση του σχολείου. Πάντως γενικά, η επιλογή των προδιαγραφών που α-
ποτιμά η έκθεση αυτοαξιολόγησης είναι ανάλογη, σύμφωνα με τη Μανιάτη (2016), με 
την εκπαιδευτική πολιτική που χαράσσεται, ενώ αντανακλά και το ευρύτερο κοινωνι-
κοπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι σχολικοί οργα-
νισμοί. Η ίδια ερευνήτρια στέκεται κριτικά απέναντι στους άξονες αποτίμησης του εκ-
παιδευτικού έργου, όταν πηγάζουν από το θεματολόγιο των «αποτελεσματικών σχο-
λείων» και, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000), αποβλέπουν 
σε ποσοτικά και συγκρίσιμα δεδομένα αναφορικά με επιδόσεις, επιτυχή μετάβαση των 
μαθητών, παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης και πόρους-δομές. Σε τελική α-
νάλυση, εφόσον η αξιολογητική έκθεση αποτελεί μια ανατροφοδοτική, συλλογική 
διεργασία και προπομπό λήψης αποφάσεων, οι προδιαγραφές/άξονες/δείκτες που εξε-
τάζει αντιστοιχούν και στις σχολικές διαστάσεις που θα επηρεαστούν, με τη λογική 
πως ό,τι αποτιμάται και αξιολογείται, αυτό έχει και την προοπτική να βελτιωθεί στο 
πλαίσιο ενός μανθάνοντος οργανισμού (βλ. προηγούμενη ενότητα).  
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Ο ρόλος του διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων 
στη σύνταξη απολογιστικής έκθεσης 

Έστω κι αν η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια διαχειριστική αλ-
λαγή/καινοτομία, με την έννοια ότι εισάγεται έξωθεν, ο ρόλος του διευθυντή και του 
Συλλόγου διδασκόντων είναι καίριος σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές. Πιο 
συγκεκριμένα ο Γιαννιώτης (2017) κάνει λόγο για νομικά αυξημένες διοικητικές και 
αξιολογητικές αρμοδιότητες του διευθυντή τα τελευταία χρόνια, προσδίδοντάς του 
ρόλο κυρίαρχο σε κάθε αλλαγή, λόγω του ότι αποτελεί βασικό διαμορφωτή του σχολι-
κού κλίματος. Ειδικά στην περίπτωση της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, όπου οι 
αντιστάσεις αναμένεται να είναι αρκετές σύμφωνα και με την πείρα του παρελθόντος, 
ο διευθυντής καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις αρχές Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στην προσπάθεια να διαχειριστεί τις συγκρούσεις, να απομακρύνει το φόβο 
των εκπαιδευτικών, να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και να δώσει έμφαση στο ποιο-
τικό αποτέλεσμα της αξιολογητικής έκθεσης (Αθανασίου, 2016). Επιπρόσθετα, καθώς 
η αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου αποτελεί, σύμφωνα και με ό,τι προαναφέρ-
θηκε, μια ευκαιρία για τη μετατροπή του σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει, ο διευ-
θυντής οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση των εκ-
παιδευτικών του (αλλά και του υπόλοιπου Σχολικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
Ν.4547/2018), τη μετέπειτα επιμόρφωσή τους πάνω στις εκτελεστικές διαδικασίες που 
απαιτούνται και την κατάλληλη αξιοποίηση τους στις πιθανές ομάδες εργασίας (Απο-
στολοπούλου, 2016). Έννοια-κλειδί για την έμπρακτη υλοποίηση των παραπάνω είναι 
η λεγόμενη μετασχηματιστική ηγεσία εφαρμοσμένη στο περιθώριο που επιτρέπει ο συ-
γκεντρωτισμός του συστήματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Στραγαλινό (2016) ο ρόλος 
του διευθυντή ως μετασχηματιστικού ηγέτη έγκειται στο να προσφέρει παρώθηση, 
πρότυπα βέλτιστων πρακτικών, οργανωσιακές αξίες και εξατομικευμένη στήριξη προς 
τους εκπαιδευτικούς, ώστε να δεσμευτούν ηθικά σε μια κοινή επιδίωξη, εν προκειμένω 
την αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Από την άλλη μεριά, και οι εκπαιδευτικοί καλού-
νται πρωτίστως να ξεπεράσουν «φοβικά σύνδρομα» του παρελθόντος σε σχέση με την 
αξιολόγηση (Καλοσπύρος, 2016) και να αξιοποιήσουν επιτέλους τα όρια της αυτονο-
μίας τους αναπτύσσοντας νέες συλλογικές μορφές απολογισμού, κάτι που συστηματικά 
αποφεύγουν για δεκαετίες, χωρίς να αντιπροτείνουν εναλλακτικές. Εδώ, σύμφωνα με 
τους Παπακωνσταντίνου και Κολυμπάρη (2017) σημαντική είναι η ευθύνη των συνα-
δέλφων συνδικαλιστών, οι οποίοι οφείλουν να απαγκιστωθούν από θεωρητικές, απο-
δυναμωτικές μόνο προσεγγίσεις και να παρουσιάσουν ένα μεστό συνδικαλιστικό λόγο 
που δε θα χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως ρητορικό επίχρισμα για κρατικές πιέσεις. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί με όχημα την κατάλληλη επιμόρφωση και χάρη στη συνεργατι-
κότητα και τη συλλογική δράση που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ τους, μπορούν να αντι-
μετωπίσουν την τελική απολογιστική έκθεση ως πρόκληση για βελτίωση της σχολικής 
ζωής και της επαγγελματικής τους θέσης (Γιαννιώτης, 2017). Το γεγονός ότι γνωρίζουν 
καλύτερα από τον καθένα τις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διεργασίες εντός σχο-
λείων (Δακοπούλου, 2008) συνιστά αναγκαία συνθήκη για την αποτίμηση των διάφο-
ρων προδιαγραφών οργάνωσης και σχολικής λειτουργίας μέσω της απολογιστικής 
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έκθεσης του Ιουνίου. Συνεπώς, τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων, με πνεύμα κρι-
τικο-στοχαστικό, έχουν την ευκαιρία μέσω της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου να αναπτυχθούν τόσο ως ερευνητές όσο και ως αναστοχαζόμενοι επαγγελματίες.  

Συμπεράσματα 

Με αφορμή το άρθ.47 του Ν.4574/2018 η παρούσα εργασία καταπιάστηκε με  τη δια-
χείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής/καινοτομίας γενικά και εστίασε ειδικότερα στην 
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω τελικής απολογιστικής έκθεσης. Ως γενικό 
συμπέρασμα αξίζει να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή/καινοτομία μπορεί να προ-
ωθηθεί από τους διευθυντές ως αναγκαία στη βάση της επιδιωκόμενης κουλτούρας α-
πολογισμού και αξιολόγησης και ως ευκαρία για τη μετατροπή των σχολείων σε απο-
κεντρωμένους και παιδαγωγικά αυτόνομους οργανισμούς μάθησης. Βάσει της πρόσφα-
της Υ.Α., είναι δυνατό να υποτεθεί ότι οι διαστάσεις της σχολικής ζωής που θα επηρε-
αστούν, θα συνδέονται ακριβώς με τις προδιαγραφές αποτίμησης που τίθενται εκεί και 
αφορούν όλες τις μονάδες. Η ενεργός, συλλογική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, 
η επαρκής αξιοποίηση της επιμόρφωσής τους και ο κυρίαρχος ρόλος του μετασχημα-
τιστικού διευθυντή στην ανατροφοδοτική διαδικασία μπορούν πιθανώς να εγγυηθούν 
την επιτυχία στη θεσμοθετημένη αλλαγή/καινοτομία. Αν ωστόσο, η εφαρμογή της α-
ξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτύχει για ακόμα μια φορά, οι αιτίες ίσως πρέ-
πει να αναζητηθούν στο μακροχρόνιο έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών 
και πολιτείας (που έχει ως συνέπεια να ταυτίζεται η αξιολόγηση με τον έλεγχο και ο 
έλεγχος με την απόλυση) και στην αδυναμία της τελευταίας να εξασφαλίσει συναινε-
τική διαπραγμάτευση με τους εκπαιδευτικούς, καθώς και να αξιολογήσει πειστικά τον 
εαυτό της (Πίος, 2013). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός διαθεματικού διδακτικού σενα-
ρίου που συνδυάζει το μάθημα της Ιλιάδας της Β΄ Γυμνασίου και το μάθημα της Πλη-
ροφορικής με την χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το σενάριο εφαρμόστηκε 
σε μαθητές της Β΄ Τάξης Γυμνασίου το σχολικό έτος 2018-2019. Με την συγκεκριμένη 
καινοτόμο εκπαιδευτική πρακτική, οι μαθητές συνεργάστηκαν και εξοικειώθηκαν με 
την δημιουργία ψηφιακού μουσείου προσεγγίζοντας διαθεματικά τα δύο διδακτικά α-
ντικείμενα. Παράλληλα μπόρεσαν να κατανοήσουν την Ιλιάδα ως ποιητική ανθρωπο-
γεωγραφία με ιδιαίτερο σύστημα αξιών, ιδεών και αντιλήψεων, ενώ μέσα από την δια-
δικασία ερευνητικής εργασίας αξιοποίησαν δημιουργικά τον υλικό πολιτισμό και τις 
εικόνες, συνδέοντάς τα με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ανακαλυπτική μάθηση, διαθεματικότητα, Ιλιάδα, ψηφιακό μουσείο. 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή 
και του εξασφαλίζουν ενεργητική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα με 
τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης (Δημητριάδου, 2016, Ματσαγγούρας, 2004) 
και τηv ανακαλυπτική θεωρία του J. Bruner (2009), οι μαθητές ανακαλύπτουν με βάση 
τις δικές τους γνώσεις και δυνατότητες τη νέα γνώση μέσα από την ενεργητική επεξερ-
γασία των πληροφοριών. Στο παρόν σενάριο επιχειρείται η αξιοποίηση σύγχρονων θε-
ωριών μάθησης, οι οποίες τοποθετούν στο επίκεντρο της προσοχής τον μαθητή. Η 
γνώση οικοδομείται με ενεργητικό τρόπο μέσω της αναμόρφωσης των νοητικών δομών 
τους με απώτερο σκοπό την προσαρμογή τους στη νέα γνώση. Σε αυτήν την προσπά-
θεια υποστηρικτικό ρόλο διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμεύουν 
ως ένα γνωστικό εργαλείο εξερεύνησης εμβάθυνσης και εμπέδωσης. 

Τίτλος σεναρίου 

Η δημιουργία ψηφιακού μουσείου αρωγός στην παρουσίαση και κατανόηση των ραψω-
διών της Ιλιάδας. 

Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου 
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Το παρόν σενάριο αφορμάται από την μελέτη της Ιλιάδας του Ομήρου και συνδυάζει την 
ενότητα του μαθήματος της Πληροφορικής “Δημιουργώ και Εκφράζομαι με πολυμέσα 
και παρουσιάσεις”. Υποστηρίζει τη συνεργατική και μαθητοκεντρική μάθηση, προωθεί 
τις διερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους, κινητοποιεί τους μαθητές στη σχολική 
τάξη και προάγει τρόπους επικοινωνίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Για την υλοποίηση του σεναρίου χρειάζονται τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 
Η κυμαινόμενη διάρκεια εξαρτάται από το αν οι μαθητές θα ανατρέξουν μόνοι τους στο 
διαδίκτυο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιες από τις πηγές ή θα τους δοθούν έτοιμες 
από το συντονιστή εκπαιδευτικό. Επίσης, αν θα παρακολουθήσουν το video διάρκειας 9 
περίπου λεπτών στο σπίτι τους ή στο σχολείο.  

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι η ουσιαστική και αποτελεσμα-
τική επικοινωνία των μαθητών με το ομηρικό κείμενο και μεταξύ τους αλλά και η α-
νάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και συνεργασίας στο πλαίσιο ποικίλων μαθησιακών 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Πληροφορικής. Επιμέρους στόχοι 
του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν την αξία των πληροφοριών 
που εμπεριέχουν τα αρχαία κείμενα, να συνειδητοποιήσουν αναλογίες με τη σημερινή 
εποχή καθώς και ότι τα ομηρικά έπη αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αρχαίους αλλά 
και νεότερους έως μοντέρνους καλλιτέχνες, και να ευαισθητοποιηθούν πολιτισμικά. 
Αναφορικά με το μάθημα της Πληροφορικής, στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές να 
μάθουν να αξιοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο εξάσκησης του γνωστικού αντικειμένου 
πέραν του σχολικού εγχειριδίου και να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών για τις 
εργασίες τους με ρεαλιστικό τρόπο ώστε να ενισχυθεί ο ψηφιακός γραμματισμός των 
μαθητών. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι οι μαθητές:  

- Σε επίπεδο γνώσεων να εντοπίσουν, με βάση την κειμενοκεντρική προσέγγιση, τις 
κύριες ποιητικές τεχνικές και να γνωρίσουν πώς με την βοήθεια του λογισμικού πα-
ρουσιάσεων να δημιουργήσουν ένα εικονικό ψηφιακό μουσείο με αίσθηση τρισδιάστα-
του.  

-Σε επίπεδο δεξιοτήτων να ασκηθούν στη μελέτη και παρουσίαση ολόκληρης ραψω-
δίας αντλώντας και επιλέγοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του κειμένου, να ασκηθούν 
στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη 
χρήση των ΤΠΕ και να εξασκηθούν στην οργάνωση, δημιουργία και διαχείριση μιας 
ολοκληρωμένης εργασίας (project) η οποία απαιτεί δημιουργικότητα, έρευνα και κρι-
τική σκέψη. 

-Σε επίπεδο στάσεων να διακρίνουν αξίες και αρχές που διέπουν την ομηρική κοινωνία 
ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύουν τη δράση των προσώπων και να τις παραβάλουν 
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με σύγχρονες στάσεις και συμπεριφορές καθώς και τους λόγους για τους οποίους συ-
γκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα απετέλεσαν πηγή έμπνευσης για αρχαίους και σύγ-
χρονους καλλιτέχνες. Τέλος, να αξιολογούν την ασφάλεια και την ποιότητα των δι-
κτυακών πηγών που χρησιμοποιούν, και να αξιολογούν τις πληροφορίες αυτές χρησι-
μοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια). 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Στην προκειμένη διδακτική πρόταση επιχειρείται η παράλληλη συνεξέταση του θέμα-
τος, δηλαδή της ανασκόπησης του περιεχομένου των Αρχαίων Ελληνικών και της χρή-
σης νέων τεχνολογιών, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση προσεγγίσεων από τις διάφο-
ρες επιστήμες ώστε η γνώση να αντιμετωπίζεται ολιστικά (Φουντοπούλου, 2011). Το 
σενάριο είναι συμβατό με τη συλλογιστική του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προ-
γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) 
διότι ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Β′ τάξης Γυμνασίου τόσο στο μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση όσο και στο μάθημα της Πληροφορικής. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το σενάριο 

Ομήρου Ιλιάδα μετάφραση ολόκληρου του έργου. Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 
του ΑΠΣ προτιμάται η μτφρ Δ, Μαρωνίτη (2009). Επίσης απαιτείται εργαστήριο υπολο-
γιστών και προβολικό μηχάνημα. Αν και υπάρχει επάρκεια σε ψηφιακούς πόρους, οι 
μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες των τεσσάρων έως πέντε ατόμων προκειμένου να ερ-
γαστούν ομαδοσυνεργατικά και να καλλιεργήσουν κυρίως τους συναισθηματικούς και 
ψυχοκινητικούς στόχους. 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Ως γενική διδακτική προσέγγιση προτείνεται ο συνδυασμός των μοντέλων διαδικασίας 
και περιεχομένου. Το διδακτικό περιεχόμενο αποφεύγεται να δίδεται στους μαθητές 
και στις μαθήτριες στο σύνολό του, ως έτοιμη-προκατασκευασμένη γνώση, αλλά καλ-
λιεργείται, με τις κατάλληλες τεχνικές, η ικανότητά τους να οδηγούνται όλο και πιο 
αυτόνομα στη διερεύνηση και στη διατύπωση της νέας γνώσης. Μέθοδος προσέγγισης 
της ενότητας είναι η επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική. Δίνεται βαρύτητα στη διαθεμα-
τικότητα και η διασύνδεση των μαθησιακών-διδακτικών αντικειμένων επιτυγχάνεται 
με αμφίδρομες συνδέσεις και όχι ευκαιριακά, (ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Προγράμματα Σπου-
δών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 2011). 

Μεθοδολογία 

Για να υλοποιηθεί ο άξονας που σχετίζεται με τη σχολική γνώση, προηγήθηκε η επι-
λογή των συγκεκριμένων περιεχομένων των δύο μαθημάτων, με έμφαση στην τήρηση 
του αναλυτικού προγράμματος. Αφού η δραστηριότητα εστιάζει στη διασύνδεση, θε-
ωρήθηκε μεθοδολογικά και πρακτικά σκόπιμο να προηγηθεί της δραστηριότητας η δι-
δασκαλία του συνόλου των επιλεγμένων περιεχομένων, δηλαδή πρώτα να διδαχθούν 
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οι μαθητές τα σχετικά κεφάλαια και υποκεφάλαια και στη συνέχεια να προσεγγίσουν 
τη συνολική εικόνα, τόσο από την πλευρά της Ιλιάδας όσο και από την πλευρά της 
Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, τα επιλεγμένα κείμενα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε 
προηγούμενα μαθήματα με εκφραστική ανάγνωση από τον διδάσκοντα. Κατόπιν οι μα-
θητές τα έχουν μελετήσει σε ομάδες και έχουν προετοιμάσει παρουσιάσεις σχετικές με 
τις ραψωδίες που τους έχουν ανατεθεί (από αυτές που το σχολικό εγχειρίδιο παρουσιά-
ζει περιληπτικά), σύμφωνα με το φύλλο εργασίας 1 (βλ. Παράρτημα). Κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης διδακτικής ώρας οι ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν 
συνοπτικά, μια ραψωδία (διαφορετική ανά ομάδα). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δι-
δακτικής ώρας οι μαθητές, αφού παρακολουθήσουν το βίντεο δημιουργίας ψηφιακού 
μουσείου με powerpoint, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 2 (βλ. Παράρ-
τημα), αξιοποιούν τις φωτογραφίες από τα έργα τέχνης, ανάλογα με την ραψωδία που 
μελέτησαν και δημιουργούν εικονικές μουσειακές αίθουσες με το συγκεκριμένο λογι-
σμικό παρουσιάσεων, στις οποίες αναρτούν τα παραπάνω έργα. Κατά τη διάρκεια της 
τρίτης διδακτικής ώρας συγκεντρώνεται το σύνολο των παρουσιάσεων και δημιουργεί-
ται μία νέα παρουσίαση σε powerpoint. Συνεπώς προκύπτει ένα συνολικό εικονικό 
μουσείο με μία έως δύο αίθουσες αφιερωμένες σε κάθε ραψωδία το οποίο παρουσιά-
ζεται στο σύνολο της τάξης. 

Αξιολόγηση των μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
όσον αφορά τον βαθμό επίτευξης των στόχων, τη συμμετοχή και την ανταπόκριση τους 
στις ατομικές και τις ομαδικές εργασίες (σχολικές και κατ’οίκον). Βαθμολογούνται ι-
σόποσα όλοι οι μαθητές/τριες της ομάδας, ώστε να ενδιαφέρονται να συμβάλλουν όλα 
τα μέλη στο τελικό αποτέλεσμα και να βοηθούν ο ένας τον άλλον προκειμένου να το 
πετύχουν. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται πνεύμα συνεργασίας και αποφεύγεται η 
ανταγωνιστικότητα μέσα στη σχολική τάξη.  

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με το γεγονός ότι η διαλογική επικοινωνία 
εκπαιδευτικού και μαθητή αντικαθίσταται σε ένα μικρό μέρος τουλάχιστον όσον α-
φορά το μάθημα της Πληροφορικής από την βιντεοπαρουσίαση. Αυτό δεν πρέπει να 
αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα καθώς οι μαθητές είδαν την συγκεκριμένη μέθοδο 
ιδιαιτέρως ελκυστική. Το παρόν διδακτικό σενάριο αναμφίβολα αποτελεί μία άκρως 
ενδιαφέρουσα και καινοτόμο μεθοδολογική πρόταση για διδασκαλία και μάθηση η ο-
ποία προώθησε σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνοντας τη συμμετοχή και 
τις επιδόσεις των μαθητών ακόμα και των πιο αδύναμων και αδρανών. Όσον αφορά 
την ατομική ανατροφοδότηση των μαθητών, δίνεται η ευκαιρία στους αδύναμους μα-
θητές να έχουν επιπλέον στήριξη από τον εκπαιδευτικό, που μπορεί να τους αφιερώσει 
περισσότερο χρόνο μα και από τους συμμαθητές τους με τους οποίους μπορούν να 
επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν. Και οι μαθητές με υψη-
λές επιδόσεις μπορούν να ξεχωρίσουν μέσω των δραστηριοτήτων της τάξης μα και να 
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αναπτύξουν ικανότητες καθοδήγησης μέσω της συνεργασίας τους με τους πιο αδύνα-
τους. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, από την παρουσίαση του παρόντος διδακτικού σεναρίου έχει γίνει σα-
φές ότι έχουν εκπληρωθεί οι μαθησιακοί στόχοι. Οι μαθητές μέσα από την αισθητική 
εμπειρία και τη θετική ψυχολογική ανταπόκριση μοιράστηκαν αρμοδιότητες και έγιναν 
παρατηρητές και ταξιδευτές μιας άλλης εποχής. Μπόρεσαν να κατανοήσουν, να ερμη-
νεύσουν και να επεξεργαστούν τα ομηρικά έπη ευκολότερα καθώς και να συνθέσουν 
τη φυσιογνωμία της ομηρικής κοινωνίας όχι μόνο μέσω κειμένου/λόγου αλλά και ει-
κόνας/προβολών. Συνδύασαν το περιεχόμενο των βιβλίων τους με τον κόσμο του μου-
σείου στην κατεύθυνση της απόκτησης μιας συνολικής εικόνας του πολιτισμικού το-
πίου. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική 
και δημιουργική τους σκέψη, να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση αλλά και 
να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στα μουσεία. Με την συγκεκριμένη διδακτική 
προσέγγιση η μάθηση απόκτησε λιγότερο μηχανικό χαρακτήρα, έγινε πιο διασκεδα-
στική και γνήσια διερευνητική. Με την διαθεματική προσέγγιση Ιλιάδας και Πληρο-
φορικής τα προσδοκώμενα οφέλη είναι εμφανή καθότι το σχολείο συνδέεται με την 
εξωτερική πραγματικότητα και δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν προ-
σωπικές νοητικές διεργασίες και να εξασκηθούν στην κατανόηση των πολλών όψεων 
της ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και η 
σύνδεση των σχολικών περιεχομένων αποτελεί το κλειδί, ώστε τα σχολικά μαθήματα 
να αποτελέσουν γέφυρα μεταξύ της επιστημονικά συγκροτημένης γνώσης και της βιω-
μένης εμπειρίας. 
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Παράρτημα 

  

 

 

 

 

Εικόνα 1: Δείγμα ψηφιακής αίθουσας 

Φύλλο εργασίας 1 

Καταμερισμός εργασιών. 

Οδηγίες παρουσίασης ραψωδίας: (δομή ΡΡΤ) 

1. Όνομα –τίτλος - αριθμός στίχων 

2. Ερμηνεία τίτλου. 

3. Χρόνος – χρονική διάρκεια της ραψωδίας. 

4. Περιληπτική αναδιήγηση. 

5. Χωρισμός σε υποενότητες. 

6. Κύριοι χαρακτήρες. Ποια άλλα ονόματα εμφανίζονται; κατάλογος ανά κατηγορία 
π.χ. πολεμιστές έλληνες, πολεμιστές τρώες, τοπωνύμια κλπ. 

7. Στοιχεία Ομηρικής τεχνικής: εικόνες, παρομοιώσεις, επανάληψη κλπ. 

8. Στίχοι που θα άξιζε να διαβαστούν, να σχολιασθούν. 

9.Υποστηρικτικό υλικό από αρχαία μνημεία (κεραμική, όπλα μουσείων, αγάλματα 
θεών, φωτογραφίες περιοχών). 

10. Δημιουργώ: δημιουργική γραφή, ακροστιχίδα, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο κ.α. 
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ΘΥΜΑΜΑΙ να προσθέσω: Βιβλιογραφία, χρόνος ανάγνωσης, χρόνος δημιουργίας, 
συντελεστές. 

Φύλλο εργασίας 2 

1. Χωριστείτε σε ομάδες των 3 εως 4 ατόμων. 

2. Χρησιμοποιείστε μια μηχανή αναζήτησης και με λέξεις κλειδιά αναζητείστε την 
«Δημιουργία ψηφιακού μουσείου με powerpoint». Από τις προτεινόμενες παρουσιά-
σεις η πλέον κατατοπιστική είναι ένα βίντεο στη διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=s8Z2D86oXSA που με απλά βήματα σας βοηθά να 
φτιάξετε το δικό σας ψηφιακό μουσείο. 

3. Κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί διαφορετική ραψωδία του ομηρικού έπους με ανάλογες 
φωτογραφίες  
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Summary 

Geometry enriches pupils’ knowledge and skills, so as to be more autonomous in school 
and daily life. Geometric awareness is built through several perspective views and tu-
torial frames, where pupils’ understanding is based on associations between abstract 
and specified objects. Sometimes pupils have difficulties to understand concepts like 
area and perimeter, usually because of the way these concepts have been presented and 
constructed through educational processes. Research has highlighted that ICT can help 
pupils with such matters. On that base an educational digital program was constructed, 
where a Tangible User Interface (TUI) was used by 12- year - old children, who had 
the chance to be occupied with activities concerning area and perimeter. The program 
was designed following van Hiele’s theory. The results showed that finally children 
understood efficiently concepts of area and perimeter. 

Keywords:, tangible interactive, van Hiele, geometric concepts, area, perimeter 

Introduction 

Geometry is the “key” to describe and deal with physical environment. Students use 
geometric models for mental depictions concerning “reasoning of space” developed 
through discovering, description, categorizing, organizing and calculating objects in 
space or on a piece of paper. To complete geometric tasks three cognitive operations 
are needed: visualization, constructive proceeds, reasoning (Bonotto & Santo, 2015).  

Students in elementary school’s final grade are considered as mentally matured and 
trained enough to have constructed geometric concepts concerning identification and 
examination of several shapes, to have understood through their senses concepts like 
area and perimeter, to process complex and more abstract activities, and to be capable 
of practicing various calculations using multiple instruments when solving problems 
concerning surface (Murphy, 2012). However students often encounter difficulties con-
cerning area and perimeter (Cai, Hwang, Jiang & Silber, 2015). On this base a specific 
digital educational program was used with 12-year-old children in order to look into the 
possible positive influence of it. It appeared that using such a program children are 
enabled to deal well with geometric tasks concerning area and perimeter. 

Difficulties associated with area & perimeter 

One common difficulty has to do with the misconception that shapes with the same or 
different area definitely have also the same or different perimeter respectively and vice 
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versa (Babai, Nativ & Stavy, 2016). For example in a comparison task (Azhari, 1998 
as mentioned by Babai et al., 2016), 100 children in different grades were asked to 
compare perimeters of two shapes. Initially shapes were two identical rectangles. Then 
a square was removed from one rectangle’s corner, so it was formed as a hexagon with 
smaller area than the other rectangle’s area, but their perimeters remained equal (Picture 
1). At least 70% of students in each grade level incorrectly claimed that rectangle’s 
perimeter was larger than hexagon’s perimeter, because “rectangle has more area” or 
“a corner was not taken away from it,” and other similar arguments. Current studies 
have confirmed that this misconception actually concerns a large percentage of students 
in elementary school (e.g. Huang, 2017), high school (e.g. Perkins & Wells, 2018), 
even in university (e.g. Li & Castro Superfine, 2018). 

 

Picture 1 

Several approaches have been developed, so these difficulties to be clarified. One ar-
gues that incorrect responses result from lack of required cognitive schemata (e.g. Law-
son, 1995). In another point of view these difficulties come up when initial students’ 
conceptions constructed through their everyday experiences are not taken into account 
during teaching (e.g. Vosniadou & Ioannides, 1998). In a third approach these difficul-
ties are associated with the interaction of two distinct types of reasoning process, formal 
/ logical process and intuitive process, which does not always result to an agreement, 
thus producing contradictory conclusions or misconceptions (Babai, Shalev & Stavy, 
2015). These theories seem to be quite different, but with a closer look common features 
between them can be found concerning educational framework and procedures. Namely 
key – feature is that students bring certain reasoning patterns that have to be taken into 
account during educational procedures, in a way that they will be the start and the base 
upon which the procedure will be formulated. This key – feature is applicable in Van 
Hiele’s theory, where flexible adaptation to students’ level of thinking is the main edu-
cational strategy (Abdul Halim & Effandi, 2013a).  

Van Hiele’s theory & ICT 

In Van Hiele’ s theory (Abdul Halim & Effandi, 2013a) there is an hierarchical model 
about reasoning of space with five levels of understanding, depending on reasoning 
processes during exploration of geometric objects and types of geometric ideas that are 
mentally processed for each of them. Therefore, tutorial activities are organized in a 
form of a sequence that enables students to go from one level to another, where each 
level essentially functions as an autonomous learning phase. They start from 
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exploration phase by visualizing geometric ideas, which then analyze in guided orien-
tation phase. Then they are guided through explanations to assumptions and correla-
tions that help them in free orientation phase to approach geometric proofs, which are 
the condition for completion (Abdul Halim & Effandi, 2013b).  

Educational activities based on van Hiele’s theory seem to be managed easier by stu-
dents and proved particularly effectual within a technological framework, like dynamic 
digital geometry applications. This is mainly due to the procreative tooling dimension 
of these applications, as it is crucial to mediate the type of tool in introducing geometric 
concepts (Gawlick, 2005). Dynamic digital applications among other features are an 
expedient way to introduce children to van Hiele's first level of geometric thinking. By 
combining imaging with dynamic manipulation children are led to van Hiele’s second 
level. Multiple possibilities are offered for experimentation, self-action, hypothesis and 
discovery of correlations that are in line with the third level, as well as for proof in van 
Hiele’ s fourth level (Abdul Halim & Effandi, 2013). 

Tangible User Interfaces & Education 

Tangible User Interfaces (TUI) are dynamic digital applications that seem to enhance 
learning and understanding of abstract phenomena (Istenić Starćić, Turk & Zajc, 2015). 
TUI refer to interaction of virtual or remote systems with user, who is a recipient of 
bodily irritations that operate as feedback. Feedback is embodied by user, who act var-
iously with respect to environmental objects. TUI include an interaction device and a 
representation of the virtual environment where user interacts with it (Fleck & Hachet, 
2016). TUI provide children with a collaborative environment where knowledge is con-
structed by virtually playing. Learning in this case is product of connection and inter-
action of mind, physical action and representation, namely environment. Main ad-
vantage of TUI is the combination of numerous stimuli and pedagogical support along 
with keeping user engaged with real physical experiments. This advantage makes them 
capable of supporting cognitive functions and of modeling ideas, assisted by the provi-
sion of multiple representations. Training with TUI can take several forms, like per 
person or in small groups (Burlson et al., 2017). 

An educational program where a TUI is used in teaching area & perimeter 

On the basis of the aforementioned, an educational digital program was designed, using 
tangible learning through tactile interface within a dynamic environment, which was 
"mixed reality" because it framed digital representation with physical objects, so as to 
be realistic and to enhance sensitivistic learning (Abrahamson & Sánchez – Garćia, 
2016). For this program scratch application was used in conjunction with Makey - Ma-
key tools (electronic invention tools connecting everyday objects to computer pro-
grams), through which tangible interface was made. A 3-D model of a garden was con-
structed, where activities took place through virtual representations projected on 
model’s surface. Scenario concerned children visiting "Euclid’s School" and engaging 
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in activities about concepts of area and perimeter. Construction of activities was carried 
out in accordance with van Hiele’s model, leading children gradually from visualization 
to guided orientation analysis, appropriately empowering them to hypothesize and to 
discover associations for geometric evidences. Selection of activities took into account 
typical learning readiness’ level of students in 6th grade. Appropriate feedback forms 
were included as scaffolding to orient children's thinking through active, exploratory 
learning at a subsequent learning level (Cai et al, 2015). Educational environment 
evolved using a 1.5 x 1 meter maquette, where digital and playful realistic elements 
were combined (Picture 2). Total duration of training program was about 30 minutes 
handled by children either per person or in groups of 2-3 children without any external 
help, just by following interactively the scenario. Children were standing in front of the 
maquette, holding a "special" ring (Picture 2 & 3) that activated makey-makey system 
so as to interact with what was projected on maquette’s surface by tapping on various 
surface’ s points (Picture 3).  

 

Picture 2: The Model. Downwards the “special ring” appears (metal, circle object)  

Children were introduced to the application by Arithmomnimon, a virtual hero, who 
was presented as Euclid’s student. He initially presented children with series of imagery 
activities, where Kandinsky paintings were used, in order to be fulfilled van Hiele the-
ory's first level of holistic recognition of shapes without qualities’ analysis. Then he 
introduced children to the second activity’s level (Analysis), where they had to use ter-
minology and qualities’ recognition without arguments about area and perimeter. Dur-
ing this phase audiovisual amplifiers, indicators, and feedback elements were used, 
whenever necessary, depending on children's learning readiness level, so to help them 
construct further knowledge. On this basis they were progressively led by Arithmom-
nimon to the third level of Non-Typical Production, developing a more detailed percep-
tion and intuitive understanding of area and perimeter qualities and reasonably arguing 
for the relations between them. Here children were asked to form 
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Picture 3: The use of the program 

the garden in a variety of ways, through which dimensions of area and perimeter were 
affected. For example, children had to judge whether garden's perimeter had changed 
by adding a tap to a corner; or to judge whether area of a specific part of the surface, 
where sprouts were planted, had changed because of its shape’s differentiation. Various 
computations were made on the part of children by measuring the squares or by using 
a rope following digital audio-visual feedback. In final phase, naming the forth level of 
Production, children were asked to demonstrate the independent relation between pe-
rimeter and area, making further adjustments to garden’s elements. Fifth and final level 
of van Hiele’s theory was not included in this program, because it suits for the higher 
mathematic level of thinking of adults (Abdul Halim & Effandi, 2013a).  

The purpose of the study concerned whether an educational program of this type would 
improve students’ performance as far as computations, visual sensitization and concep-
tual understanding concerns in geometric tasks relative to area and perimeter. 

Procedure 

Thirty 12-year-old students of elementary schools participated voluntarily. A non – for-
mal pre and post test formed as multiple choice test was used containing 12 activities 
concerning computation, conceptual understanding and visual sensitization for area and 
perimeter. Activities’ content of pre and post tests differed, but in each case activities 
were organized with the same order and in correspondence with the examined quality 
of each activity. Child with his / her consent completed pre-test, that lasted approxi-
mately 20 - 25 minutes; then child used the digital program on his / her own or in a 
small group depending on his / her choice, which lasted approximately 30 minutes; 
afterwards child completed post – test, which lasted about 20 minutes.  
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Results 

SPSS 21.0 was used for the statistical analysis of the variables examined in the pre and 
post test. The homogeneity between the initial (pre) and final (post) score, i.e. the ex-
istence of statistically significant difference between pre and post test, was assessed by 
non parametric Wilcoxon test as variables did not follow normal distribution.  

 

Picture 3 

Theoretical interpretation of perimeter’s and area’s definition, visual sensitization of 
area concept on the basis of net of a square, computation and comparison of different 
shapes’ perimeter, computation concerning area and perimeter with emphasis to meas-
urement units of a rectangle, and the computation concerning area with emphasis to 
measurement units of a square were the variables where there was no homogeneity be-
tween initial and final score of students (sig. <.05) (Picture 3). So significant statisti-
cally difference appeared for initial and final scores in respective variables.Instead in 
the variables of visual sensitization of area concept, visual sensitization of area concept 
on the basis of net of a polygon, computation concerning perimeter with emphasis to 
measurement units of a square, practical interpretation - application of perimeter’s and 
area’s definition there was homogeneous between initial and final score (sig. >.05) (Pic-
ture 3). Therefore no significant statistically difference appeared between initial and 
final scores in the respective variables.Wilcoxon control indicated that students’ overall 
performance was improved ( Z = -4.550, p = 0.000) ; their mean pre – test score was 
4,67 (Std. Dev: 1,87) and their post – test score was 7,1 (Std. Dev: 1,99). Wilcoxon 
signed Rank Test indicated that 27 students answered more accurately after the pro-
gram. Also there was improvement concerning students’ computations (Z = -2,810, p = 
0.000); their mean pre – test score was 2,37 (Std. Dev: 1,35) and their mean post – test 
score was 3,8 (Std. Dev: 1,58). Conceptual understanding was improved, since 21 stu-
dents gave more correct answers after the program (Z = -2,810, p = 0.005); their mean 
pre – test score was 1,57 (Std. Dev: .728) and their mean post – test score was 1,93 (Std. 
Dev: .254). Finally visual sensitization was improved, since 16 students gave more 
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correct answers after the program ( Z = -3,477, p = 0.001); their mean pre – test score 
was 0,73 (Std. Dev: .74) and their mean post – test score was 1,37 (Std. Dev: .81). 

Conclusions 

Students improved their overall performance drastically, since their post – test score 
was nearly doubled. More than half of scores of specific variables associated with area 
and perimeter concepts appeared improved after the program. Students’ computations 
were improved since after the program one out of three gave the most correct answers. 
There were significant differences as far as conceptual understanding and visual sensi-
tization concerns, since 22 and 16 students respectively gave more correct answers after 
the program.  

In conclusion, a tangible user interface program of this type designed on the base of 
Van Hiele’s theory seems appropriate and effective for 12-year-old children. By the use 
of the proposed application common misconceptions about area and perimeter can be 
handled effectively as long as particular technological means are properly exploited. 
However conclusions are limited because of the small group of participants and on the 
other hand the fact that no personal data of the participants were examined, so as find-
ings to be more specified and be associated with exact participants’ features. Neverthe-
less these findings can lead to new educational paths concerning educational tools that 
are commonly used in a classroom, offering an opportunity for all students to construct 
concepts of area and perimeter according to their learning readiness’ level. Finally, 
these findings need support by further research in this field. 
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«Μεγάλες Οροσειρές και Όρη»: Ένα ψηφιακό παιχνίδι αξιολόγησης για το μά-
θημα της Γεωγραφίας 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στη χρήση των εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας στην υποστήριξη της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της Γεω-
γραφίας στο Δημοτικό Σχολείο. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό παιχνίδι 
για τη Γεωγραφία της Στ΄ τάξης με περιεχόμενο που καλύπτει την ενότητα του σχολι-
κού εγχειριδίου που σχετίζεται με τις Μεγαλύτερες Οροσειρές και τα Όρη της Γης. Το 
ψηφιακό παιχνίδι που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα κλειστού τύπου λογισμικό που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς είτε ως δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης 
είτε ως δραστηριότητα αξιολόγησης της γνώσης που αποκτήθηκε από τους μαθητές. 
Παράλληλα, η δημιουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού ευνοεί και την αυτοαξιολό-
γηση των μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση για τον βαθμό επί-
τευξης του στόχου του παιχνιδιού. Η ψηφιακή αυτή δραστηριότητα συνδυάζει τα χα-
ρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών και των λογισμικών αξιολόγησης.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, διδασκαλία Γεωγραφίας, αξιολόγηση, αυτοαξιο-
λόγηση, λογισμικό κλειστού τύπου 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί πλέον μία επιτακτική κοινωνική προ-
τεραιότητα η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν το εκπαιδευτικό 
τους έργο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων 
(Κωνσταντίνου, 2005). Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία θεω-
ρούνται ως ένα ισχυρό εργαλείο τόσο στα χέρια του εκπαιδευτικού όσο και στα χέρια 
του μαθητή με σκοπό την υποστήριξη της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής δια-
δικασίας (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010). 

 Η Πληροφορική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το εύρος των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων και μπορεί να αποτελέσει έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγ-
γισης της μάθησης, όπου η διδασκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η χρήση 
τους μπορεί να ενσωματωθεί στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων 
σπουδών (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001; Κόμης, 2001).  
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Έτσι, δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι για την αξιολόγηση της δι-
δασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου που 
αφορά στο Κεφάλαιο 13 του σχολικού εγχειριδίου. Αποτελεί μια ψηφιακή δραστηριό-
τητα ανακεφαλαίωσης ή αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της δι-
δασκαλίας του κεφαλαίου αυτού. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://scratch.mit.edu/projects/96962436/#fullscreen.  

Ψηφιακά παιχνίδια 

Τα παιχνίδια υπολογιστών είναι ένα δημοφιλές μέσο ψυχαγωγίας και αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. Πολλοί μαθητές, οι συχνά αποκαλούμενοι και 
«ψηφιακά ιθαγενείς», περνούν πολλές ώρες με παιχνίδια στον υπολογιστή τους, κάτι 
που δεν θα πρέπει να παραβλέπεται από τη σημερινή διδακτική πρακτική (Kickmeier-
Rust & Albert, 2009). Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να προωθήσουν τη μάθηση μέσω 
της διασκέδασης και της ευχαρίστησης, εμπνέοντας τους μαθητές να εξερευνήσουν μία 
ποικιλία θεμάτων και εργασιών (Law et al., 2009).  

Η μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών θεωρείται ως μία αποτελεσματική προσέγγιση 
της διδασκαλίας που ωθεί τους μαθητές σε μία μάθηση μέσω της παροχής κινήτρων, 
κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Chen 
& Hwang, 2014; Song & Zhang, 2008; Göbel et al., 2010). 

Τα παιχνίδια αυτά παρέχουν ένα πλεονεκτικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει συν-
θήκες ανταγωνισμού, συναγωνισμού και προκλήσεων, διάδρασης και ανατροφοδότη-
σης, που επιδρούν θετικά στην κατανόηση, τη γνώση και την ψυχοκινητική μάθηση 
και μπορούν να αποτελέσουν ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο (Sauvé, 2009; 
Chang et al., 2008). Αυξάνουν αποτελεσματικά την επίδοση και τις γνώσεις σε διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα, όπως η Επιστήμη, τα Μαθηματικά, η Γλώσσα, η Γεωγραφία και 
η Επιστήμη των Υπολογιστών (Kordaki, 2011). 

Αν και έχουν αναπτυχθεί πολλά ψηφιακά παιχνίδια για την πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, εντούτοις υπήρξε μία έλλειψη αποδοχής των παιχνιδιών ως εκπαι-
δευτικά εργαλεία από τους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρήθηκαν ως δραστηριότητες για 
τον ελεύθερο χρόνο και χωρίς να διαθέτουν καμία παιδαγωγική αξία εκτός από την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής (Brom et al., 2010). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι, 
παρά τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών παιχνιδιών και του πλήθους που υπάρχουν, οι 
εκπαιδευτικοί δεν τα χρησιμοποιούν εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλης υλικοτεχνικής 
υποδομής που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της διδασκαλίας τους (Sauvé, 
2009). 

Εκπαιδευτικά λογισμικά αξιολόγησης 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που κατασκευάζονται και δημιουργούνται έχουν ως σκοπό 
να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εκπληρωθούν 
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συγκεκριμένοι στόχοι της (Παναγιωτακόπουλος κ. ά., 2005). Συγκεκριμένα, τα λογι-
σμικά αξιολόγησης μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία είτε ως συμπληρωματικό 
μέσο διδασκαλίας, είτε ως μέσο αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης από τον μαθητή (Πα-
ναγιωτακόπουλος κ. ά., 2005).  

Τα λογισμικά κλειστού τύπου, όπως αυτό που παρουσιάζεται παρακάτω, δεν δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες του να τα μετασχηματίσουν και διακρίνονται σε δύο κατη-
γορίες: α) τα λογισμικά καθοδήγησης (tutorials) και διδασκαλίας και β) τα λογισμικά 
εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) (Μικρόπουλος, 2011). Δέχονται μια απά-
ντηση ως «σωστή» εκ των προτέρων και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σωστού – 
λάθους, αντιστοιχίσεις, συμπλήρωσης κενού, ακροστιχίδας κ.ά.. Μπορούν, επίσης, να 
χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Μι-
κρόπουλος, 2011). Με αυτά οι μαθητές μπορούν να έχουν άμεση ανάδραση για τα α-
ποτελέσματα της εργασίας που υλοποιούν (Δημητριάδης, 2015). 

Βασικές αρχές κατασκευής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Μεγάλες Οροσειρές και Όρη» κατασκευάστηκε με το λογι-
σμικό Scratch του Πανεπιστημίου M.I.T. των Η.Π.Α., που είναι ελεύθερο στη χρήση 
του και σχεδιάστηκε μέσω του οπτικού προγραμματισμού. Το πλεονέκτημά του είναι 
το ότι για τη χρήση του απαιτείται μόνο η απλή σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς να χρειά-
ζεται η εγκατάσταση εφαρμογών ή άλλων λογισμικών σε κάθε σταθμό εργασίας. Οι 
μαθητές κατά την επαφή τους με το περιβάλλον του παιχνιδιού δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του, καθώς αυτό είναι ένα λογι-
σμικό κλειστού τύπου και αποτελεί ένα λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής (drill and 
practice).  

Η βασική του σχεδίαση βασίζεται στην ιδέα της αποστολής που παρουσιάζεται στους 
μαθητές και οι οποίοι καλούνται να την ολοκληρώσουν. Στην επιφάνεια του παιχνιδιού 
παρέχονται όλα τα κατάλληλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές για την 
επίτευξη του στόχου. Έχουν σχεδιαστεί 32 ψηφιακές κάρτες οι οποίες έχουν τη δυνα-
τότητα να μετακινούνται με σύρσιμο (dragging). Για την κάθε κάρτα έχει προβλεφθεί 
ένα μόνο σημείο με το οποίο ταιριάζει και το οποίο αποτελεί και τη μοναδική σωστή 
θέση της. Παράλληλα, έχει γίνει πρόβλεψη να υπάρχει πλήκτρο βοήθειας, ένα για κάθε 
βουνό. Έτσι, πατώντας οι μαθητές σε καθένα από τα τέσσερα σημεία βοήθειας μπορούν 
να διαπιστώσουν το πλήθος των σωστών καρτών που έχουν τοποθετήσει σε κάθε 
βουνό. Ταυτόχρονα, όμως, έχει οριστεί η αφαίρεση 2 βαθμών από τη συνολική βαθμο-
λογία με τη χρήση της βοήθειας, έτσι ώστε αυτή να μη γίνεται χωρίς μέτρο. Κατά τη 
φάση της ολοκλήρωσης της αποστολής, έχει συμπεριληφθεί μετρητής των συνολικών 
βαθμών και η τελική βαθμολογία παρουσιάζεται στο κέντρο της οθόνης.  

Όσον αφορά στο παιδαγωγικό πλαίσιο, οι μαθητές κάνουν υποθέσεις, τις δοκιμάζουν 
και στη συνέχεια αξιολογούν τις επιλογές που έκαναν βελτιώνοντας, έτσι, την αρχική 
τους εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό, ευνοείται η άμεση ανατροφοδότηση και η 
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αυτοαξιολόγηση των μαθητών μέσω του κινήτρου που τους παρέχει η ολοκλήρωση της 
αποστολής. Ο εκπαιδευτικός που θα εμπλέξει τους μαθητές σε αυτή την ψηφιακή δρα-
στηριότητα έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει είτε ως δραστηριότητα ανακεφα-
λαίωσης του κεφαλαίου που δίδαξε είτε ως δραστηριότητα αξιολόγησης της γνώσης 
που κατέκτησαν οι μαθητές. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές με 
ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να ασχοληθούν με το περιβάλλον του ψηφιακού παιχνι-
διού, αφού μπορούν να ολοκληρώσουν την αποστολή έχοντας ως βοήθεια το σχολικό 
τους εγχειρίδιο. Έτσι, αποτελεί ένα υποστηρικτικό υλικό στα χέρια του εκπαιδευτικού 
που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών της τάξης 
του, καθώς δεν αποκλείει κανέναν μαθητή.  

Περιγραφή παιχνιδιού 

Το ψηφιακό παιχνίδι που σχεδιάστηκε έχει τίτλο «Μεγάλες Οροσειρές και Όρη» και 
αφορά στις μεγαλύτερες οροσειρές και υψηλότερες κορυφές του κόσμου. Αποτελεί ένα 
παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν πληροφορίες σχετικά με αυ-
τές. Στην οθόνη του παιχνιδιού παρουσιάζονται τέσσερα βουνά. Στο πρώτο βουνό υ-
πάρχει η ένδειξη «Ήπειροι», στο δεύτερο η ένδειξη «Οροσειρές», στο τρίτο η ένδειξη 
«Κορυφές» και στο τέταρτο η ένδειξη «Υψόμετρα».  

 

Εικόνα 1. Έναρξη παιχνιδιού «Μεγάλες Οροσειρές και Όρη». 

Στην αρχή, εμφανίζεται ένα ελικόπτερο που πετάει και από αυτό πέφτουν τέσσερις α-
λεξιπτωτιστές-ορειβάτες, καθένας από τους οποίους χάνεται πίσω από ένα βουνό. Οι 
ορειβάτες αυτοί ανάλογα με την επίδοση των μαθητών στο παιχνίδι μπορούν είτε να 
ανέβουν στην κορυφή του κάθε βουνού είτε να παραμείνουν κρυμμένοι χωρίς να κα-
ταφέρουν να ανέβουν στην κορυφή. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μπορέσουν οι μα-
θητές να οδηγήσουν τους ορειβάτες στην κορυφή των βουνών, έτσι ώστε στο τέλος του 
παιχνιδιού να επιστρέψει το ελικόπτερο και να τους παραλάβει.  
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Στη συνέχεια, εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης οι κάρτες που έχουν στη διά-
θεσή τους οι μαθητές και οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις κατηγορίες. Η κάθε 
κατηγορία έχει το δικό της διακριτό χρώμα. Οι μαθητές θα πρέπει να τοποθετήσουν 
στο βουνό με την ένδειξη «Ήπειροι» τις κάρτες που αναγράφουν όνομα ηπείρου, στο 
βουνό με την ένδειξη «Οροσειρές» τις κάρτες που αναγράφουν όνομα οροσειράς κ.ο.κ. 
Πάνω σε κάθε βουνό υπάρχουν οι 8 θέσεις στις οποίες πρέπει να βάλουν τις κάρτες. Σε 
όλα τα βουνά η κάθε θέση έχει το ίδιο χρώμα με την αντίστοιχη θέση και των υπολοί-
πων βουνών. Έτσι, σχηματίζονται οριζόντιες χρωματικές γραμμές.  

 

Εικόνα 2. Κάρτες παιχνιδιού και οριζόντιες χρωματικές γραμμές 

Σε κάθε τέτοια χρωματική γραμμή πρέπει να τοποθετηθούν οι κάρτες με τις πληροφο-
ρίες για το ίδιο βουνό. Οι κάρτες θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε ψηλότερα να 
τοποθετηθούν οι κάρτες του υψηλότερου όρους και χαμηλότερα οι κάρτες του χαμη-
λότερου. Για παράδειγμα, στην πιο υψηλή θέση του κάθε βουνού πρέπει να τοποθετη-
θούν οι κάρτες με την ένδειξη «Ασία» - «Ιμαλάια» - «Έβερεστ» - «8.848 μ.». Για κάθε 
σωστή κάρτα οι μαθητές κερδίζουν 1 βαθμό από τους συνολικά 32. Ως βοήθεια μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν την ένδειξη που υπάρχει στη βάση κάθε βουνού. Τότε εμ-
φανίζεται μία ένδειξη που τους πληροφορεί για το πλήθος των σωστών καρτών που 
έχουν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο βουνό. Εμφανίζεται, επίσης, και μία ακόμα έν-
δειξη που τους πληροφορεί ότι έχασαν δύο βαθμούς από τη συνολική βαθμολογία αφού 
έκαναν χρήση της βοήθειας. Σε όποιο βουνό από τα τέσσερα τοποθετηθούν και οι οκτώ 
κάρτες σωστά τότε εμφανίζεται στην κορυφή του ο ορειβάτης που δείχνει την ικανο-
ποίησή του για την επίδοση του μαθητή. Οι μαθητές μπορούν να συνεχίζουν την αλ-
λαγή στις θέσεις των καρτών έως να εμφανιστούν όλοι ή κάποιοι από τους ορειβάτες 
στις κορυφές. 
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Εικόνα 3. Ορθή τοποθέτηση καρτών στα αντίστοιχα βουνά και επιτυχημένη ολοκλή-
ρωση της αποστολής 

Όταν ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους πρέπει να πιέσουν το πλήκτρο «Space» και 
το παιχνίδι τελειώνει. Εμφανίζεται τότε ξανά το ελικόπτερο και οι ορειβάτες που έχουν 
καταφέρει να ανέβουν στην κορυφή σκαρφαλώνουν στο ελικόπτερο με τη βοήθεια μιας 
ανεμόσκαλας. Τέλος, εμφανίζεται η βαθμολογία των μαθητών στο κέντρο της οθόνης. 
Πατώντας την πράσινη σημαία μπορούν να εκκινήσουν ξανά το παιχνίδι για να βελ-
τιώσουν την επίδοσή τους.  

Συζήτηση 

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια υποστήριξης της 
διδασκαλίας της Γεωγραφίας που χρησιμοποιεί τα οφέλη των ψηφιακών παιχνιδιών και 
των λογισμικών αξιολόγησης, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν με παι-
γνιώδη τρόπο οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους μαθητές. Ταυτόχρονα, θα μπο-
ρούσε να αυξήσει την ενεργή συμμετοχή τους, καθώς θα τους δώσει την ευκαιρία, 
μέσω του κινήτρου, να ολοκληρώσουν την αποστολή μέσω δοκιμής και επαλήθευσης. 
Παράλληλα, η χρήση του παιχνιδιού αναδεικνύει τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτι-
κού που επιλέγει το σημείο εισαγωγής του στην εκπαιδευτική πράξη. Για τη διαπί-
στωση της αποτελεσματικής χρήσης αυτού του ψηφιακού παιχνιδιού προτείνεται η ε-
φαρμογή του στα πλαίσια μιας διδασκαλίας που μπορεί να αναδείξει τα οφέλη από τη 
χρήση του αλλά και τις αδυναμίες του, και θα μπορούσαν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία 
για τη βελτίωσή του. Τέλος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μαθητές με ήπιες μαθη-
σιακές δυσκολίες οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα και το σχο-
λικό τους εγχειρίδιο για την ολοκλήρωση της αποστολής και να διαπιστωθεί ο βαθμός 
καταλληλότητας του παιχνιδιού αυτού για τους συγκεκριμένους μαθητές.  
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«Το μπαούλο με τις λέξεις»: Μία διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της Ελ-
ληνικής ως ξένης γλώσσας σε αρχάριους μικρούς μαθητές. 

"The word box": A lesson plan for teaching Greek as a foreign language to 
young beginners. 

Πλουσίου Μαρία, mplousiou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση (Task Based Learning) είναι μία από τις πλέον δια-
δεδομένες προσεγγίσεις που υιοθετούνται στον σχεδιασμό του μαθήματος της ξένης 
γλώσσας. Ωστόσο, συχνά, επικρατεί η εντύπωση ότι η εφαρμογή της σε αρχάριους μα-
θητές, που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας, δεν είναι ε-
φικτή, καθώς, θεωρείται ότι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες απαιτεί γνώ-
σεις γραμματικής και λεξιλογίου και ενδείκνυται περισσότερο για μαθητές/τριες υψη-
λότερων επιπέδων με μεγαλύτερη εξοικείωση στη γλώσσα στόχο. Στην παρούσα ανα-
κοίνωση παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο βασισμένο στη Δραστηριοκεντρική Εκ-
μάθηση στο οποίο περιγράφεται η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών/τριών με το ελ-
ληνικό αλφάβητο. Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές ηλικίας 8-
10 ετών που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκονται την Νέα Ελληνική ως ξένη. 
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καταδείξει ότι η εφαρμογή της Δραστη-
ριοκεντρικής Εκμάθησης είναι δυνατή ακόμη και σε μαθητές που μόλις ξεκινούν την 
εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης.  

Λέξεις-Kλειδιά: Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση, αρχάριοι μαθητές, Ελληνική ως ξένη 

Abstract 

Task Based Learning is one of the commonly held approaches adopted for the design 
of a foreign language lesson plan. However, it is often believed that applying this ap-
proach to beginners at the first stage of language acquisition is not possible, since in-
volving students in activities is considered to require knowledge of grammar and vo-
cabulary and is more appropriate for higher-level students who are fluent in the target 
language. This paper presents a lesson plan based on the Task-based Learning Ap-
proach in which young pupil’s first acquaintance with the Greek alphabet is been de-
scribed. The lesson plan is addressed to pupils aged between 8-10 who permanently 
live abroad and acquire Greek as a foreign language. The aim of this paper is to show 
that it is possible to use the Task based Learning approach even at the very early stages 
of learning Greek as a foreign language.  

Key words: Task Based Learning, beginners, Greek as Foreign Language 
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Εισαγωγή 

Η εκμάθηση του ελληνικού αλφαβήτου, ειδικά, όταν πρόκειται για μαθητές/μαθήτριες 
που διδάσκονται την Ελληνική ως ξένη αποτελεί πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό 
που καλείται αφενός να παρουσιάσει στους μαθητές/τις μαθήτριες τη νέα γνώση και 
αφετέρου να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον ώστε να δημιουργήσει κίνητρα για την 
κατάκτησή της. Η παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζει ότι ο παιγνιώδης τρόπος της α-
νακάλυψης του άγνωστου αλφαβήτου από τους ίδιους τους μαθητές/τις μαθήτριες και 
η σύνδεσή του με τη μητρική τους γλώσσα συμβάλει στην κατάκτησή του, ενώ, πα-
ράλληλα αξιοποιεί το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών/ μαθητριών 
εξοικειώνοντάς τους με τεχνικές αφύπνισης του πολυγλωσσικού γραμματισμού και 
καλλιεργώντας την ανάπτυξη μεταγλωσσικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.  

Ταυτότητα σχεδίου διδασκαλίας 

Η διδακτική πρόταση, που παρουσιάζεται στη συνέχεια απευθύνεται σε ανήλικους αρ-
χάριους μαθητές, επιπέδου Α1, ηλικίας 8-10 ετών. Οι εν λόγω μαθητές/τριες διαμένουν 
μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκονται την Ελληνική ως ξένη. Η ξένη γλώσσα διαφέρει 
από τη δεύτερη γλώσσα λόγω του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και κατακτά-
ται. Στο περιβάλλον της δεύτερης γλώσσας οι σπουδαστές  έχουν πλήρη έκθεση στη 
γλώσσα-στόχο αλλά και στο κοινωνικοπολιστισμικό πλαίσιο που την περιβάλλει, ε-
πειδή είναι η κυρίαρχη ή η μοναδική γλώσσα. Αυτό δεν συμβαίνει στο περιβάλλον 
ξένης γλώσσας όπου οι εμπειρίες και οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών στη 
γλώσσα στόχο περιορίζονται σχεδόν πάντοτε στα όρια της σχολικής τάξης (Kecskes & 
Papp, 2000). Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές/τριες που κατα-
κτούν την Ελληνική στις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Τα μαθήματα πραγ-
ματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες. Περιγράφεται η δεύτερη διδα-
κτική ώρα του πρώτου-εισαγωγικού μαθήματος κατά την οποία οι μαθητές/μαθήτριες 
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το ελληνικό αλφάβητο. Βασικός σκοπός του 
σεναρίου, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατακτή-
σουν το νέο αλφάβητο αναπτύσσοντας, παράλληλα, αντιπαραβολικές γλωσσικές στρα-
τηγικές προκειμένου να διαπιστώσουν τη σύνδεση μεταξύ της μητρικής τους και της 
γλώσσας-στόχο.  

Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση 

Η Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση (Task Based Learning) έχει τη θεωρητική της βάση 
στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση  (Γρίβα και Σέμογλου, 2016· Ματθαιουδάκη, χ.χ.· 
Richards και Rodgers 2001) και, συνεπώς, συνδέεται άμεσα και με τις γνωστικές θεω-
ρίες κατάκτησης που πραγματεύονται τον ρόλο της μη ρητής μάθησης, καθώς, και τις 
θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η γλώσσα κατακτάται ό-
πως κάθε άλλη δεξιότητα (Μπέλλα, 2011). Η εν λόγω προσέγγιση στοχεύει στη γεφύ-
ρωση της απόστασης μεταξύ δραστηριοτήτων στην τάξη και χρήσης της γλώσσας για 
την κάλυψη αναγκών σε πραγματικές συνθήκες (Ματθαιουδάκη και συν., χ.χ. ·Nunan, 
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2004). Οι μαθητές/τριες πειραματιζόμενοι με τη γλώσσα, τη χρησιμοποιούν για κά-
ποιον επικοινωνιακό σκοπό, προκειμένου να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα (Richards & 
Rodgers, 2001·Willis, 1996). 

Τα βήματα της Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης 

Η Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση διαρθρώνεται σε τρία βασικά στάδια. Στο πρώτο στά-
διο (Προδραστηριότητα) ο/η εκπαιδευτικός ανακοινώνει στην τάξη το θέμα στους μα-
θητές/ στις μαθήτριες και οργανώνει μια «προπαρασκευαστική» δραστηριότητα, ώστε 
να προετοιμάσει τους μαθητές για την κύρια δραστηριότητα που θα ακολουθήσει 
(Γρίβα& Σέμογλου, 2016· Ματθαιουδάκη κ. συν., 2015· Willis, 1996). Ακολουθεί το 
στάδιο του κύκλου δραστηριοτήτων κατά το οποίο οι μαθητές οι μαθητές συνεργαζόμε-
νοι σε ομάδες ασχολούνται με τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας που τους ανατέ-
θηκε (Γρίβα και Σέμογλου, 2016·Ματθαιουδάκη, χ.χ.·Willis,1996).  Μετά την ολοκλή-
ρωση της δραστηριότητας που τους έχει ανατεθεί έπεται το στάδιο της αναφοράς. Οι 
ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην τάξη και οι μαθητές συγκρίνουν τα αποτε-
λέσματα, ενώ ο εκπαιδευτικός συνοψίζει και παρέχει ανατροφοδότηση. Το τελευταίο 
στάδιο, είναι αυτό της πρακτικής κατά το οποίο οι μαθητές εξασκούνται στη νέα γνώση 
με περαιτέρω δραστηριότητες (Γρίβα και Σέμογλου, 2016·Ματθαιουδάκη, χ.χ.·Willis, 
1996).  

Είδη δραστηριοτήτων στη Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση 

Ο Nunan (2004) διαχωρίζει τις δραστηριότητες της ΔΕ σε αυτές που σχετίζονται με 
την πραγματική ζωή, οι οποίες σχεδιάζονται για πρακτική και επανάληψη και που ο 
σχεδιασμός τους βασίστηκε στην ανάλυση αναγκών των μαθητών και στις παιδαγωγι-
κές δραστηριότητες που έχουν τη βάση τους στις ψυχογλωσσικές θεωρίες για την κα-
τάκτηση της δεύτερης/ξένης, αλλά δεν αποτελούν απαραίτητα δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στην πραγματική ζωή (Nunan, 2004, σ. 1· Richards & Rodgers, 2001 
σ. 231). Ο Ellis (2003) διακρίνει τις δραστηριότητες σε εστιασμένες (focused) και μη 
εστιασμένες (unfocused). Οι εστιασμένες δραστηριότητες στοχεύουν στην εκμαιεύση 
ενός γλωσσικού τύπου ή γλωσσικού φαινομένου, ενώ οι μη εστιασμένες δεν απαιτούν 
τη χρήση συγκεκριμένης δομής. Ανάλογο διαχωρισμό υιοθετεί και η Willis (1996, σ. 
28) διακρίνοντας τις δραστηριότητες σε ανοιχτού τύπου, μη αυστηρά δομημένες που 
δεν αποσκοπούν σε τόσο συγκεκριμένους στόχους, σε κλειστού τύπου, πιο αυστηρά δο-
μημένες που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους και των οποίων η πιθανή απά-
ντηση-λύση της δραστηριότητας είναι μία και ο τρόπος διεκπεραίωσής της επίσης και 
τέλος, στις μεικτού τύπου, η λύση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί μία λύση-απάντηση, 
ωστόσο, να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διεκπεραίωσής τους. Στην ελληνική βιβλιο-
γραφία απαντώνται συχνότερα οι τύποι δραστηριοτήτων που περιγράφονται από την 
Willis αποδόθηκαν με τους όρους ελεγχόμενες, καθοδηγούμενες, επικοινωνιακές (Γρίβα 
και Σέμογλου, 2016·Ματθαιουδάκη, χ.χ.). Η παραπάνω ορολογία υιοθετείται και στην 
παρούσα ανακοίνωση.  
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Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση για αρχάριους μικρούς μαθητές 

Η Willis (1996) υποστηρίζει ότι η ΔΕ λειτουργεί εξίσου καλά και με τους αρχάριους 
μαθητές, καθώς επικεντρώνεται στον στόχο που οι μαθητές καλούνται  να επιτύχουν 
ενθαρρύνοντάς τους να αξιοποιήσουν την έστω και λίγη πρώιμη γνώση που πιθανόν 
διαθέτουν στη δεύτερη/ξένη. Σύμφωνα με την ίδια αυτό συμβαίνει, καθώς, οι δραστη-
ριότητες που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι μαθητές, τους παρέχουν ακουστικά ερε-
θίσματα στη δεύτερη/ξένη και ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν οι ίδιοι 
στη μαθησιακή διαδικασία από το αρχικό ακόμη στάδιο εκμάθησης μίας γλώσσας, 
συμβάλλοντας τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στην φυσική κατάκτηση της δεύτερης/ξένης. 
Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της ΔΕ σε αρχάριους μαθητές διαφοροποιείται 
σε επιμέρους βασικά σημεία: α) Δίνεται βαρύτητα στην έκθεση των μαθητών στη δεύ-
τερη/ξένη β) Ο κύκλος δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει πολλές επιμέρους σύ-
ντομης διάρκειας δραστηριότητες αντί μίας εκτενούς γ) Το στάδιο της αναφοράς-πα-
ρουσίασης μπορεί να είναι πιο σύντομο και η ανατροφοδότηση να δίνεται άμεσα από 
τον εκπαιδευτικό.  

Διαγλωσσική προσέγγιση στη διδασκαλία του αλφαβήτου 

Η Γκαϊνταρζτή (2010) αναφέρει ως κύριους άξονες της διαπολιτισμικής ξενόγλωσσης 
διδασκαλίας τη σύνδεση γλώσσας και κουλτούρας, και τη σύγκριση ανάμεσα στη 
γλώσσα και κουλτούρα – στόχο και την πρώτη γλώσσα/κουλτούρα. Ειδική αναφορά 
γίνεται από τη Willis (1996) στους αρχάριους μαθητές που δεν εξοικειωμένοι με το 
αλφάβητο της γλώσσας στόχου. Η Willis προτείνει η γνωριμία του μαθητικού κοινού 
με το νέο αλφάβητο να γίνεται με τη χρήση κοινού/ διεθνούς λεξιλογίου εύκολα ανα-
γνωρίσιμου από τους μαθητές. Ανάλογη πρόταση για αξιοποίηση του πολιτισμικού κε-
φαλαίου και της πρότερης γνώσης των μαθητών στη διδασκαλία του νέου λεξιλογίου 
γίνεται και από τον Δαμανάκη (1999). Η παρούσα πρόταση υιοθετεί τις παραπάνω θέ-
σεις και προτείνει δραστηριότητες βασισμένες στα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. 

Στόχοι 

Στη συνέχεια παρατίθεται η στοχοθεσία του σχεδίου μαθήματος. Βασικές επιδιώξεις 
του εν λόγω σχεδίου είναι οι μαθητές: 

o να ανακαλέσουν το λεξιλόγιο που πιθανόν να γνωρίζουν στη γλώσσα-στόχο ε-
νεργοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο την έστω και ελάχιστη προϋπάρχουσα  
γνώση στη γλώσσα στόχο  

o να ανακαλύψουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας γνώσεις και 
πληροφορίες το νέο αλφάβητο μέσω της ανάγνωσης λέξεων που είναι κοινές στη 
μητρική τους και στη γλώσσα στόχο  

o να διαπιστώσουν μέσω της εμπλοκής τους στις δραστηριότητες του μαθήματος  
ότι τα αλφάβητα ποικίλουν διαφέρουν και παρουσιάζουν ομοιότητες (κοινό λε-
ξιλόγιο, γράμματα, φωνήματα)  
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o να συνδέσουν τη μητρική τους με τη γλώσσα στόχο  

Μέσω της εμπλοκής τους στις δραστηριότητες του μαθήματος οι μαθητές μετά την 
ολοκλήρωση τους θα είναι σε θέση να: 

o να διαβάζουν και να γράφουν με κεφαλαία και μικρά λέξεις που περιέχουν τα: 
α, ε, ο, ι, κ,λ,μ,ν,π,ρ,σ,τα 

o να συγκρίνουν/ αντιπαραβάλουν το κοινό λεξιλόγιο στη γλώσσα στόχο και τη 
μητρική τους 

Πορεία διδασκαλίας 

Προδραστηριότητα- Εισαγωγή στο θέμα 

Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για το πρώτο μάθημα και συνεπώς, για την πρώτη 
επαφή των παιδιών με το Ελληνικό Αλφάβητο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτι-
κής ώρας οι μαθητές/τριες έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας και αυτοπαρουσιάσης στον κύ-
κλο, φτιάξανε παζλ, ώστε να εξοικειωθούν με τη γραφή του ονόματός τους στα ελλη-
νικά. Τη δεύτερη ώρα, στο στάδιο της Προδραστηριότητας,  ζητείται από τους μαθητές 
να αναφέρουν λέξεις που πιθανόν να γνωρίζουν στα ελληνικά. Οι λέξεις που αναφέρο-
νται συνήθως από τα παιδιά είναι: «καλημέρα», «παρακαλώ», «σουβλάκι» κ.α. Οι α-
παντήσεις των μαθητών/τριών καταγράφονται στον πίνακα ενώ, παράλληλα, τους ζη-
τείται να αναγνωρίζουν και να υποδείξουν γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που 
τους είναι γνωστά. Στη συνέχεια, ανακοινώνεται στους μαθητές ότι θα πρέπει να ανα-
καλύψουν έναν κρυμμένο θησαυρό με λέξεις μέσα σε μπαούλο/α. Οι μαθητές/τριες 
χωρίζονται σε ομάδες (2-3 ατόμων). Τους δίνονται οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η 
κάθε ομάδα, πρέπει να ανοίξει το μπαούλο της και να διαβάσει τις λέξεις που υπάρχουν 
μέσα σε αυτό. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι οδηγίες δίνο-
νται με απλές σύντομες προτάσεις, με έμφαση στον τόνο της φωνής και παντομίμα, 
ενώ όπου κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα των παιδιών.  

Κύκλος δραστηριότητας 

Μοιράζονται στις ομάδες «μπαούλα των λέξεων». Η επιλογή της λέξης «μπαούλο» δεν 
είναι τυχαία, καθώς υπάρχει και στη μητρική γλώσσα των μαθητών, εν προκειμένω την 
τουρκική. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα μπαούλο το οποίο περιέχει καρτέλες με λέξεις 
στα ελληνικά. Το λεξιλόγιο που επιλέχθηκε εντοπίζεται και στη μητρική των παιδιών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι λέξεις: (ανανάς, κεράσι, πιπέρι, αστακός, καλαμάρι, σαλάτα, 
σαλάμι, σπανάκι, σοκολάτα, πατάτα, πράσα, κάστανα, λεμόνι, κακάο, πορτοκάλι, καρα-
μέλα, πιπεριά, μανιτάρι, τενεκές, ρακέτα, σάλι, σιρόπι, καπάκι, μάσκα, κάρτα, ράλι, κι-
λίμι, κάμερα, πακέτο, ελικόπτερο, σινεμά)  Οι λέξεις είναι γραμμένες με κεφαλαία. Τα 
γράμματα που διδάσκονται οι μαθητές/τριες είναι τα: α, ε, ο, ι, κ, π, τ, ρ, λ, μ, ν. Τα 
παραπάνω δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη γραφή και την προφορά 
τους. Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν και να διαβάσουν τις λέξεις χωρίς να 
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έχουν διδαχτεί ρητά τα γράμματα του αλφαβήτου. Οι μαθητές/τριες βοηθώντας ο ένας 
τον άλλον και ανταλλάσσοντας γνώσεις και πληροφορίες καταφέρνουν να «αποκρυ-
πτογραφήσουν» το νέο αλφάβητο. 

Αναφορά 

 Στο στάδιο της αναφοράς, εφόσον όλες οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει την ανάγνωση 
των λέξεων οι μαθητές/τριες διαβάζουν δυνατά τις λέξεις τους. Οι λέξεις καταγράφο-
νται στον πίνακα μαζί με τα φωνήματα-γραφήματα που έχουν εντοπίσει οι μαθητές/μα-
θήτριες.  

Εξάσκηση-Πρακτική 

Στη συνέχεια, προτείνονται δραστηριότητες ελεγχόμενες, καθοδηγούμενες και επικοι-
νωνιακές. Επαφίεται στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού η επιλογή του αριθμού και του 
είδους των δραστηριοτήτων.   

Ελεγχόμενη δραστηριότητα1-φύλλο εργασίας: οι μαθητές/τριες καλούνται να αντιστοι-
χίσουν τα γράμματα του ελληνικού και του τουρκικού αλφαβήτου Ελεγχόμενη 2-φύλλο 
εργασίας: οι μαθητές καλούνται να γράψουν τις λέξεις των καρτελών με μικρά γράμ-
ματα. Καθοδηγούμενη δραστηριότητα: ανατίθεται στους μαθητές/στις μαθήτριες να ε-
πιλέξουν τρεις από τις λέξεις του μαθήματος, να τις γράψουν με μικρά και κεφαλαία 
στα ελληνικά, στη μητρική τους, σε άλλες γλώσσες που γνωρίζουν πχ. αγγλικά, γαλ-
λικά, γερμανικά  και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τις αντίστοιχες εικόνες. Από την 
εργασία, που περιγράφηκε, συχνά, προκύπτει το πρώτο εικογραφημένο γλωσσάρι της 
τάξης. Τέλος, προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα: 

o Bingo μικρά μεγάλα. / Bingo εικόνα και λέξη: δίνεται κάρτα με πίνακα στον 
οποίο είναι γραμμένα τα κεφαλαία γράμματα που διδάχτηκαν τα παιδιά. Οι μα-
θητές καλούνται να αντιστοιχίσουν με τα αντίστοιχα μικρά/ ως παραλλαγή, δί-
νεται κάρτα-πίνακες με τις λέξεις του μπαούλου και κάρτες τις αντίστοιχες ει-
κόνες για αντιστοίχιση. 

o Επιτραπέζιο «Το μπαούλο με τις λέξεις»: Επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο οι 
μαθητές/τριες προσπαθούν με τη βοήθεια του ζαριού να φτάσουν από την αφε-
τηρία στο θησαυρό (μπαούλο με τις λέξεις) στη διαδρομή καλούνται να διαβά-
σουν, να γράψουν, να ζωγραφίσουν, να φωνάξουν δυνατά ή να μιμηθούν τις 
λέξεις που δείχνουν τα εικονίδια των τετραγώνων. Η πειρατική σημαία τους 
στέλνει πίσω στην αφετηρία. Κερδίζει ο παίκτης/ η παίκτρια που φτάνει πρώτος 
στο μπαούλο με τις λέξεις.  

Ως εργασίες για το σπίτι μπορούν να δοθούν οι παρακάτω: 

o Να αναζητήσουν και να εντοπίσουν άλλες κοινές λέξεις στα ελληνικά και στα 
τουρκικά και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.  
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o Να φτιάξουν ένα βίντεο με τις λέξεις που έμαθαν στο μάθημα διαβάζοντάς τες 
στα ελληνικά και στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες πχ. λεμόνι, limon, lemon, 
limone 

Συμπεράσματα 

Από εφαρμογή της πρότασης αποδεικνύεται ότι δεν είναι ανέφικτη η χρήση της ΔΕ σε 
αρχάριους μαθητές, ακόμη κι αν πρόκειται για το εισαγωγικό μάθημα. Οι μαθητές/τριες 
συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αισθανόμενοι/ες ότι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη μα-
θησιακή διαδικασία. Η παρουσία του κοινού ελληνοτουρκικού λεξιλογίου στον σχε-
διασμό των δραστηριοτήτων τους εξέπληξε και τους χαροποίησε ιδιαίτερα. Επιπλέον, 
η ανακάλυψη του νέου άγνωστου αλφαβήτου από τους ίδιους μέσω των δραστηριοτή-
των κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Τα παραπάνω συνέβαλαν σημαντικά  στην 
καλλιέργεια θετικού κλίματος στην τάξη, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, επρόκειτο για 
το πρώτο-εισαγωγικό μάθημα. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί και να μεταφερθεί 
στην ελληνική η παρατήρηση ενός μικρού μαθητή στο τέλος του μαθήματος: « Τελικά, 
τα ελληνικά δεν είναι ξένα, είναι σαν τα τουρκικά λίγο αλλιώς…» 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Γκαϊνταρζτή, Α. (2010). Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κα-
τανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης. Στα Πολύδρομο (2), (3), 
(4) Διατίθεται στο: 
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Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Μαρνέρη Ευγενία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.S, eugemarneri@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική ρομποτική με χρήση των Lego Mindstorms προσφέρει ένα καινοτόμο 
μαθησιακό περιβάλλον το οποίο με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ θα 
ευνοεί τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη δημιουργική μάθηση. Η χρήση του πα-
ρεχόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για 
την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα προγράμματα σπουδών. Ο προγραμματισμός 
των ρομπότ επιτρέπει στους μαθητές να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί, να αλληλεπι-
δράσουν μ’ αυτό, να ελέγξουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων τους και να κατα-
νοήσουν καλύτερα τις προγραμματιστικές δομές επιλογής και επανάληψης. Ταυτό-
χρονα, μπορεί να τους βοηθήσει να μεταφέρουν γνώσεις από τα Lego Mindstorms στα 
κλασσικά περιβάλλοντα προγραμματισμού. H εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα εργα-
λείο το οποίο μπορεί να υπηρετήσει με συνέπεια τις αρχές του κατασκευαστικού εποι-
κοδομιτισμού και, συγκεκριμένα, να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή αντικειμένων που έχουν γι’ 
αυτούς νόημα, εκφράζοντας τις ιδέες τους, ενώ ταυτόχρονα διερευνούν θέματα τα ο-
ποία έχουν ουσιαστικό, πραγματικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ρομποτική, συνεργατική - συνθετική - διερευνητική μάθηση, εποικο-
δομιτισμός. 

Η Ρομποτική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Η ρομποτική και οι εφαρμογές αυτής κάνουν όλο και πιο έντονα αισθητή την παρουσία 
τους στην σημερινή καθημερινότητα μας, δίνοντας συνεχή εναύσματα στους μαθητές 
για την ενασχόληση τους με τον τομέα αυτό. Η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών για επιμόρφωση στον τομέα αυτό, έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική δομή 
που υπάρχει σήμερα και την δυνατότητα αυτής να προσφέρει τέτοιου υψηλής ποιότη-
τας εκπαίδευσης σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο, η 
διδασκαλία της ρομποτικής περιορίζεται κυρίως στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ε-
ξειδικευμένα μαθήματα, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ανύπαρκτη. 

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει αξιοποιηθεί εκτενώς σε ερευνητικά προγράμματα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εφαρμογές που καταγράφονται στη βιβλιο-
γραφία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τα θέματά τους έχουν τεράστια 
ποικιλία. Ο Papert στο άρθρο του Situating Constructionism (1991)  

αναφέρεται στην εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο που επεκτείνει τις δυνατότητες 
της Logo, επιτρέπει την κατασκευή μοντέλων που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 
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τους (active models) και εστιάζει στη σημασία της κατασκευής για την ανάδειξη ση-
μαντικών ιδεών. Μέσα από την εμπειρία τους με μαθητές διαφόρων ηλικιών, οι Res-
nick, Martin, Sargent, & Silverman, (1996) κατηγοριοποιούν τις εφαρμογές της εκπαι-
δευτικής ρομποτικής σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 

• τα ενεργά περιβάλλοντα (όπως, για παράδειγμα, ο αυτόματος φωτισμός ενός 
χώρου).  

• οι αυτόνομες οντότητες (όπως, για παράδειγμα, ένας δεινόσαυρος ρομπότ). 
• τα προσωπικά πειράματα (όπως, για παράδειγμα, η μέτρηση της ταχύτητας του 

ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του μαθητή από το σπίτι στο σχο-
λείο).  

Ενδεικτικές εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής στον ελλαδικό χώρο αφορούν 
διαθεματικές συνθετικές εργασίες κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ (Κυνη-
γός & Φράγκου, 2000, Δημητρίου & Χατζηκρανιώτη, 2003), πειραματισμούς για τη 
διερεύνηση εννοιών Φυσικής και Μαθηματικών (Καρατράντου, Παναγιωτακόπουλος 
& Πιερρή, 2006), εφαρμογές στη διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής και Μηχανολο-
γίας (Καγκάνη, Δαγδιλέλης, Σατρατζέμη & Ευαγγελίδης, 2005). Στη συνέχεια θα προ-
σπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά που έχει η μαθησιακή διαδικασία 
μέσα από δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Μαθαίνω κατασκευάζοντας: Στον πυρήνα της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι η κατα-
σκευή. Η κατασκευή αφορά τόσο την κατασκευή του μηχανικού ρομπότ όσο και τον 
προγραμματισμό της συμπεριφοράς του. Η κατασκευή είναι στην προκειμένη περί-
πτωση το όχημα μέσα από το οποίο συντελείται η μάθηση. Η ιδέα ‘Μαθαίνω κατα-
σκευάζοντας’ (learning by making ή learning through design) είναι στην καρδιά της 
φιλοσοφίας του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism), που ενέπνευσε 
αρχικά την κατασκευή των εργαλείων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η παιδαγωγική αυτή 
προσέγγιση, την οποία θεμελίωσαν ο Papert και οι συνεργάτες του (Papert, 1991, 
2000), αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία ικανού να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον ο-
ποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουν οι μαθητές (Ackermann, 2001). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μάθηση είναι μια διαδικασία που κάνει το μαθητή να συμ-
μετέχει ενεργά σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, είτε αυτό είναι ο 
σχεδιασμός ενός σχήματος με τη γλώσσα Logo, είτε είναι η κατασκευή ενός carousel 
με δομικά υλικά της Lego. Το περιβάλλον και τα αντίστοιχα κατασκευάσματα είναι 
διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να θέτουν ουσιαστικά ζητήματα προς αναζήτηση 
και διερεύνηση. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι ανάγκες του μαθητή εκφράζονται μέσα 
από την κατασκευή (Resnick & Ocko, 1991). Οι ανάγκες του έργου είναι η αφορμή για 
τον έλεγχο ιδεών και την ανάδειξη νέων ενώ η υλοποίηση της κατασκευής αποτελεί το 
πεδίο στο οποίο αξιοποιούνται αυτές οι ιδέες και αποκτούν περιεχόμενο. Η κατασκευή 
είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο οι ιδέες οργανώνονται και αποκτούν περιεχόμενο 
και σύνδεση με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο (Brown, Collins & Duguid, 1989). 

1812/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Τα παραπάνω υπηρετούν με συνέπεια τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση όπως αυτή 
περιγράφεται στο πλαίσιο του εποικοδομισμού (constructivism). Η γνωστική ψυχολο-
γία και η παιδαγωγική επιστήμη αποδέχονται ότι κάθε άνθρωπος, από πολύ μικρή ηλι-
κία, δημιουργεί γνωστικές δομές με συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάθε τι που συνα-
ντά καθημερινά. Οι δομές αυτές πιθανότατα επηρεάζονται από τη βιολογική λειτουργία 
των αισθητηριακών συστημάτων και το περιεχόμενό τους είναι εννοιολογικό και σχε-
σιακό. Η μάθηση είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία οι γνωστικές αυτές δομές 
επεκτείνονται ή διαφοροποιούνται (Carey, 2000, Chi et al., 1994). Κάθε διαδικασία 
μάθησης έχει ως αφετηρία την πρότερη γνώση του μαθητή και επηρεάζει το ατομικό 
γνωστικό του σύστημα. Η υλοποίηση μιας κατασκευής αποτελεί, επομένως, μια ιδα-
νική διδακτική παρέμβαση για την ανάδειξη, αξιοποίηση και αξιολόγηση των γνωστι-
κών δομών κάθε μαθητή. 

Μαθαίνω για την κατασκευή: Συμπληρωματικά στη διάσταση ‘Μαθαίνω κατασκευά-
ζοντας’ υπάρχει και η διάσταση ‘Μαθαίνω για την κατασκευή’, τόσο τη μηχανολογική 
κατασκευή όσο και τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς της. Η αξία των μηχανο-
λογικών κατασκευών στο σχολικό περιβάλλον είναι σχετικά υποτιμημένη, ακολουθώ-
ντας μια παράδοση που θέλει τις πρακτικές εφαρμογές να έχουν μικρότερη κοινωνική 
αποδοχή από τις αντίστοιχες θεωρητικές έννοιες. Όμως, η τεχνολογική εξέλιξη έφερε 
στην επιφάνεια την άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τε-
χνολογία. Η Τεχνολογία αποτέλεσε και αποτελεί το ερέθισμα που οδηγεί την επιστη-
μονική έρευνα. Οι μηχανολογικές κατασκευές μπορούν να εισαγάγουν στο αναλυτικό 
πρόγραμμα ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως αυτές των φυσικών περιορισμών που θέτει η 
πραγματική συμπεριφορά ενός ρομπότ, της διαρκούς βελτίωσης μιας κατασκευής, της 
συνθετότητας και διαθεματικότητας των πραγματικών προβλημάτων (Turbak & Berg, 
2002). Οι παραπάνω ιδέες μπορεί να φανούν χρήσιμες και σε άλλους επιστημονικούς 
τομείς, όπως της οικονομίας, της τέχνης, της κοινωνιολογίας. Η εκπαιδευτική ρομπο-
τική αποτελεί ένα ιδανικό πρακτικό εργαστήριο για την υλοποίηση μιας τέτοιας διδα-
σκαλίας, εφόσον οι μαθητές μπορούν στην πράξη να μελετήσουν τη λειτουργία μηχα-
νών, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες. Με παρόμοιο τρόπο, η εκπαιδευτική 
ρομποτική αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την εισαγωγή σύνθετων εννοιών της Πληρο-
φορικής. Οι έννοιες της μεταβλητής, της επανάληψης, του ελέγχου εισάγονται κατά 
μοναδικό τρόπο μέσα από την ανάλυση της αλληλεπίδρασης του λογισμικού και της 
αντίστοιχης συμπεριφοράς των φυσικών κατασκευών (McCartney, 1996). Ιδέες όπως 
η αξιοπιστία, τα λάθη και η αντιμετώπισή τους, η λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες 
αποτελούν μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μαθητής προγραμματίζοντας 
τη λειτουργία μιας ρομποτικής κατασκευής. 

Μαθαίνω δημιουργώντας: Τα συστήματα της εκπαιδευτικής ρομποτικής συνθέτουν 
ένα ανοιχτό περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε παιδί (ή ενήλικας) μπορεί να κατασκευ-
άσει τις δικές του εφαρμογές. Μπορεί κάποιος με την ίδια ευκολία να προσομοιώσει 
ένα αυτοκίνητο, ένα πιάνο και ένα μηχάνημα ανακύκλωσης σκουπιδιών. Είναι ένα ερ-
γαλείο που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την κατασκευή έργων που έχουν ση-
μασία γι’ αυτόν που τα υλοποιεί. Είναι προσωπικά δημιουργήματα και αντανακλούν 
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τα άμεσα ενδιαφέροντα και τις ιδέες του δημιουργού τους. Μπορούν με μεγάλη ευκο-
λία να τροποποιηθούν και να επεκταθούν. Ο μαθητής ως δημιουργός οικειοποιείται το 
αντικείμενο το οποίο κατασκευάζει και έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει μέσα από 
αυτό τα δικά του ερωτήματα. 

Τέλος, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την είσοδο του μα-
θητή στο σημείο που θεωρεί αυτός ως κατάλληλο. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με 
την κατασκευή και μετά με τον προγραμματισμό της, μπορεί να σχεδιάσει πρώτα και 
να υλοποιήσει μετά ή, αντίστροφα, να ξεκινήσει από την κατασκευή και, μέσα από τα 
υλικά και τη δυναμική τους, να οδηγηθεί στην έμπνευση. Είναι εργαλείο το οποίο είναι 
το ίδιο προσιτό σε όλους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν καλύτερα, ανεξάρτητα από τις ικανότη-
τες και τα ενδιαφέροντά τους (Resnick & Silverman, 2005). Αυτό εξηγεί και την ποι-
κιλία των εφαρμογών που συναντάμε στην έρευνα, στις εφαρμογές σε όλες τις ηλικια-
κές ομάδες, εφαρμογές ενταγμένες στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα ή εκτός αναλυ-
τικού προγράμματος, δραστηριότητες για παιδιά με ιδιαίτερο μαθησιακό ή κοινωνικό 
προφίλ. Επομένως, το να μαθαίνει κανείς με την εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να 
είναι συνώνυμο με το ‘μαθαίνω δημιουργώντας’. 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως Εργαλείο Μάθησης 

Η ενασχόληση με τις ρομποτικές κατασκευές είναι πολυσύνθετη και διαθεματική δρα-
στηριότητα που υπηρετεί αποτελεσματικά διδακτικές παρεμβάσεις μέσα στο πλαίσιο 
του εποικοδομισμού. Μπορεί να αναδείξει δύσκολες γνωστικές έννοιες που συνδέονται 
με ποικίλα διδακτικά αντικείμενα, όπως η Πληροφορική (προγραμματισμού), η Τεχνο-
λογία, τα Μαθηματικά, η Φυσική, με αναπαραστατικό και καινοτόμο τρόπο ενώ ταυ-
τόχρονα επιτρέπει την προσωπική έκφραση του μαθητή. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαι-
δευτική ρομποτική μπορεί να αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση πειραματισμών και 
τη διερεύνηση σχέσεων σε διδακτικές παρεμβάσεις μικρής διάρκειας. Ο προτεινόμενος 
τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας είναι το μοντέλο της συνθετικής εργασίας.  

   Κατασκευάσετε  Προγραμματίσετε  Δοκιμάσετε 

 

Μοντέλο σύνθετης εργασίας 
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Το μοντέλο της συνθετικής εργασίας, επίσης, επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του δυ-
ναμικού των εργαλείων της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο του εποικοδομι-
σμού, μιας και μπορεί να φιλοξενήσει τον προσωπικό προβληματισμό των μαθητών, 
να οδηγήσει σε ποικίλους πειραματισμούς και να υλοποιηθεί μέσα από συνεργατικές 
δραστηριότητες. Ειδικότερα στο χώρο του Δημοτικού σχολείου, τέτοιες συνθετικές ερ-
γασίες μπορούν να αναπτυχθούν στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, 
της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Φυσικών και της Ευέλικτης ζώνης, ενώ στο Γυμνά-
σιο μπορούν να ενταχτούν στα μαθήματα της Τεχνολογίας, Φυσικής και της Πληροφο-
ρικής. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια και την αξιοποίησή τους σε δραστηριότητες εκτός 
αναλυτικού προγράμματος που στηρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή των μαθητών. 

Εισαγωγή και Σημασία της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση 

Αντικείμενο της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών στην 
προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες. Η εκπαιδευτική δυναμική της ρο-
μποτικής οδηγεί τους μαθητές στο να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μο-
ντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου 
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Η σχεδίαση δραστηριοτήτων με ρομποτικές κατα-
σκευές συνδέεται με την εκπλήρωση ενός έργου με στόχο την επίλυση ενός προβλή-
ματος. Τα στάδια εργασίας, που θα γίνουν ως φάσεις μιας ενιαίας εργασίας, μπορούν 
να επαναλαμβάνονται με κυκλικό τρόπο ή να επικαλύπτονται (Αλιμήσης Δ, 2008). 

Η εισαγωγή της ρομποτικής στο «ψηφιακό σχολείο» υποστηρίζεται απ’ τις πιο σύγχρο-
νες θεωρίες μάθησης σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργία της νέας γνώσης είναι πε-
ρισσότερο αποτελεσματική όταν οι μαθητές εμπλέκονται στην κατασκευή προϊόντων 
που έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους. Μέσα από τις δραστηριότητες, τα παιδιά 
έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν μέσω της προσωπικής ανακάλυψης και δημιουργίας, 
να καθοδηγήσουν τα ίδια το σχεδιασμό των κατασκευών τους, να δοκιμάσουν τα δικά 
τους ρομποτικά μοντέλα και να μοιραστούν τις ιδέες τους σε ένα συνεργατικό περιβάλ-
λον μάθησης. 

Το σχολείο της νέας εποχής, απαιτεί νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις και 
ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα. Η Πληροφορική και η Ρομποτική μπορούν να αποτελέ-
σουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 
της μάθησης και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής και προγραμματισμού. Ε-
πιδίωξη δεν είναι απλώς να μάθει κανείς την τεχνολογία, αλλά μέσω αυτής να αλλάξει 
ουσιαστικά όλη η αντίληψη της εκπαίδευσης. 

Στη χώρα μας η διδασκαλία της ρομποτικής και των εφαρμογών της γίνεται κυρίως σε 
μαθήματα τμημάτων Πανεπιστημίων, ενώ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση δεν προβλέπεται συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο να εντάσσεται η διδασκα-
λία της. Ωστόσο, θα μπορούσε να ενταχθεί με παιγνιώδη τρόπο ως συμπληρωματική 
δραστηριότητα στο μάθημα της Πληροφορικής. 
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Ένταξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Η ένταξη της ρομποτικής στο αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
μπορεί να θεμελιωθεί σε δύο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο συναρτάται με τον προ-
παρασκευαστικό ρόλο της σχολικής εκπαίδευσης και αφορά την εκπαιδευτική ρομπο-
τική ως αντικείμενο μελέτης. Η ρομποτική τεχνολογία είναι παρούσα σε όλες τις εκδη-
λώσεις της καθημερινής μας ζωής. Ως εκ τούτου, ο μαθητής ως μελλοντικός πολίτης 
οφείλει να έχει μια ελάχιστη κατανόηση της λειτουργίας της, να είναι σε θέση να τη 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και να αντιλαμβάνεται τη συμβολή που μπορεί να έχει 
αυτή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Η ενασχόληση με μηχανολογικές κα-
τασκευές επίσης εισαγάγει στο αναλυτικό πρόγραμμα ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως αυτές 
των φυσικών περιορισμών που θέτει η πραγματική συμπεριφορά ενός ρομπότ, της 
διαρκούς βελτίωσης μιας κατασκευής, της συνθετότητας και διαθεματικότητας των 
πραγματικών προβλημάτων (Turbak&Berg,2002). 

Το δεύτερο επιχείρημα αφορά την εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο μάθησης. Η 
εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία ποικίλων διδακτικών α-
ντικειμένων (Πληροφορική, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Φυσική) του παραδοσιακού α-
ναλυτικού προγράμματος ως εκπαιδευτικό εργαλείο μιας και η ενασχόληση με τις ρο-
μποτικές κατασκευές είναι πολυσύνθετη και διαθεματική δραστηριότητα. Δύσκολες 
έννοιες αποκτούν πραγματικό περιεχόμενο μέσα από τη συμπεριφορά και τη λειτουρ-
γία της κατασκευής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να αξιοποι-
ηθεί για την πραγματοποίηση πειραματισμών και τη διερεύνηση σχέσεων σε διδακτικές 
παρεμβάσεις μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο μάθησης  
στο μάθημα του προγραμματισμού 

Μαθητές και φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον προγραμματισμό, με χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα αυτές που σχετίζονται με τις δομές επιλογής και επανάληψης. 
Βασική αιτία θεωρείται το γεγονός ότι οι μαθητές διδάσκονται κυρίως κάποια συγκε-
κριμένη γλώσσα προγραμματισμού και όχι μεθοδολογία για την επίλυση προβλημά-
των. 

Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διδασκαλία της πληροφο-
ρικής και του προγραμματισμού έχουν να κάνουν με το ότι οι μαθητές (Ματάνας κ.ά., 
2003, Τζιμογιάννης, 2005) δεν αντιλαμβάνονται τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ 
ανθρώπου – μηχανής και την εννοιολογική μηχανή τα περισσότερα προβλήματα είναι 
μαθηματικού τύπου χωρίς αντιστοίχηση σε καθημερινά προβλήματα παρουσιάζουν δυ-
σκολίες στην αντίληψη και την έκφραση των αλγορίθμων κατανοούν τον αλγόριθμο 
στη φυσική γλώσσα, αλλά δυσκολεύονται στη μεταφορά του στην αυστηρή και λιτή 
σύνταξη και δομή του κώδικα τα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι 
προσανατολισμένα προς έμπειρους προγραμματιστές. 
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Οι Τζιμογιάννης και Γεωργίου, 1999, που εντοπίζουν δυσκολίες μαθητών σε δομές ε-
λέγχου, τις δικαιολογούν στη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού καθαυτής και 
όχι μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων. Ο Carlisle, 2000, αναφέρει προβλήματα αρ-
χαρίων στην κατανόηση επαναληπτικών δομών και προτείνει διαγραμματικές αναπα-
ραστάσεις για την κατανόησή τους. Ο Κάππας κ.ά (2002), μελετούν την αξιοποίηση 
εποπτικών τρόπων διδασκαλίας επαναληπτικών δομών και προτείνουν την οπτικοποί-
ηση διεργασιών κατά την εκτέλεση προγραμμάτων με θετικά αποτελέσματα. Δυσκο-
λίες που αφορούν στις επαναληπτικές δομές αναφέρονται σε μαθητές Γ’ Λυκείου και 
εντοπίζονται στον καθορισμό των συνθηκών ελέγχου, στον προσδιορισμό των χαρα-
κτηριστικών των επαναληπτικών δομών, στην αναγνώριση αρχικής τιμής (Γρηγοριά-
δου κ.ά., 2004). Παρόμοιου τύπου δυσκολίες αναφέρονται και δικαιολογούνται στη 
δυσκολία χειρισμού μεταβλητών (Sajaniemi &Kuittinen,.2005). 

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που αξιοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική σε 
συνδυασμό με τον οπτικό προγραμματισμό. Με τα φυσικά μηχανικά μοντέλα όπως της 
Lego πετυχαίνεται υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και πραγματι-
κού αντικειμένου, υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, ο εκπαιδευτικός διαθέτει περισσό-
τερο χρόνο για κάθε μαθητή, ο μαθητής εργάζεται με το δικό του ρυθμό μάθησης, υ-
λοποιείται ένα είδος εξατομικευμένης μάθησης, υπάρχει πειραματισμός και ενεργός 
συμμετοχή από τους μαθητές, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, καλλιεργείται η δη-
μιουργική σκέψη η διορατικότητα και η πρωτοτυπία, υπάρχει άμεση εμπειρία και ο 
μαθητής απαλλάσσεται από την εκμάθηση και απομνημόνευση συντακτικών κανόνων 
μιας γλώσσας προγραμματισμού (Καγκάνη κ.ά., 2005). Επίσης, ο μαθητής είναι σε 
θέση να γράψει κώδικα σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο περιβάλλον συγγραφής του 
κώδικα γίνεται ταυτόχρονα και συντακτικός έλεγχος (Τσοβόλας & Κόμης, 2005). Η 
διδασκαλία της ρομποτικής είναι κατάλληλη για μαθητές ανεξάρτητα από την ηλικία 
και το υπόβαθρό τους και αποτελεί έναν τρόπο ενθάρρυνσης της μάθησης. Επιπλέον, 
τα Lego είναι μια χαμηλού κόστους λύση (Hirst et al., 2002). Οι χρήστες στη γλώσσα 
προγραμματισμού των φυσικών μηχανών Robolab, μαθαίνουν να προγραμματίζουν 
μέσω οπτικών εντολών, χρησιμοποιούν μια ‘σύρε και άσε’ (drag & drop) τεχνική για 
να δημιουργήσουν προγράμματα και δε χρειάζεται να έχουν γνώσεις πάνω στο υλικό 
(Kaskalis et al., 2001). Ακόμα, τα ‘τουβλάκια’ Lego είναι φυσικά μοντέλα με παρατη-
ρήσιμες φυσικές συμπεριφορές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχετικά με τις εισόδους και 
εξόδους που δέχονται και αποδίδουν, ενισχύουν τους βασικούς στόχους της διδασκα-
λίας του προγραμματισμού όπως, την τεκμηρίωση και ανακάλυψη, τη μάθηση νέων 
συστημάτων συμβόλων, την επικοινωνία μεταξύ μηχανών και τη μάθηση αλγορίθμων 
(Lawhead et al., 2003). Τέλος, πολλοί μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τα Lego από μι-
κρές ηλικίες (Ringwood et al., 2005). 

Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και 
του οπτικού προγραμματισμού για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και την κατα-
νόηση βασικών προγραμματιστικών δομών, όπως ελέγχου και επανάληψης που από 
ότι δείχνουν τα εμπειρικά δεδομένα παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες από μαθητές 
και φοιτητές. 

1817/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ξένη Βιβλιογραφία 

Ackerman, E., 2001. Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: what’s the dif-
ference? Future of Learning Group Publication, αναρτήθηκε 2/1/2008http://learn-
ing.media.mit.edu/content/publication/E.A.Piaget%20_%20Papert.pdf.  

Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of 
learning. Educational Researcher, 18(1), 32-42 

Carlisle, E. G., 2000. Experiences with Novices: The Importance of Graphical Repre-
sentations in Supporting Mental Models. 12th Workshop of the Psychology of Program-
ming Interest Group, 33-44, Cozenza, Italy. 

Hirst, J. A., Johnson, J., Petre, M., Price, A. B., & Richards, M., 2002. What is the best 
programming environment/language for teaching robotics using Lego Mindstorms?. 
Proceedings of the 7th International Symposium on Artificial Life and Robotics, Oita, 
Japan. 

Papert, S. 1991. Situating Constructionism. In S. Papert and I. Harel (eds.), Construc-
tionism. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. 

Resnick, Μ., Silverman, Β.(2005): Some reflections on designing construction kits for 
kids. in Proceeding of the 2005 conference on Interaction design and children, (Boulder, 
Colorado, June 08-10-2005), pp.117-122. 

Resnick, M. & Ocko, S. (1991), Lego/Logo Learning Through and About Design, In 
Papert, S. & Harel, I. (eds.), Constructionism, New Jersey: Ablex Publishing Corpora-
tion, 141 – 150. 

Resnick, M., Martin, F.G., Sargent, R., Silverman, B. (1996): Programmable bricks: 
Toys to think with. IBM Systems Journal, 35 (3&4), 443-452. 

Ringwood, J. V., Monaghan, K. & Maloco, J., (2005). Teaching engineering design 
through Lego Mindstorms. European Journal of Engineering Education, 30:1, 91 – 104. 

Sajaniemi, J., & Kuittinen, Μ. 2005. An Experiment on Using Roles of Variables in 
Teaching Introductory Programming. Computer Science Education, 15(1), 59-82. 

Turbak, F. & Berg, R. (2002), Robotic Design Studio: Exploring the big ideas of engi-
neering, Liberal Arts Enviroment, Journal of Science Education and Technology, 11(3), 
237 – 253. 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

1818/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://learning.media.mit.edu/content/publication/E.A.Piaget%20_%20Papert.pdf
http://learning.media.mit.edu/content/publication/E.A.Piaget%20_%20Papert.pdf


Αλιμήσης, Δ. 2004. «Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstroms ως εργαλείο 
υποστήριξης εκπαιδευτικών ρομποτικής», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της 
Πληροφορικής. σελ. 273-281. 

Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλα, Α., Γουλή, Ε. 2004. «Μαθησιακές Δυσκολίες στις Επανα-
ληπτικές Δομές», 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ 29/09-03/10/2004. Πανεπιστήμιο Αθηνών σελ. 
535-537. 

Καγκάνη, Κ., Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ., Ευαγγελίδης, Γ. 2005. «Μια Μελέτη 
της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO 
Mindstorms». Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου, «Διδακτική της Πλη-
ροφορικής» Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κόρινθος 7-9 Ο-
κτωβρίου 2005. 

Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. 2008. «Οι Ρομποτικές Κατα-
σκευές LEGO MINDSTROMS στην Κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχο-
λείο». Μια Μελέτη Περίπτωσης Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση σελ. 311-316. 

Κάππας, Κ., Μαζέρας, Α., Παπαλεωνίδα, Γ., Ζήβελδης, Α. 2002. «Εκπαιδευτική και 
Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις Τ.Π.Ε 
και λογισμικά». « Οι Τ.Π.Ε στην Εκπαιδευτική», τόμος Α΄ επιμ. Α. Δημητρακόπουλου, 
Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδό-
σεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, σελ. 309-319. 

Kaskalis, T.H., Dagdilelis, V., Evangelidis, G., Margaritis, K.G., “Implementing Ap-
plications on Small Robots for Educational Purposes: Programming the LEGO Mind-
storms”, In Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Math-
ematics and its Applications (HERCMA 01), pp.306-311, Athens, September 20-22, 
2001. 

Κυνηγός, Χ., Φράγκου, Σ. 2000. «Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της Τεχνολο-
γίας Ελέγχου στην Σχολική Τάξη». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Οι Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Υπ.Ε.Π.Θ. Β΄Κ.Π.Σ. ΕΠΕΑΕΚ Ε-
νέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών 
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σελ.83-90. 

Τζιμογιάννης, Α., Γεωργίου, Β. 1999 «Οι δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Μία μελέτη 
περίπτωσης», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Ιωάννινα.  

Τσοβόλας, Σ., Κόμης, Β. 2005. «Διδασκαλία Βασικών Προγραμματιστικών Εννοιών 
στο Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού ROBOLAB». Πρακτικά εργασιών 3ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου, «Διδακτική της Πληροφορικής», Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005. 

1819/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την πολυπολιτισμικότητα 
και την παγκοσμιοποίηση 

Χατζηνικόλα Χαριστούλα 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.80), Υπ. Διδακτόρισσα ΤΕΠΑΕΣ, 

xarisdiet@gmail.com 

Ματσίγκου Αντωνία  
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.02), Μ.Δ.Ε. Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία 

a_matsigou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο στοχεύει να εξοικειώσει και να ευαισθητοποιήσει τους 
μαθητές απέναντι στις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης. 
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ενότητες από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής που αφορούν σχετικές κοινωνιολογικές έννοιες σε συνδυασμό με κείμενο από 
το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Το σενάριο εμπλέκει τους μαθητές 
σε παιδαγωγικές μεθόδους, όπως η ομαδοσυνεργατική, η βιωματική μάθηση, το παι-
χνίδι ρόλων, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαθεματική προ-
σέγγιση κεφαλαιωδών ζητημάτων της σύγχρονης κοινωνίας όπως η παγκοσμιοποίηση, 
η πολυπολιτισμικότητα και η μετανάστευση. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενσυναί-
σθηση, οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους, αυτοπροσδιορίζονται και συ-
νειδητοποιούν τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων σε μία παγκόσμια κοινότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, κοινωνικές διακρίσεις, κοι-
νωνικές μεταβολές και μετανάστευση. 

Εισαγωγή 

Ως διδακτικό ή εκπαιδευτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή ενός μαθήματος ή διδα-
κτικής ενότητας με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι εκπληρώνονται 
με τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων και με γνώμονα τις αρχές της σύγ-
χρονης παιδαγωγικής. Το διδακτικό σενάριο δεν αναφέρεται μόνο στις διδακτικές επι-
λογές των εκπαιδευτικών, αλλά περιλαμβάνει και τις αναμενόμενες αντιδράσεις των 
μαθητών (DagdilelisV. et al., 2010) 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα τι είναι 
ένα εκπαιδευτικό σενάριο, πώς δομείται και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Για τη δόμηση 
ενός διδακτικού σεναρίου είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι θεωρίες μάθησης. 
Στην πραγματικότητα ο τρόπος που το άτομο μαθαίνει είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 
που εμπλέκει πολλές και διαφορετικές επιστήμες και τα αποτελέσματα της μάθησης 
γίνονται αντιληπτά, χωρίς ωστόσο να γίνεται κατανοητό κάθε στάδιο της.  
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Σχετικά με τη μάθηση έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές θεωρίες που επιχειρούν να ερ-
μηνεύσουν τον τρόπο που το άτομο μαθαίνει. Οι θεωρίες αυτές είναι διαφορετικές και 
είναι απαραίτητες για έναν εκπαιδευτικό προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει στη διδα-
σκαλία του. Η εφαρμογή μιας θεωρίας μάθησης και η κατανόηση της σκέψης μπορεί 
να γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία. Ένα 
μέρος της μάθησης μπορεί να γίνεται με την απόκτηση μιας καινούργιας γνώσης, αλλά 
στην πραγματικότητα τα περισσότερα που μαθαίνουμε αφορούν προϋπάρχουσες γνώ-
σεις (Βοσνιάδου Σ. et al, 1994) 

Ο συμπεριφορισμός (behaviorism) είναι η θεωρία μάθησης που βασίζεται στην ενί-
σχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης η μά-
θηση είναι αποτέλεσμα συναισθημάτων, κινήτρων και νοητικών διεργασιών που σχε-
τίζονται με κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η κοινωνική θέση, οι αξίες, κλπ. 
Η εκπαίδευση πρέπει να εστιάζεται όχι στη συσσώρευση γνώσεων, αλλά στην ενθάρ-
ρυνση της ανακάλυψης από το παιδί και στην καθοδήγησή του προκειμένου να μάθει 
να μαθαίνει (Κολιάδης 1995, Δημητρίου 1993).  

Στη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης τα άτομα έχουν τουλάχιστον 8 ξεχω-
ριστούς τύπους νοημοσύνης και η διδασκαλία οφείλει να σχετίζεται με όλα τα παρα-
πάνω είδη νοημοσύνης και οι μαθητές να καλλιεργούν περισσότερο τη νοημοσύνη 
στην οποία έχουν μεγαλύτερη ικανότητα (Μαυρόπουλος, 2004) 

Σύμφωνα με το παρόν σενάριο διδασκαλίας, οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία με διερευνητικό τρόπο και κατακτούν μόνοι τους τη γνώση μέσα από δρα-
στηριότητες που κινητοποιούν ακόμη και τους αδύναμους μαθητές, παρακινούν στην 
ανακαλυπτική μάθηση, οξύνουν την παρατηρητικότητα και αναπτύσσουν την αφαιρε-
τική και κριτική ικανότητα. Πρωτίστως, καλλιεργείται η ικανότητα των μαθητών να 
οδηγούνται όλο και πιο αυτόνομα στη διερεύνηση της νέας γνώσης μαθητοκεντρικά 
και ομαδοσυνεργατικά με τρόπο αβίαστο, ομαλό και ενδιαφέροντα, τόσο για τους μα-
θητές όσο και για τον διδάσκοντα. 

 Η κατάκτηση της νέας γνώσης είναι το αποτέλεσμα δραστηριοποίησης και διερεύνη-
σης, προσωπικής αρχικά, και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ομάδας. Οι μαθητές μαθαί-
νουν να σκέφτονται και να αποφασίζουν για την καταλληλότητα των στοιχείων που 
αξιοποιούν προκειμένου να χτίσουν τη γνώση και να επικοινωνήσουν διαδραστικά με 
τα άλλα μέλη της ομάδας, να δέχονται τη διαφορετική άποψη και να τη χρησιμοποιούν 
για τη διαμόρφωση της δικής τους. 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι μα-
θητές καλούνται να εξοικειωθούν με τις έννοιες της Κοινωνικής Ομάδας, των Προκα-
ταλήψεων, του Ρατσισμού και των Κοινωνικών Μεταβολών. Ζώντας σε μια κοινωνία 
που ολοένα και περισσότερο γίνεται πολυπολιτισμική, η αναγκαιότητα συνειδητοποί-
ησης της κοινωνικής ταυτότητας, των κοινωνικών ρόλων, της επίδρασης του κοινωνι-
κού περιβάλλοντος στη δημιουργία της προσωπικότητας, η συνύπαρξη και η 
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αλληλεπίδραση με άτομα διαφορετικής κουλτούρας και οι κοινωνικές μεταβολές που 
δημιουργούνται στο πέρασμα της διαχρονίας είναι θέματα που αποτελούν πρόκληση 
τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για το μαθητή, για την ομαλή προσαρμογή του 
τελευταίου σε μια παγκόσμια κοινότητα (Τσιάκαλος 2000, Ταίηλορ 1997, Γκόβαρης 
2001). Η χρήση του λογοτεχνικού κειμένου από το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου “Αναμνή-
σεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία” αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την κα-
τανόηση των ανωτέρω εννοιών, οι οποίες προβάλλονται ξεκάθαρα μέσα από την προ-
σωπική ιστορία της πρωταγωνίστριας Κωνσταντίνας, η οποία ταυτίζεται ηλικιακά με 
τους μαθητές.  

Διαθεματικό διδακτικό σενάριο 

Τίτλος: Η Κωνσταντίνα ανακαλύπτει τον κόσμο και τον εαυτό της 

Διαθεματική προσέγγιση της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας (Κοι-
νωνικής και πολιτικής αγωγής Γ΄ Γυμνασίου και του κειμένου της Άλκης Ζέη, Αναμνή-
σεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία, Νεοελληνική Γραμματεία Β΄ Γυμνασίου) 

Διδακτικό αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, (1ο έως 3ο κεφάλαιο, έννοιες 
όπως κοινωνία, πολιτισμός, πολυπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικές ομά-
δες, διακρίσεις και προκαταλήψεις, κοινωνική μεταβολή) - Νεοελληνική Γραμματεία 
Β΄ Γυμνασίου, από την Ενότητα «Η αποδημία, Ο καημός της ξενιτιάς, Ο Ελληνισμός 
έξω από τα σύνορα, Τα Μικρασιατικά, Οι πρόσφυγες», το κείμενο της Άλκης Ζέη, 
Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία 

Κείμενα Νεοελληνικής Γραμματείας Β΄ Γυμνασίου (Σελ. 144 με 148) και Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 15 κοινωνική ομάδα, σελ. 16 προκαταλήψεις, 
ρατσισμός, σελ. 18 λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες, σελ. 27 και 28 αιτίες και 
συνέπειες των κοινωνικών μεταβολών, σελ. 41 παρέες συνομήλικων και επίδραση στην 
κοινωνικοποίηση) 

Εφαρμογή - χρονική διάρκεια: το σενάριο πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα της Γ΄ 
τάξης του 5ου Γυμνασίου Ρόδου και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες  

Σκοπός 

Η ανάγκη να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της παγκοσμιοποίησης και της δια-
πολιτισμικότητας και να γνωρίσουν τον εαυτό τους 

Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίσουν για ποιους λόγους δημιουργούνται οι κοινωνικές ομάδες και ε-
ντάσσονται τα άτομα σε αυτές 
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• Να κατανοήσουν τις επιδράσεις των κοινωνικών μεταβολών στο άτομο και 
στις κοινωνίες 

• Να κατανοήσουν πως οι πόλεμοι και οι κοινωνικές μεταβολές προκαλούν με-
τανάστευση 

• Να διερευνήσουν τις συνέπειες που η μετανάστευση προκαλεί κατά την προ-
σαρμογή των ατόμων σε διαφορετικές συνθήκες (απομόνωση, περιθωριοποί-
ηση, αίσθημα μειονεξίας, συναισθηματικής ανασφάλειας) 

• Να κατανοήσουν την επίδραση των κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση της 
ταυτότητας του ατόμου στην εφηβεία (παρέες συνομηλίκων) 

• Να αναγνωρίσουν πώς οι κοινωνικές διακρίσεις επηρεάζουν τα άτομα (διαφο-
ρετικότητα, στερεότυπα, ρατσισμός) 

Σε επίπεδο στάσεων 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι αποτελούν μέρος μιας ομάδας 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή 

του διαφορετικού 
• Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να αναγνωρίζει, 

να αποδέχεται και να ελέγχει τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων 
• Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα περιβάλ-

λοντα 
• Να δημιουργούν ισχυρή προσωπικότητα έχοντας πλήρη συναίσθηση της κοι-

νωνικοπολιτισμικής τους ταυτότητας 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες 
• Να εμπλακούν σε βιωματικές μεθόδους, σε παιχνίδια ρόλων και στην προσο-

μοίωση 
• Να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και συμμετοχής 

Σε σχέση με τους νέους γραμματισμούς 

• να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων Web 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου μέσα από στοχευμένη αναζήτηση 
• να αντιληφθούν το διαδίκτυο ως ανοιχτό διερευνητικό περιβάλλον  
• να ασκηθούν στη χρήση των wiki ως συμμετοχικών, αλληλεπιδραστικών μα-

θησιακών περιβαλλόντων. 
• να καλλιεργηθούν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (σχολιασμός σε 

wiki) 
• να καλλιεργήσουν κριτική και αναλυτική σκέψη μέσω των κοινωνικών αλλη-

λεπιδράσεων που προσφέρουν τα wiki 
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• να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ μέσω των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων που 
προσφέρουν, τους δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι στο 
σύγχρονο κόσμο. 

Αφετηρία 

Στην καθημερινή σχολική και όχι μόνο συνύπαρξη οι μαθητές αλληλεπιδρούν με πρό-
σωπα διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας. Έννοιες όπως στερεότυπα, προκαταλή-
ψεις, ρατσισμός, αποτελούν μέρος της ζωής τους, είτε στη σχολική κοινότητα, είτε και 
στον κοινωνικό τους περίγυρο. Το φαινόμενο της μετανάστευσης, το προσφυγικό κύμα 
και οι κοινωνικές μεταβολές που αυτό επιφέρει είναι πλέον οικείο φαινόμενο και στην 
ελληνική πραγματικότητα. Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να στοιχειοθετήσουν την ταυ-
τότητά τους ως πολίτες του κόσμου και να αναπτύξουν δεξιότητες αρμονικής συνύ-
παρξης με το διαφορετικό (Cummins, 2003). 

Αφόρμηση 

Ως αφόρμηση χρησιμοποιείται η προβολή βίντεο της actionaid με κοινωνικό πείραμα. 
Στο πείραμα συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα. Σε 8 ώρες επαναλήφθηκε 22 φορές και 
οι αντιδράσεις των ανυποψίαστων πολιτών ποικίλλαν. Άλλοι αδιαφόρησαν, άλλοι εν-
θάρρυναν το θύτη και άλλοι υποστήριξαν το θύμα 
(https://www.youtube.com/watch?v=NhIaPWvW07o&t=92s). 

Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών, καθώς συμβάλλει στη δημιουργική διάθεση και στην 
αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των διδασκόμενων. 
Η χρήση του πίνακα και των νέων τεχνολογιών συνδυαστικά κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
των διδασκόμενων και χρησιμεύουν στην καταγραφή του υλικού και στη διοχέτευση 
νέων πληροφοριών και γνώσεων. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέσα είναι τα καταλ-
ληλότερα για να έχει κανείς εύκολη πρόσβαση, είναι χαμηλού κόστους και υψηλής 
αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας.  

Στη συνέχεια τίθενται ερωτήματα για το σύνολο της τάξης σε σχέση με την προβολή 
του βίντεο. 

Τι πραγματεύεται το βίντεο;  

Ποιες μορφές διακρίσεων - προκαταλήψεων παρατηρείς; 

Πώς εκφράζονται αυτές οι διακρίσεις; 

Ποιοι είναι οι ρατσιστές στο βίντεο; 

Ποια κοινωνική ομάδα στοχοποιείται; 
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Για ποιους λόγους εμφανίζεται το φαινόμενο της μετανάστευσης; (κοινωνικές μεταβο-
λές) 

Κύριο μέρος 

Το κύριο μέρος του διδακτικού σεναρίου γίνεται σε σχέση με το κείμενο της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας της Άλκης Ζέη Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία”. 
Μέσα από τη δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων οι μαθητές αναλαμβάνουν ένα 
συγκεκριμένο ρόλο. Η σκηνή που εκτυλίσσεται αποτελεί την πρώτη μέρα στο σχολείο 
στη Γερμανία και μοιράζονται οι εξής ρόλοι: ο διευθυντής, η δασκάλα, η Κωνσταντίνα, 
οι γονείς, οι συμμαθητές, η Σίγκριντ η κοκκινομάλλα, ο Διαγόρας ο έγχρωμος, «το 
μαυράκι», όπως το αποκαλεί η Κωνσταντίνα. 

Με το παιχνίδι ρόλων, οι διδασκόμενοι μπαίνουν στη θέση ατόμων με διαφορετικές 
πολιτισμικές και εθνικές ταυτότητες. Μετά το παιχνίδι γίνεται συζήτηση στην ολομέ-
λεια της τάξης. Η διδασκαλία αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, διατυπώνονται απορίες 
και ανακεφαλαιώνονται γνώσεις.  

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

Ποιες κοινωνικές ομάδες διακρίνεις στο σενάριο; 

Σε ποια κοινωνική ομάδα επέλεξε να είναι η Κωνσταντίνα και γιατί; 

Για ποιους λόγους δημιουργούνται ή διαλύονται οι κοινωνικές ομάδες; 

Ποιες πολιτισμικές διαφορές εντοπίζεις στα πρωταγωνιστικά πρόσωπα; 

Ποια στερεότυπα στην εξωτερική εμφάνιση διακρίνεις στην ιστορία;  

Πώς ένιωσες με το ρόλο σου; 

Γιατί πιστεύεις ενήργησε έτσι το πρόσωπο που υποδύεσαι; 

Ποια κοινά έχεις με το συγκεκριμένο χαρακτήρα; 

Στο τέλος ακολουθούν συμπεράσματα και προβληματισμοί κατά πόσο είμαστε δεκτι-
κοί και ανοιχτοί στο καινούργιο και στο διαφορετικό (πώς υποδεχόμαστε σε ανάλογη 
περίπτωση στην τάξη μας έναν μαθητή διαφορετικής κουλτούρας και εθνικότητας;) 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική), η μία ομάδα σε moviemaker 
να γράψει αντιρατσιστική διαφήμιση, η άλλη να δημιουργήσει μία αφίσα ή μία ζωγρα-
φιά, η άλλη φωτογραφικό κολλάζ, η άλλη συνέντευξη από έναν νεοεισερχόμενο μα-
θητή του σχολείου. 

1825/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Όλο το υλικό ανεβαίνει στο wiki με τίτλο “Αγαπώ το διαφορετικό” και έτσι παρουσιά-
ζεται σε όλη τη Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης μπορούν να σχολιάζουν και να 
αξιολογούν το τελικό προϊόν. Από τις προτιμήσεις των μαθητών επιλέγεται το καλύ-
τερο και όλα δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο, στο πλαίσιο του ανοίγματος στην ευρύ-
τερη κοινωνία.  

Αξιολόγηση 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε περισσότερες από τρεις διδακτικές ώρες, καθώς 
οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, μια και αποτέλεσε την αφορμή για να μοιρα-
στούν με τους υπόλοιπους ανάλογες ιστορίες και βιώματα δικά τους ή κοντινών τους 
προσώπων. Υπήρχε η ανάλογη συναισθηματική φόρτιση σε όλα τα στάδια της υλοποί-
ησης του σεναρίου. Το παιχνίδι ρόλων τους καλλιέργησε την ενσυναίσθηση και το τε-
λικό προϊόν ανέπτυξε τη δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες τους στη χρήση των 
Τ.Π.Ε. Παράλληλα, ανέπτυξαν τη φαντασία τους, την καλλιτεχνική τους έκφραση. Τέ-
λος, οι μαθητές διαμόρφωσαν την τελική τους άποψη για σημαντικά κοινωνικά ζητή-
ματα, όπως η μετανάστευση και οι κοινωνικές διακρίσεις. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
ήταν κυρίως ρόλος συμβούλου, καθώς καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τους μαθητές 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου. 

Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συναισθηματική φόρτιση 
στην τάξη, καθώς πραγματεύεται θέματα που αποτελούν καθημερινό βίωμα στη σχο-
λική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι μαθητές ανακάλυψαν μέσα από το παιχνίδι 
ρόλων στοιχεία του εαυτού τους και κατανόησαν τη θέση τους σε μία παγκόσμια και 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι μαθητές εμπέδωναν τις έννοιες της πολυπολιτισμικότη-
τας και της παγκοσμιοποίησης με βιωματικό τρόπο, κατανόησαν τις κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις ατόμου – κοινωνίας, τις αιτίες που μεταβάλλονται οι κοινωνίες σήμερα 
και τις επακόλουθες συνέπειες ατομικές και συλλογικές. Οι μαθητές προβληματίστη-
καν και αναπροσδιόρισαν τη στάση τους απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. 
“Οι ξένοι’’ και ‘‘οι άλλοι” έγιναν ένας από εμάς.  
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Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με χρήση Τ.Π.Ε. 

Τσιπλακίδης Ιάκωβος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Διδάκτορας, tsiplakides@hotmail.com 
Κεραμίδα Αρετή, Μ.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, akeramida@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) μπορεί να εμπλουτίσει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με εκπαιδευτικό 
υλικό και δραστηριότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές και ενισχύ-
ουν τα μαθησιακά κίνητρα. Επιπλέον, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει 
στην εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων, την ομαδοσυνεργατικότητα, ενώ ικανοποιεί την 
ανάγκη των μαθητών για έκθεση σε αυθεντικά κείμενα της αγγλικής γλώσσας και σε 
αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Με βάση τα παραπάνω, στην εργασία αυτή 
επιχειρούμε να συνδέσουμε την θεωρία μα την πράξη, παρουσιάζοντας ένα διδακτικό 
σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην τρίτη τάξη του γυμνασίου. Πρό-
κειται για ένα σενάριο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της αγγλι-
κής γλώσσας οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν το μάθημά τους με δραστηριότητες 
οι οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: διδασκαλία αγγλικής γλώσσας, Τ.Π.Ε.  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που υιοθετεί το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τις Ξένες Γλώσσες» (ΕΠΣ-ΞΓ), ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο του σχε-
διασμού και της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, με την αξιοποίηση της διαφορο-
ποιημένης διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2009) που λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών και αυξάνει τα μαθησιακά κίνητρα 
(Καραβά και Ζουγανέλη, 2013). Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθη-
σιακή διαδικασία, με τη δυνατότητα για πρωτογενές πολυτροπικό υλικό μπορεί να με-
ταμορφώσει το περιβάλλον μάθησης (Kalantzis and Cope, 2005), να ενισχύσει τη «βιω-
ματική μάθηση» και να παρέχει συνθήκες για τη χρησιμοποίηση της αγγλικής γλώσσας 
σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις (Δενδρινού, 2013). Η αξιοποίηση των ε-
μπειριών των μαθητών αποτελεί και μια βασικής αρχή της «Νέας Μάθησης», καθώς η 
εκκίνηση από το γνωστό βοηθάει τους μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση 
(Kalantzis and Cope, 2004). 

Με βάση τα παραπάνω, ένα κρίσιμο ζήτημα αφορά την αξιοποίηση των παραπάνω εκ-
παιδευτικών αρχών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και ειδικότερα στη διδασκα-
λία της αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή προτεί-
νουμε ένα διδακτικό σενάριο, το οποίο αφενός έχει ως σημείο εκκίνησης τις παραπάνω 
παιδαγωγικές αρχές (οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ΕΠΣ-ΞΓ) και αφετέρου 
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είναι ρεαλιστικό. Λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Φιλοδοξεί να συνδέσει την εκπαιδευ-
τική θεωρία με την πράξη, και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας 
βοήθεια στην προσπάθειά τους να εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία με δραστη-
ριότητες που ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους οδηγούν σε αυθεντική χρήση 
της αγγλικής γλώσσας και ενισχύουν τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη την ατομι-
κότητα των μαθητών. Τα βασικά σημεία του σεναρίου παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Η ταυτότητα του σεναρίου 

Το σενάριο απευθύνεται στη Τρίτη τάξη του γυμνασίου. Προϋποθέτει από τους μαθη-
τές επίπεδο Β1-Β2 στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες» (Συμ-
βούλιο της Ευρώπης (2001). Η χρονική του διάρκεια είναι 2 διδακτικές ώρες, ενώ για 
την υλοποίησή του χρειάζεται μια σχολική αίθουσα ή εργαστήριο πληροφορικής με 
προτζέκτορα και σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι μαθητές 
αναμένεται να: (α) εξασκήσουν τη δεξιότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού 
λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου, (β) αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, γνωρί-
ζοντας παραδόσεις από άλλες χώρες, (γ) ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου και 
σύνθετου γραπτού λόγου, (δ) εξασκηθούν στη συνεργασία σε μικρές ομάδες και (ε) 
καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακού περιβάλλοντος για να εκφράσουν την ά-
ποψή τους και να την υποστηρίξουν, εργαζόμενοι σε ομάδες. Στόχος ο ψηφιακός γραμ-
ματισμός, η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, της ομαδοσυνεργατικό-
τητας και η ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Το διδακτικό σενάριο 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες.  

1η διδακτική ώρα 

Με αφετηρία τις σελίδες 66 και 67 του σχολικού εγχειριδίου της Γ’ τάξης του Γυμνα-
σίου (Think Teen, 3rd class, advanced) (https://bit.ly/2RFhGEP), οι μαθητές συζητούν 
για τα έθιμα, γιορτές και τις παραδόσεις της περιοχής τους. Ο στόχος είναι να προετοι-
μαστούν για να μελετήσουν μια γιορτή σε άλλη χώρα, την Guy Fawkes Night. Μέσα 
από ένα περιβάλλον πρακτικής και εκγύμνασης από το «Φωτόδεντρο» 

(https://bit.ly/2AnF2U3), παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες  (π.χ. κατανόησης προ-
φορικού λόγου). Οι δραστηριότητες αυτές είναι, σε σημαντικό βαθμό, «καθοδηγούμε-
νες» από το σύστημα, καθώς πρόκειται για ένα περιβάλλον πρακτικής και εκγύμνασης 
(drill and practice/ψευδοπροσομοίωση), με ασκήσεις συμπλήρωσης και αντικατάστα-
σης. Οι δραστηριότητες αυτές είναι χρήσιμες, καθώς περιέχουν περισσότερες πληρο-
φορίες, σε σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο, για τον Guy Fawkes. Παρέχουν, επίσης, τη 
δυνατότητα για διαφοροποίηση του περιεχομένου και της διαδικασίας της μάθησης, 
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καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαβαθμισμένες δραστηριό-
τητες που περιέχονται στο «Φωτόδεντρο» για να απευθυνθούν σε μαθητές που έχουν 
αναπτύξει διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα (Καραβά και Ζου-
γανέλη, 2013). 

Στη συνέχεια, με στόχο τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου, εργάζονται σε ο-
μάδες. Αξιοποιούν ένα περιβάλλον που λειτουργεί ως απλή πηγή πληροφόρησης “The 
British Parliament” (https://bit.ly/2DWE3OU) για να αναζητήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια απαντούν στο ακόλουθο ηλεκτρονικό κουίζ, 
που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός (https://bit.ly/2AkD46M). Στην ολομέλεια της 
τάξης, οι ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης πληροφοριών. Με 
τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη, καθώς από το σύνολο των πληρο-
φοριών οι μαθητές,-τριες χρειάζεται να επιλέξουν μόνο αυτές που απαντούν στα ερω-
τήματα στο φύλλο εργασίας. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρο-
νικό λεξικό της Αγγλικής Γλώσσας για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών. 

2η διδακτική ώρα 

Με αφετηρία τη σελίδα 62 του σχολικού εγχειριδίου (https://bit.ly/2DIakIs) οι μαθητές 
συζητούν για τα έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής τους. Στη συνέχεια, με στόχο 
τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου με εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις α-
νάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο για μια 
γιορτή στις Η.Π.Α., την «Columbus Day» (https://bit.ly/2py7FZs). Συμπληρώνουν το 
«Φύλλο εργασίας 1» και συζητούν σε σχέση με το περιεχόμενο του βίντεο. Ο εκπαι-
δευτικός καθοδηγεί και βοηθάει. 

Στη συνέχεια, παρακολουθούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο για τη ζωή του Χ. Κολόμβου 
(https://bit.ly/2higoc6) και συμπληρώνουν ατομικά το «Φύλλο εργασίας 2». Ακολού-
θως, σε μικρές ομάδες συζητούν τις απαντήσεις που έχουν δώσει, και παρουσιάζουν 
τις απαντήσεις στην ολομέλεια τάξης. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια σε σχέση 
με το περιεχόμενο του βίντεο. Τέλος, με στόχο την προώθηση της κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συνεργατικότητες, εμπλέκονται (σε ομάδες 
των 4 μαθητών), σε μια δραστηριότητα που εμπλέκει ψηφιακό περιβάλλον με πρό-
γραμμα προσωπικής έκφρασης, δημιουργικότητας και φαντασίας. Αξιοποιούν την ψη-
φιακή αφίσα (π.χ. https://el.padlet.com/), με στόχο να εκφράσουν την άποψή τους σε 
σχέση με ένα πρόσωπο στην ελληνική ή διεθνή ιστορία, το οποίο είναι σημαντικό, δι-
καιολογώντας και υποστηρίζοντας με επιχειρήματα την επιλογή τους. Επίσης, εξα-
σκούνται στην παραγωγή σύνθετου γραπτού λόγου και πολυτροπικών κειμένων με α-
ναφορές στις πηγές προέλευσης. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογή 
του Web 2.0 που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαμοιρασμού συνεργατικών 
εγγράφων για να συνεργαστούν από το σπίτι τους. 

Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί με διαθεματική προσέγγιση του θέματος με το μάθημα 
της Ιστορίας και να αποτελέσει το έναυσμα για μια ερευνητική εργασία (project). Στο 

1830/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/the-gunpowder-plot-of-1605/overview/people-behind-the-plot/guy-fawkes-/
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/the-gunpowder-plot-of-1605/overview/people-behind-the-plot/guy-fawkes-/
https://bit.ly/2DWE3OU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4MYMwTdQUb8S2sVbNz3w7GjAh7zR7JYA530MpQ3dR8hBqpQ/viewform
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C109/526/3481,14072/
https://www.youtube.com/watch?v=b4NgWnL-44Q
https://www.youtube.com/watch?v=RmRFcXrWKCY
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/


τέλος του μαθήματος οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. 
Εντοπίζουν δυσκολίες που αντιμετώπισαν και αξιολογούν τη συνεργασία με τους συμ-
μαθητές τους.  

Συμπέρασμα 

Η διδασκαλία του σεναρίου παρείχε ισχυρές ενδείξεις ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μπορεί πράγματι να ενισχύσει τα 
μαθησιακά κίνητρα και να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους. Η παρατήρηση μέσα στην 
τάξη, η συμμετοχή των μαθητών, αλλά και η συζήτηση έδειξε ότι οι μαθητές είχαν 
αυξημένα μαθησιακά κίνητρα. Η πλειονότητα εξέφρασε την αντίληψη ότι ο εμπλουτι-
σμός του σχολικού εγχειριδίου με δραστηριότητες που παρέχουν την ευκαιρία για προ-
σωπική έκφραση και συνεργασία τους προκαλεί το ενδιαφέρον. Πρόκειται για ιδιαί-
τερα σημαντική παρατήρηση, καθώς πολλές φορές οι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλά 
μαθησιακά κίνητρα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, εφόσον η πλειονότητα 
μαθαίνει αγγλικά και εκτός του σχολείου. 

Συμπερασματικά, το παραπάνω διδακτικό σενάριο, μπορεί να εμπλουτίσει με ουσια-
στικό τρόπο το σχολικό εγχειρίδιο και να παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις και 
να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, εξασκώντας με ένα φυσικό τρόπο όλες τις δεξιότητες. 
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Video and listening activity 

A) Watch the video and answer the following questions: 

1) What is the name of the celebration? 

2) What do people celebrate? 

3) When is the celebration? 

4) What do people do on that day? 

5) Is there a similar celebration in Greece? 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video and listening activity 

A) Watch the video and answer the following questions: 

1) Columbus is mostly famous for ____________________________. 

2) Columbus was born in ___________ in the year _______________. 

3) He was shipwrecked in ___________, off the coast of ____________________. 

4) After the death of his wife he _____________ to Spain. 

5) He began to be fascinated by the idea of ___________________________________. 
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Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό. 
«Το Διάστημα» 

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc, athinagrigora@hotmail.com 

Περίληψη 

Στον παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε σε ένα 
σχολείο της επαρχίας και αφορούσε το «Διάστημα». Στο συγκεκριμένο σενάριο εφαρ-
μόστηκαν πληθώρα από εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών. Είναι συμβατό με το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Υποδεικνύει τις θεματικές 
προσεγγίσεις που, έχοντας ως πυρήνα το «διάστημα», «εξαπλώνεται» και, ταυτόχρονα, 
αλληλεπιδρά με άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, όπως είναι 
τα μαθηματικά, η γλώσσα, τα εικαστικά, και η τεχνολογία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την προαγωγή της ολόπλευρης σωματικής, συναισθηματικής, νοητικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης του παιδιού. Ουσιαστικά, γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή  ως 
οργάνου εξεύρεσης, δημιουργίας και εξωτερίκευσης στο πλαίσιο των καθημερινών, ο-
μαδικών μαθητικών δράσεων. 

Οι Τ.Π.Ε., όπως είναι γνωστό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο ως ένα εποπτικό 
µέσο διδασκαλίας, όσο και ως πηγή πληροφόρησης. Τέλος, λειτουργούν ως ένα γόνιµο 
µαθησιακό περιβάλλον, που με την κατάλληλη διαµεσολάβηση του/της εκπαιδευτικού, 
συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικά Σενάρια, Νέες Τεχνολογίες, Δημοτικό  

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική τάξη αποσκοπεί στην ενδυνά-
μωση  και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, έτσι  ώστε να ενισχύεται το κίνητρο  και η 
γνώση των μαθητών/τριών. Οι Νέες Τεχνολογίες θα προσφέρουν μια νέα δυναμική, 
μέσω των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα 
αποτελέσουν ένα ορόσημο στον εκπαιδευτικό τομέα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η α-
πουσία τεχνολογικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οδηγεί στον ψηφιακό αναλφαβητι-
σμό, που ισούται με λειτουργικό αναλφαβητισμό και ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινω-
νικής περιθωριοποίησης των ατόμων (Κελπανίδης, Βρυνιώτη 2004). Ωστόσο, για να 
εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση και να αναπτυχθεί ο εκπαιδευτικός τομέας, θα πρέπει 
να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα φιλοσοφία της παραδοσιακής διδασκαλίας, από την 
πλευρά τόσο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και των εκπαιδευτικών. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να ενεργοποιηθούν, όπως ακριβώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, για να υπηρετήσουν αυτό το νέο θεσμό, γιατί αναμφισβήτητα συγκροτούν το  ση-
μαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη κάθε παιδαγωγικού νεωτερισμού  (Μπίκος, 
1995).  
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Σχέδιο διδακτικού σεναρίου (κλάδος ΠΕ70) 

Τίτλος: «Το Διάστημα»  

Γνωστικό αντικείμενο: Ευέλικτη Ζώνη  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική  

 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο κατασκευάστηκε για μια 
τάξη της Γ΄ Δημοτικού, στα Δωδεκάνησα. Τα παιδιά ήταν συνολικά 25 ( 12 αγόρια και 
13 κορίτσια). Στη τάξη φοιτούσαν δύο παιδιά αλβανικής καταγωγής, ένα με διαγνω-
σμένο αυτισμού και πέντε με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. 

Χρόνος υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Σχολική αίθουσα 

Διδακτικοί στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα 

Το σενάριο περιλαμβάνει την επικέντρωση σε πληθώρα στόχων που περιλαμβάνονται 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ,2003) και είναι σύμφωνοι με την 
ταξινομία του Bloom. 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
a. Γλώσσα 

Τα παιδιά θα πρέπει να: 

• Αναπαράγουν τον προφορικό και γραπτό λόγο.   
• Αναγνωρίζουν και να αποτυπώνουν γραπτά  τις ονομασίες των ουράνιων σωμάτων. 
• Ονομάζουν το πρώτο γράμμα της ονομασίας του κάθε πλανήτη και να ανακαλύπτουν 
λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα.  
• Δικαιολογούν την μετατόπιση της γης γύρω από τον εαυτό της και τον αστέρα ήλιο. 

b. Μαθηματικά 

Τα παιδιά θα πρέπει να: 

• Αναγνωρίζουν τις οπτικοχωρικές έννοιες. 
• Επιλύουν απλές αριθμητικές πράξεις.  
• Διακρίνουν τα επίπεδα σχήματα από τα γεωμετρικά. 
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c. Δημιουργία και έκφραση 

Θα πρέπει να: 

• Παρουσιάζουν εκφραστικά τις απόψεις τους. 

2. Ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: 

Θα πρέπει να: 

• Υιοθετήσουν θετική στάση προς τον  Η/Υ. 
• Συνθέσουν λέξεις, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα του Word. 
• Απεικονίσουν, με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους, τους πλανήτες, χρησιμο-
ποιώντας το πρόγραμμα Natural Art. 
• Εκτελούν το πρόγραμμα Google Earth. 
• Χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. 

3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

Θα πρέπει να: 

• Συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος.  
• Πειραματιστούν και να αυτοδιορθώνοται.  

Περιγραφή  

Οργάνωση Διδασκαλίας 

Οι δράσεις έλαβαν χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα, κατά τη διάρκεια του ωρολογίου 
προγράμματος, έπειτα από την αρμόζουσα διαρρύθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Δό-
θηκε  στα παιδιά από ένα laptop και χωρίστηκαν σε ετερόκλιτες (ως προς το φύλο, την 
ηλικία, τη συμπεριφορά, τον «τεχνολογικό γραμματισμό») ομάδες των πέντε ατόμων 
ανά φορητό υπολογιστή. 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού 

Η εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να δομήσουν νέες γνώσεις 
και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, παρέχοντας τους γνωστικά «αδιέξοδα», έτσι ώ-
στε να αναπτύξουν τις δεξιότητες παρατήρησης, ερμηνείας και πρόβλεψης. Συν τοις 
άλλοις, τους παροτρύνει και αποτελεί έναν σύμμαχο και συμπαραστάτη, κατά την ε-
φαρμογή των δράσεων. Εμψυχώνει και βοηθάει στην εξέλιξη των εργασιών. Φροντίζει 
να συμμετέχουν όλοι/-ες στη διαδικασία. 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
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Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης «Kidspiration», το οποίο είναι αρμόζον για τη εκπαιδευτική ενίσχυση 
πολλών γνωστικών αντικειμένων, καθώς περιέχει ικανοποιητικά βοηθήματα με τα ο-
ποία το μάθημα εμπλουτίζεται από γραφικά, εικόνες και ήχους, ξεφεύγοντας από τον 
παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και αποκτώντας μια πολυτροπική χροιά. Εί-
ναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα παιδιά είχαν πρότερη γνώση από εκπαιδευτικά 
λογισμικά, συνεπώς δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοήσουν τη διαδικασία. 

Συν τοις άλλοις, έγινε χρήση του λογισμικού δημιουργικότητας «Revelation Natural 
Ar»t. Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει στα παιδιά να αυτενεργήσουν και να ανα-
λάβουν μια πιο ενεργητική δράση, συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά 
και να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη.  Ακόμα, το λογισμικό οπτικοποίη-
σης «Google Earth», με τη λειτουργία του «Google Maps», βοήθησε τα παιδιά να δουν 
τη γη και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα, να ταξιδέψουν στους 16 πλανήτες και στα 
φεγγάρια του ηλιακού μας συστήματος. Τέλος, η χρήση του επεξεργαστή κειμένου 
(Word), χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή, το μετασχηματισμό, τη σελιδοποίηση 
κειμένων, με ψηφιακό τρόπο.  

Εκπαιδευτική Διαδικασία 

1η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄. Η εκπαιδευτικός συζητάει με τα παιδιά για το ηλιακό 
σύστημα και τα προτρέπει να βρουν τα ονόματα των πλανητών και στη συνέχεια οπτικό 
υλικό και πληροφορίες από το διαδίκτυο.  

 

Εικόνα 1: Αναζήτηση οπτικού υλικού και πληροφοριών στη μηχανή αναζήτησης 
Google. 
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Με τις πληροφορίες που συνέλεξαν, τους βοήθησε να κατασκευάσουν, μέσω του λογι-
σμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης «Kidspiration», έναν χάρτη, ο οποίος περιελάμ-
βανε τους πλανήτες και λέξεις – κλειδιά που προέκυψαν. Για τον εμπλουτισμό του  δι-
δακτικού σεναρίου, η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε παράλληλα το υλικό από τον «Αί-
σωπο» «Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ 'ΗΛΙΟΥ» και «ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ» 
http://aesop.iep.edu.gr/node/11733/2915, http://aesop.iep.edu.gr/node /12018 ) στον 
διαδραστικό πίνακα της τάξης. Τα παιδιά παρατήρησαν τις εικόνες και εξέφρασαν τις 
ιδέες τους. 

2η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄.  Η εκπαιδευτικός κατεύθυνε τα παιδιά να ανοίξουν το 
λογισμικό οπτικοποίησης και γραφικής απεικόνισης της γης «Google Earth», το οποίο 
συνθέτει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές φωτογραφίες και αεροφωτογρα-
φίες, και έχει μεγάλη ευκολία χρήσης. Επιδίωξη ήταν να πειραματιστούν με τις δορυ-
φορικές εικόνες, τους χάρτες, το έδαφος, τα όργανα πλοήγησης κλπ., ώστε να καταλά-
βουν την περιστροφή της γης, την απόσταση από τον ήλιο και τη σχέση των ουράνιων 
σωμάτων μεταξύ τους. Επίσης, με τη χρήση του «Google Maps», εξερεύνησαν και έ-
καναν ζουμ στους πλανητικούς χάρτες, περιστρέφοντάς τους 360 μοίρες και είδαν λε-
πτομέρειες του εδάφους τους. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να δουν τοποθεσίες, πληρο-
φορίες για κάθε πλανήτη και να αποκτήσουν, έτσι, μα εμπεριστατωμένη εικόνα γι’ αυ-
τούς.  

 

Εικόνα 2: Λογισμικό Google Earth 

3η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄. Στη συνέχεια, με το λογισμικό «Revelation Natural Art», 
απεικόνισαν το διάστημα, όπως το φαντάστηκαν. Όταν τα παιδιά τελείωσαν, αποθή-
κευσαν την εργασία τους και την επικόλλησαν σε ένα αρχείο Word. 
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Εικόνα 3: Λογισμικό Revelation Natural Art 

Στην συνέχεια, με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου «Word», παρήγαγαν το δικό 
τους κείμενο, αναφορικά με τα όσα συζητήθηκαν και αποκόμισαν από τις δραστηριό-
τητες. Στη συνέχεια, συμπλήρωσαν το παρακάτω φύλλο εργασίας.  

 

Εικόνα 4: Φύλλο εργασίας για το διάστημα. 

Αποτελέσματα 

Κατά τη ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου διαπιστώθηκε από την εκπαιδευτικό 
ότι οι μαθητές/-τριες μεγιστοποίησαν την εμπλοκή τους, συγκριτικά με την παραδο-
σιακή διδασκαλία. Συν τοις άλλοις, παιδιά με  μαθησιακές δυσκολίες ξεπέρασαν το 
φόβο τους για το «γραπτό λόγο», καθώς η δυνατότητα που τους δόθηκε, μέσω των 
Νέων Τεχνολογιών, δεν τους ματαίωσε, αλλά τους ενθάρρυνε να προσπαθήσουν πε-
ρισσότερο. Ακόμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συμμετείχε ενεργά και το 
παιδί με αυτισμό, καθώς είχε μεγάλη ευχέρεια στη χρήση των υπολογιστών. Τέλος, 
διαφάνηκε ότι ενισχύθηκαν οι ευκαιρίες για μάθηση, αλλά και ότι εκπληρώθηκαν οι 
στόχοι του σεναρίου.  
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Συμπεράσματα 

Η ποικιλομορφία που επικρατεί στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Ε-
πικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καλύπτει κάθε πτυχή της σχολικής δραστηριότητας. Ο πλουρα-
λισμός που προσφέρεται, μπορεί να λύσει κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα και να κάνει 
το μάθημα πιο εύκολο και ενδιαφέρον. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι Τ.Π.Ε. έχουν 
συνδράμει γενικά στη πρόοδο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσω εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών, έχουν συμβάλει στη πρόοδο της διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και 
γενικότερα στη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά το πώς ενσωμα-
τώνονται οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Για παρά-
δειγμα, το αναλυτικό πρόγραμμα, το επίπεδο των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, 
και τους στόχους που έχουν τεθεί. Όπως είναι προφανές, όλες οι εκπαιδευτικές πρακτι-
κές εξαρτώνται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, εξέχοντα ρόλο στην 
ενσωμάτωση έχουν η τεχνολογική πρόοδος, καθώς και οι φιλοσοφικές και ιδεολογικές 
τάσεις. (Κόµης & Μικρόπουλος, 2001). 

Βιβλιογραφία 

Αίσωπος, Η Παρέα του Ήλιου. Διαθέσιμο on line:  

http://aesop.iep.edu.gr/node/11733/2915, προσπελάστηκε στις 24-02-2019 

Αίσωπος, Μήνυμα από το Διάστημα. Διαθέσιμο on line:  

http://aesop.iep.edu.gr/node/12018, προσπελάστηκε στις 24-02-2019 

ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. 
Αθήνα ΥΠΔΒΜΘ. 

Κελπανίδης, Μ., & Βρυνιώτη, Κ. (2004). Δια βίου Μάθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα 

Κόμης, Β., & Μικρόπουλος, Α. (2001). Πληροφορική στην εκπαίδευση. Ελληνικό Α-
νοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πάτρα. 

Μπίκος, Κ. (1995). Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη 

Κατάλογος Ρημάτων και διατύπωση στόχων,  Διαθέσιμο on line:  

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Scenario_PE60-70/Verbs.pdf, 
προσπελάστηκε στις 24-02-2019 

1840/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://aesop.iep.edu.gr/node/11733/2915
http://aesop.iep.edu.gr/node/12018
http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/Parousiaseis/Scenario_PE60-70/Verbs.pdf


Διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος_Το Περιβάλλον  

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc, athinagrigora@hotmail.com 

Περίληψη 

Στον παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε σε ένα 
σχολείο της επαρχίας και αφορούσε το «Περιβάλλον». Στο συγκεκριμένο σενάριο ε-
φαρμόστηκε πληθώρα από εργαλεία των Νέων Τεχνολογιών. Η χρήση και η συγγραφή 
του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου στηρίζεται σε θεωρίες μάθησης και θεω-
ρητικές προσεγγίσεις. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση βασίζεται στην θεωρία 
του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Vygotsky) και του γνωστικού εποικοδομητισμού 
(Piaget), στις γνωστικές θεωρίες μάθησης (cognitive psychology) και στη θεωρία επε-
ξεργασίας πληροφοριών. Το διδακτικό σενάριο συμβαδίζει με τους στόχους του Ανα-
λυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Δ΄ 
τάξη του Δημοτικού σχολείου. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θεωρίες που αναφέρθηκαν 
πρωτύτερα, δομείται η θεματική ενότητα «Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του 
τόπου μας» και ταυτόχρονα διαχέεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικά Σενάρια, Νέες Τεχνολογίες, Μελέτη Περιβάλλοντος  

Εισαγωγή 

Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την ανάγκη αναδιαμόρφω-
σης του συστήματος εκπαίδευσης και διδασκαλίας, με σκοπό να ανταποκρίνεται αρ-
τιότερα στις αναδυόμενες σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού ανθρώπου και στις προ-
κλήσεις της σημερινής κοινωνίας. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι στον σχεδιασµό πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και οι παιδαγωγικές δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οι μέθοδοι διδασκαλίας που δημιουργούνται 
από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλάζουν τη πα-
ραδοσιακή σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή και αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης και γνώσης. Οι μαθητές του σήμερα, χρησιμοποιούν κατά κόρον τη 
τεχνολογία για να κάνουν ακόμα και την πιο απλή κίνηση. Στην ουσία ζούνε με αυτές 
(Toki, Pange, 2014).  

Σύμφωνα με την θεωρία του γνωστικού κοστρουκτιβισμού/εποικοδομισμού, η γνώση 
οικοδομείται και κατασκευάζεται από τον ίδιο τον μαθητή, μέσα από την ενεργή του 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις προηγούμενες γνώσεις που έχει απο-
κτήσει. Οι μαθητές, στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τον κόσμο που τους περι-
βάλλει και στον οποίο αλληλεπιδρούν και κινούνται, δημιουργούν ενεργά την προσω-
πική τους γνώση (Driver & Oldham, 1986; Μπασέτας, 2002). 

1841/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού, η νέα γνώση χτίζεται με την 
από κοινού εργασία των ατόμων, για την από κοινού επίλυση των προβλημάτων, τα 
οποία δημιουργούνται σε πραγματικές καταστάσεις, παρέχοντας ένα δυνατό κίνητρο 
για δραστηριοποίηση, με την βοήθεια γνωστικών/νοητικών εργαλείων (Σολομωνίδου, 
2006; Lock & Strong, 2010). 

Σχέδιο διδακτικού σεναρίου (κλάδος ΠΕ70) 

Γενική Περιγραφή Σεναρίου 

Τίτλος: «Τα χαρακτηριστικά του τόπου μας»  

Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική  

Εκπαιδευτικό πρόβλημα: Η ιδέα του παρόντος σεναρίου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά 
τον τόπο που ζουν.  

Ο προγραμματισμός του τρόπου διδασκαλίας συνάδει με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της 
γλώσσας για την Α/θμια Εκπαίδευση και την Μελέτης Περιβάλλλοντος. Στο βιβλίο του 
μαθητή, για την διδασκαλία του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος, στην 
Δ΄τάξη του Δημοτικού, προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος «Ο τόπος μας: Τα 
φυσικά χαρακτηριστικά του» το οποίο βρίσκεται στην ενότητα 1 και στο κεφάλαιο 5, 
σελίδα 20. 

Σε ποιους απευθύνεται: Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στη Δ΄ Τάξη 
ενός σχολείου, στα Δωδεκάνησα. Τα παιδιά ήταν συνολικά 18 (6 αγόρια και 12 κορί-
τσια).  

Χρόνος υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Σχολική αίθουσα 

Διδακτικοί στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα 

Το σενάριο περιλαμβάνει την επικέντρωση σε πληθώρα στόχων που περιλαμβάνονται 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ,2003) και ακολουθούν τη στο-
χοθεσία του Blom. 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Γνωρίζουν τις βασικές γεωγραφικές έννοιες 
•  Ερμηνεύουν τα σύμβολα με την βοήθεια υπομνήματος 
• Αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος 
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• Μελετούν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου που κατοικούν και του νο-
μού τους. 
• Εντοπίζουν βουνά, λίμνες, ποτάμια, να τα ονομάζουν και να τα καταγράφουν σε λί-
στα. 
• Εντοπίζουν το δικό τους γεωγραφικό διαμέρισμα 
• Κατανοούν το σχήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκουν 
• Διαπιστώσουν ότι το γεωγραφικό διαμέρισμα αποτελεί τμήμα της χώρας το οποίο 
μπορεί να προσδιοριστεί με γεωγραφικά κριτήρια. 

2. Γλώσσα 

Τα παιδιά θα πρέπει να: 

• Αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό λόγο.  

3. Μαθηματικά 

Τα παιδιά θα πρέπει να: 

• Κατανοούν τις οπτικοχωρικές έννοιες. 
• Απαριθμούν τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
• Κατατάσσουν αριθμητικά τα γεωγραφικά διαμερίσματα με βάση τον πληθυσμό τους 

4. Ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ: 

Θα πρέπει να: 

• Αναπτύξουν θετική στάση προς τον Η/Υ. 
• Αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά λογισμικά 
• Συνθέσουν λέξεις εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα του Word. 
• Μεταχειρίζονται το πρόγραμμα Google Earth και Street View 
• Χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. 

5. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

Θα πρέπει να: 

• Να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος 
• Να ανακαλύπτουν τη γνώση και ενεργοποιήσουν τη δημιουργική τους πλευρά  

Περιγραφή  

Προηγούμενες Γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών 
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Η εκπαιδευτικός σχεδιάζει το διδακτικό σενάριο βασισμένος σε πράγματα που οι μα-
θητές/-τριες γνωρίζουν από πριν. Είναι αναμενόμενο να γνωρίζουν πώς να μελετούν 
ένα χάρτη και να ξέρουν τα ζώα και τα φυτά που βρίσκονται στον νομό τους. Στις 
προηγούμενες γνώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης το κλίμα της περιοχής τους, οι α-
σχολίες των κατοίκων και η καλλιέργεια των προϊόντων.Τέλος, γνωρίζουν τα γεωγρα-
φικά διαμερίσματα της Ελλάδας. 

Οργάνωση Διδασκαλίας 

Οι δράσεις έλαβαν χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα, κατά τη διάρκεια του ωρολογίου 
προγράμματος, έπειτα από την αρμόζουσα διαρρύθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Δό-
θηκε στα παιδιά από ένα laptop και χωρίστηκαν σε τρεις ετερόκλιτες (ως προς το φύλο, 
την ηλικία, τη συμπεριφορά, τον «τεχνολογικό γραμματισμό») ομάδες ανά φορητό υ-
πολογιστή. 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού 

Η εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να δομήσουν νέες γνώσεις 
και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, παρέχοντας τους γνωστικά «αδιέξοδα», έτσι ώ-
στε να αναπτύξουν τις δεξιότητες παρατήρησης, ερμηνείας και πρόβλεψης. Συν τοις 
άλλοις, τους παροτρύνει και αποτελεί έναν σύμμαχο και συμπαραστάτη, κατά την ε-
φαρμογή των δράσεων.  

Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Στην πρώτη φάση (διάρκειας 70 λεπτών) η εκπαιδευτικός έχει ως στόχο την προσέλ-
κυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών και την διερεύνηση των απόψεών τους 
σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου τους. Η εκπαιδευτικός, αρχικά, ενη-
μερώνει τους/τις μαθητές/-τριες για τους στόχους του μαθήματος και το περιεχόμενό 
του, καθώς και για το τι αναμένεται από αυτούς να έχουν καταφέρει στο τέλος του 
μαθήματος. Τους εξηγεί ότι το θέμα της διδασκαλίας είναι ο τόπος που κατοικούν και 
τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Μέσω του λογισμικού οπτικοποίησης και γραφικής 
απεικόνισης της γης, «Google Earth», μελέτησαν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, γειτονικά νησιά και την θέση του 
τόπου τους ως προς αυτά και κατόπιν τα κατέγραψαν σε πίνακα, μέσω του κειμενογρά-
φου «word». 
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Εικόνα 1 Google Earth_Δωδεκάνησα_ Μορφολογική απεικόνιση 

Κατόπιν, με τις πληροφορίες που συνέλεξαν και από τη συζήτηση στην τάξη κατα-
σκεύασαν, μέσω του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης «Kidspiration», έναν 
χάρτη όπου περιελάμβανε λέξεις – κλειδιά. Για τον εμπλουτισμό του διδακτικού σενα-
ρίου η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε ταυτόχρονα το υλικό που προτείνεται από τη δια-
δικτυακή πλατφόρμα του «Αίσωπου» με τίτλο «ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» (Δια-
θέσιμο στο: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-
8526-8288).  

Στη δεύτερη φάση που διήρκησε 20 λεπτά, τα παιδιά πειραματίστηκαν με το λογι-
σμικό «οπτικοποίησης Google Earth/Street View». Στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή 
με το τόπο τους και να τον γνωρίσουν εικονικά.  

 

Εικόνα 2 Λογισμικό Street View 

Έπειτα, στη τρίτη φάση, διάρκειας 45 λεπτών, που είχε την ίδια διάρκεια με τις προη-
γούμενες, τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους κείμενο για το τόπο τους, με βάση τις πλη-
ροφορίες που συνέλεξαν. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποίησαν και πάλι τον 
επεξεργαστή κειμένου «Word». 

Στη τέταρτη και τελευταία φάση, διάρκειας 45 λεπτών, τα παιδιά απάντησαν στο 
φύλλο εργασίας, που είχε κατασκευαστεί από την εκπαιδευτικό. 
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Εικόνα 3 Φύλλο εργασίας (2 σελίδες) 

Αποτελέσματα 

Αφού τα παιδιά ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του διδακτικού σεναρίου, ακολούθησε 
συζήτηση με την εκπαιδευτικό σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε 
από τα λεγόμενα των παιδιών ότι, τους άρεσε η δραστηριότητα παρόλο που συχνά βα-
ριούνται στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος. Ακόμα, φάνηκε ότι εμπλάκηκαν πε-
ρισσότερο συγκριτικά με τη συμβατική διδασκαλία. Ως εκ τούτου, έγινε φανερό ότι η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανταποκρίθηκε στα διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα 
και μαθησιακά στυλ των μαθητών και για αυτό ενεπλάκησαν περισσότερο. Τέλος, δια-
φάνηκε ότι εκπληρώθηκαν οι στόχοι του σεναρίου.  
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Διδακτικό σενάριο προσχολικής ηλικίας: «Η Οικογένεια» 

Νάρη Ελένη, Μηχανικός Πληροφορικής T.E M.Sc, narh.elenh@gmail.com 
Σκόδρας Αντώνης, Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε Μ.Α - Ειδικός Παιδαγωγός 

skodras.a@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο «Η οικογένειά μου» απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
και ένα ιδιαίτερα προσφιλές θέμα για την αρχή της χρονιάς στο νηπιαγωγείο, καθώς 
βοηθάει στο να γνωριστούν καλύτερα τα παιδιά αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζουν. Τα παιδιά μέσα από τις διδακτικές παρεμβάσεις επιτυγχάνουν 
διδακτικούς στόχους, στόχους ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και στόχους 
ως προς την υιοθέτηση στάσεων και αξιών. Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων, 
το σενάριο στηρίζεται στον Πολυπρογραμματισμό, στις αρχές του εποικοδομητισμού 
και στις κοινωνικοπολιτικές θεωρίες του Vygotsky και θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυ-
νεργατική μάθηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Η οικογένεια, προσχολική ηλικία, διδακτικές παρεμβάσεις, στόχοι 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Α) η Γλώσσα όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλήσουν για την οικογένεια και τα 
μέλη της β) τα Μαθηματικά όπου τα παιδιά μετράνε τα μέλη της οικογένειας και βρί-
σκουν ποια οικογένεια είναι πολύτεκνη και ποια έχει τα λιγότερα παιδιά γ) η Τέχνη 
όπου τα παιδιά εκφράζονται μέσω της ζωγραφικής, της μουσικής, του παιχνιδιού ρό-
λων δ) το Περιβάλλον όπου τα παιδιά συνεργάζονται και προάγεται η προσωπική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη ε) οι Τ.Π.Ε. όπου τα παιδιά μαθαίνουν την χρήση του υπο-
λογιστή και ανακαλύπτουν ότι είναι και ένα εργαλείο έκφρασης και αναζήτησης της 
γνώση. 

Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, 2011-α), το σενάριο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες, 
τα συναισθήματα, τις σκέψεις τους σχετικά με το θέμα. Να συνεργαστούν σε ομάδες 
και να επικοινωνήσουν. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, και να κάνουν χρήση 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Σκοπός του σεναρίου είναι 
τα παιδιά να εκφράσουν την γνώμη τους για το τι είναι οικογένεια και τι τους προσφέ-
ρει, να παρουσιάσουν την δική τους οικογένεια, καθώς και να κατανοήσουν τους δια-
φορετικούς ρόλους του κάθε μέλους (γονιός-παιδί-παππούς-γιαγιά). 

Διδακτικοί στόχοι: 

Τα παιδιά μπορούν α) να εκφραστούν μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου, 
της τέχνης β) να κατανοήσουν τα στάδια της ανθρώπινης ζωής (την βρεφική ηλικία, 

1848/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



την παιδική ηλικία, την ενηλικίωση, το γήρας) γ) να μάθουν να αριθμούν, να συγκρί-
νουν ποσότητες, να κατηγοριοποιούν, να αντιστοιχούν. 

Στόχοι ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών: 

Τα παιδιά μπορούν α) να αναπτύξουν την λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό 
συντονισμό μέσω της χρήσης του ποντικιού β) να γνωρίσουν τον υπολογιστή ως μέσο 
για να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και ως μέσο ανακάλυψης γνώσης και επικοι-
νωνίας γ) να αναπτύξουν την αισθητική τους, τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία 
δ) να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών.  

Ως προς την υιοθέτηση στάσεων και αξιών: 

Τα παιδιά μπορούν α) να καταλάβουν ότι, κάθε ομάδα έχει κανόνες και πρέπει να τη-
ρούνται από όλα τα μέλη της ομάδας β) να δουλεύουν ομαδικά, συνεργατικά να συζη-
τούν αλληλεπιδρώντας, αλλά επίσης να βοηθούν και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο 
γ) να αντιληφθούνε την αξία της οικογένειας, και την σημαντικότητα του, της αλλη-
λεγγύης και του σεβασμού τις διαφορετικότητας μεταξύ των ανθρώπων δ) να αναπτύ-
ξουν την αυτοεκτίμησή τους (ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να 
αναλάβουν ευθύνες και πρωτοβουλίες). 

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Το θέμα του διδακτικού σεναρίου είναι οικείο στα παιδιά γιατί είναι κομμάτι της ζωής 
τους, της καθημερινής εμπειρίας από την επαφή με τα άτομα της οικογένειας. Ως προς 
την προαπαιτούμενη γνώση των Τ.Π.Ε., τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την χρήση του 
Η/Υ από μικρές ηλικίες, καθώς μεγαλώνουν μέσα σε ένα πλούσιο τεχνολογικό περι-
βάλλον (Prensky, 2003).  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Θα διαμορφωθεί στον χώρο της τάξης μια γωνιά «ηλεκτρονικού υπολογιστή», περιοχή 
δηλαδή εξοπλισμένη με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογο με το συγκεκρι-
μένο θέμα λειτουργίας (Γερμανός, 2002). Η γωνιά του Η/Υ θα αποτελείται από μία 
μονάδα υπολογιστή (συνδεδεμένη με το διαδίκτυο όπου θα είναι εγκατεστημένα προ-
γράμματα και λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν), οθόνη, σαρωτή, εκτυπωτή, μικρό-
φωνο, ηχεία, προτζέκτορας, οθόνη και πίνακας αναφοράς με ονόματα, καρτέλες κλπ. 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 4 διδακτικές ώρες. Η διδασκαλία θα οργα-
νωθεί σε ομάδες των 4 ατόμων, καθώς αποτελεί το ιδανικό μέγεθος, σύμφωνα με τον 
Kagan (όπως αναφέρεται στο Ματσαγγούρας, 2000), για την ενεργή συμμετοχή όλων 
των μελών. Όταν τα παιδιά θα δουλεύουν με τον υπολογιστή σε μια γωνιά, τα υπό-
λοιπα παιδιά θα δουλεύουν με φύλλα εργασίας στα τραπεζάκια τους σε μεγαλύτερες 
ομάδες ή με ελεύθερο παιχνίδι στις γωνιές.  

1849/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί α) το πρόγραμμα παρουσίασης 
εργασιών PowerPoint β) το πρόγραμμα ζωγραφικής και σχεδίασηςΤuxPaintγ) το λογι-
σμικό Kidspirationδ) το λογισμικό HotPotatoes ε) το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου 
Wordζ) το λογισμικό δημιουργίας πάζλJigsawPuzzleCreator.  

Θεωρητική Προσέγγιση 

Οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται ως αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης για παιδιά από 3 – 8 ετών 
(Κόμης, 2005) καθώς μπορούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν την μάθηση σε 
αυτές τις ηλικίες (Tsitouridou & Vryzas, 2004). Το σενάριο στηρίζεται στον Πολυπρο-
γραμματισμό και συγκεκριμένα στο μοντέλο MultiliteraciesMap, ένα μοντέλο για τους 
πολυγραμματισμούς στην προσχολική ηλικία (Hill, 2004), το οποίο περιλαμβάνει όχι 
μόνο τον έντυπο λόγο αλλά και ψηφιακά μέσα, λαμβάνεται δηλαδή υπόψη η πολυμε-
σική και πολυτροπική καθημερινότητα των παιδιών. Στηρίζεται στις αρχές του εποικο-
δομητισμού και στις κοινωνικοπολιτικές θεωρίες του Vygotsky και των θεωρητικών 
που επηρεάστηκαν απ’ αυτόν και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθώς και στο κοινωνικοπολι-
τισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Για την επίτευξη των στόχων του διδακτικού 
σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μάθηση όπου ο ρόλος του δασκάλου 
όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός, (καθοδηγητικός) (Ματσαγ-
γούρας, 2000). 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις (δραστηριότητες) 

1η Δραστηριότητα: «Ζωγραφίζω τα μέλη της οικογένειάς μου». 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 διδακτική ώρα.Eμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές τα ει-
καστικά, η μελέτη περιβάλλοντος, η γλώσσα και η TΠΕ. Στόχοι της δραστηριότητας 
είναι τα παιδιά α) να μάθουν να χειρίζονται το ποντίκι β) να χρησιμοποιούν το λογι-
σμικό γραφής γ) να διηγούνται και να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα σχετικά 
με την οικογένειά τους και να τα αιτιολογούν παρουσία της ομάδας δ)να μάθουν να 
συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας. Τα υλικά που απαιτούνται είναι ένας Η/Υ, 
καρτέλες με ονόματα, προτζέκτορας, μικρόφωνο υπολογιστή, και οθόνη προβολής, 
ενώ θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό TuxPaint, το PowerPoint και το Word. Τα παιδιά 
έχουν αναφερθεί στην οικογένειά τους στην ολομέλεια και τώρα είμαστε στην φάση 
επεξεργασίας του θέματος. Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν την οικογένειά τους και μετά 
κάθε παιδί με την βοήθεια της νηπιαγωγού θα εκτυπώσει την ζωγραφιά τους και έπειτα 
θα την αναρτήσουν σε έναν από τους πίνακες τις τάξης. Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές 
ομάδες των 3 ατόμων, δούλευαν τις ζωγραφιές τους με το λογισμικό ζωγραφικής του 
TuxPaint, με την καθοδήγηση και την υποστήριξη της νηπιαγωγού. Αφού ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία, η νηπιαγωγός με την χρήση του PowerPoint, ετοιμάζει τις διαφά-
νειες, ενώ τα παιδιά που έχουν εμπειρία με το πληκτρολόγιο, «αντιγράφουν» τους τίτ-
λους των διαφανειών. Η παρουσίαση θα γίνει από την νηπιαγωγό, ενώ κάθε παιδί θα 
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μιλάει για την δική του ζωγραφιά ενώ παράλληλα θα ακούγετε ένα τραγούδι που μιλάει 
για την οικογένεια. 

Φύλλο εργασίας 

Ένας κενός καμβάς του λογισμικού TuxPaint όπου τα παιδιά με την χρήση των εργα-
λείων σχεδίαση που διαθέτει θα σχεδιάσουν τα μέλη της οικογένειάς τους. 

2η Δραστηριότητα: «Αναζητώντας πίνακες με θέμα την οικογένεια» 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 διδακτική ώρα. Eμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: το αν-
θρωπογενές περιβάλλον, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συνεργασίας ανά-
μεσα στα παιδιά, η Τ.Π.Ε. και η γλώσσα, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα περι-
ήγησης στο διαδίκτυο και μια μηχανή αναζήτησης. Στόχοι τις δραστηριότητας είναι α) 
να κατανοήσουν ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο αναζήτησης και άμεσης εμφά-
νισης της πληροφορίας β) να συνεργαστούν, να συζητήσουν, να αποφασίσουν ποιες 
εικόνες διαλέγουν και για ποιους λόγους γ) να μάθουν να σκέπτονται με κριτικό τρόπο. 
Τα Υλικά που απαιτούνται είναι Η/Υ, εκτυπωτής, χαρτί και τέμπερες. Μετά το τέλος 
της δημιουργίας των ατομικών εργασιών με θέμα «Ζωγραφίζω την οικογένειά μου», η 
νηπιαγωγός έδωσε ένα ερέθισμα, «Άραγε, πώς να ζωγράφισαν οι μεγάλοι ζωγράφοι 
την οικογένεια; Ζωγράφισαν την δική τους οικογένεια ή άλλες οικογένειες;». Με την 
βοήθεια του διαδικτύου και την καθοδήγηση και επιτήρηση της νηπιαγωγού, τα παιδιά 
θα βρουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα την οικογένεια. Από τους τίτλους τα παιδιά κα-
τάλαβαν αν οι πίνακες απεικονίζουν την οικογένεια του ζωγράφου ή όχι. Θα δώσουν 
αφορμή για δημιουργική συζήτηση, θα εκφράστηκαν απόψεις, συμφωνίες, διαφωνίες 
και τέλος κατέληξαν σε κάποιους πίνακες. Οι πίνακες εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν 
στη γωνιά της συζήτησης σαν εφόρμηση για άλλες δραστηριότητες, ενώ η νηπιαγωγός 
ζήτησε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα φύλλο χαρτί ένα «πίνακα ζωγραφικής με 
θέμα ‘η οικογένειά μου’ έτσι όπως την φαντάζονται μετά από όσα προηγήθηκαν. 

Φύλλο εργασίας 

Απεικονίζεται μία εικόνα του Πίνακα: «Το απόγευμα κάποιον παιδιών στο Warge-
mont», του PierreAugusteRenoir-1884 και μια εικόνα του Πίνακα: «Κούκου», Νικό-
λαος Γύζης – 1880, ενώ ερωτήσεις που η νηπιαγωγός μπορεί να επινοήσει, ώστε να 
κάνει στα παιδιά να εμπνευστούνε από τον πίνακα εκφράζοντας λεκτικά εντυπώσεις 
και συναισθήματα που τους προκαλούν τα έργα: α) «Πώς περνούσαν το απόγευμα τους, 
τα παιδιά μιας άλλης εποχής; » β) « Ποία η ψυχική κατάσταση και τα συναισθήματα 
των προσώπων;» γ) «Να συγκρίνουν τα παιδιά τις προσωπικές τους εντυπώσεις και να 
δουν αν μοιάζουν ή αν διαφέρουν» δ) «Εντοπίζεται στοιχεία του πίνακα κοινά με τα 
δικά σας; » 

3η Δραστηριότητα: «Μαθαίνω να μετρώ με την οικογένεια!» 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 διδακτική ώρα. Eμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: τα ει-
καστικά, η μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά (έννοιες: πολλά-λίγα, σύγκριση 
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ποσοτήτων, καταγραφή αριθμών, χωροχρονικές σχέσεις) και η Τ.Π.Ε.. Στόχοι της δρα-
στηριότητας είναι τα παιδιά α) να μάθουν να χειρίζονται το ποντίκι, να μάθουν να ζω-
γραφίζουν και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού ζω-
γραφικής β) να δουλέψουν από τα μαθηματικά την έννοια πολλά-λίγα ζωγραφίζοντας 
οικογένεια με πολλά παιδιά ή λίγα γ) να συγκρίνουν ποσότητες, να γράψουν αριθμούς 
δ) να φτιάξουν παζλ από ένα πίνακα με θέμα την οικογένεια και να το παίξουν. Τα 
Υλικά που απαιτούνται είναι Η/Υ, το λογισμικό JigsawPuzzleCreator, εκτυπωτής, χαρ-
τιά και μολύβια. Τα παιδιά, χωρισμένα σε μικρές ομάδες των 2-3 παιδιών, κάθονται 
στην γωνιά του υπολογιστή και με την βοήθεια της νηπιαγωγού δουλεύουν το πρό-
γραμμα TuxPaint και ζωγραφίζουν μία οικογένεια με πολλά ή λίγα παιδιά. Έχει προη-
γηθεί η διδασκαλία της έννοιας πολλά-λίγα και η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο 
πρόγραμμα αυτό αξιολογεί αν επιτεύχθηκε ο διδακτικός στόχος. Όταν τελειώσει η δρα-
στηριότητα αναρτιούνται οι ζωγραφιές και ομαδοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών που απεικονίζονται σε κάθε ζωγραφιά. Σαν προέκταση ετοιμάζεται φύλλο ερ-
γασίας στον υπολογιστή με το πρόγραμμα Kidspiration από την νηπιαγωγό με αντι-
στοιχία ποσοτήτων και αριθμών. Ως 2η προέκταση τα παιδιά παίζουν με παζλ φτιαγ-
μένο από πίνακα με θέμα την οικογένεια στο λογισμικό JigsawPuzzleCreator. 

Φύλλο εργασίας 

Ένα φύλλο εργασίας στο πρόγραμμα Kidspiration όπου θα πρέπει τα παιδιά να μετρή-
σουν και να αντιστοιχίσουν με τον σωστό αριθμό που δείχνει πόσα παιδιά έχει η εικόνα 
κάθε οικογένειας, ενώ όσο αφορά το πάζλ η εικόνα ενδεικτικά μπορεί να είναι η εικόνα 
της *Αγίας οικογένειας (Παναγιά, Χριστός, Άγιος Ιωσήφ), με την νηπιαγωγό να επιλέ-
γει ως ρύθμιση στο JigsawPuzzleCreator την επιλογή με τα λιγότερα κομμάτια δίνοντας 
στα παιδιά τις απαραίτητες οδηγίες για την χρήση του προγράμματος. 

*Σημείωση: Σε αυτό το σημείο η νηπιαγωγός μπορεί να ξεκινήσει την συζήτηση σχε-
τικά με μια «διαφορετική οικογένεια» ξεκινώντας μία νέα θεματική ενότητα.  

4ηδραστηριότητα: «Εικόνες και λέξεις σε σχέσεις οικογενειακές!» 

Διάρκεια δραστηριότητας: 1 διδακτική ώρα. Eμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές η 
γλώσσα και η TΠΕ, ενώ στόχοι της δραστηριότητας είναι τα παιδιά α)να μάθουν να 
σύρουν εικόνες με το ποντίκι β)να μάθουν να «διαβάζουν» λέξεις και να τις αντιστοι-
χούν στις σωστές εικόνες. Τα υλικά που απαιτούνται είναι : Η/Υ, λογισμικό 
ΗotPotatoes, καρτέλες με λέξεις αναφοράς. Έχει προηγηθεί δραστηριότητα όπου γίνε-
ται αντιστοιχία εικόνων από μέλη οικογένειας (μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς, αγόρι, 
κορίτσι) με καρτέλες με τις αντίστοιχες λέξεις. Η δραστηριότητα με το λογισμικό 
ΗotPotatoes στον H/Y έχει στόχο να «τεστάρει», να αξιολογήσει αν επετεύχθησαν οι 
στόχοι της δραστηριότητας. Η προετοιμασία έχει γίνει από την νηπιαγωγό και τα νήπια, 
χωρισμένα σε μικρές ομάδες των 2-3 παιδιών σέρνοντας το ποντίκι αντιστοιχούν την 
εικόνα με την σωστή καρτέλα με την λέξη. Μόλις τα παιδιά ολοκληρώσουν την αντι-
στοίχιση η νηπιαγωγός κάνει έλεγχο των απαντήσεων.  
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Φύλλο εργασίας 

Αντιστοίχισε τις ακόλουθες καρτέλες (στις οποίες απεικονίζονται τα μέλη μιας οικογέ-
νειας) με την αντίστοιχη σωστή λέξη που τις περιγράφει. 

Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και αφορά 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των διδακτικών επιλογών. Ο εκπαιδευτικός θα 
αξιολογήσει το σενάριο κρίνοντας αν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο στο χρόνο που επέ-
λεξε, αν υλοποιήθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν και ανάλογα θα το βελτιώσει. Ο εκπαι-
δευτικός εκτός από τα αποτελέσματα των τελικών φύλλων εργασίας μπορεί παρατη-
ρώντας και καταγράφοντας τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις των παιδιών κάθε ομά-
δας να αξιολογήσει και να τροποποιήσει τις διδακτικές επιλογές και ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών να βελτιώσει το σενάριο.  
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Η αποδοχή του άλλου μέσα από το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα 
με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Βελίκη Άννα-Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, ΜΑ, annatheodora021@gmail.com 
Πάπαρη Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, xeniaxsenia3@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά πρόταση για την εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου στο 
μάθημα της αγγλικής γλώσσας κατά το οποίο οι μαθητές αναλαμβάνουν ιδιαίτερα ε-
νεργό και δημιουργικό ρόλο. Το κλασικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Shake-
speare γίνεται αφορμή για προβληματισμό των μαθητών σχετικά με τους λόγους που 
οδηγούν στο τραγικό τέλος των ηρώων. Οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται αρχικά για 
να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να εξασκηθούν στην κατανόηση προ-
φορικού και γραπτού λόγου. To διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως πολυδιάστατο περιβάλ-
λον μάθησης για τη στοχευμένη άντληση πληροφοριών και την επεξεργασία τους, ενώ 
οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν το θέμα της αποδοχής του άλλου, και να επι-
λύσουν ένα πρόβλημα ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, τα οποία προσδιορίζουν 
κυρίως οι ίδιοι συνεργατικά σε ομαδικές εργασίες, έχοντας μεγάλο βαθμό αυτονομίας 
στη λήψη αποφάσεων (Δενδρινού & ΚαραβΆ, 2003). 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., αγγλική λογοτεχνία, αποδοχή ετερότητας, Ρωμαίος και Ιου-
λιέττα 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό σενάριο «Η αποδοχή του άλλου» σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος της αγγλικής γλώσσας για να συστήσει στους μαθητές την λογοτεχνία ως μέσο που 
συντείνει στην καλλιέργεια του νου και της κριτικής ικανότητας. Με αριστοτεχνική 
ικανότητα ο Σαίξπηρ πραγματεύεται ηθικές προβληματικές όπως η άρνηση του άλλου 
του διαφορετικού από εμάς οικονομικά, κοινωνικά, ταξικά στο «Ρωμαίος και Ιου-
λιέτα», με μύχια λεπτομέρεια και απόλυτη σαφήνεια. Οι μαθητές καλούνται να ανα-
γνωρίσουν την τραγικότητα που προκύπτει από την παραπάνω θέση να προβληματι-
στούν και τέλος να πάρουν και οι ίδιοι θέση απέναντι στο πρόβλημα, υιοθετώντας την 
μοναδική στάση που θα όφειλε κάποιος να εκθέτει στη διαφορετικότητα, αυτή της η-
θικής. 

 Οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρετώντας 
συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Οι μαθητές λειτουργούν σε υπολογιστικό περι-
βάλλον εργασίας όπου μπορούν να κάνουν χρήση διαδικτυακών εργαλείων πραγματώ-
νοντας την ενσωμάτωση διαφόρων τύπων μάθησης – οπτικός, ακουστικός. Η ενσωμά-
τωση πολυτροπικών κειμένων, η χρήση ψηφιακών πόρων καθώς και οι συνεργατικές 
δραστηριότητες στοχεύουν στη κατάκτηση του νέου ψηφιακού γραμματισμού. Η συμ-
μετοχή σε αλληλεπιδραστικές και συλλογικές διαδικασίες οδηγεί στη διαμόρφωση 
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κοινότητα μάθησης που διαπραγματεύεται το παραγόμενο αποτέλεσμα πριν τη δημο-
σίευσή του για ανάγνωση σε αυθεντικό κοινό. 

Θεωρητικό πλαίσιο - Μεθοδολογία 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αποτελεί βασική συνιστώσα της 
νέας πραγματικότητας του ψηφιακού σχολείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παι-
δείας. Ωστόσο, διαφορετικές αντιλήψεις για τη μάθηση έχουν επηρεάσει τον τρόπο που 
έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στη γλωσσική εκπαίδευση και συνεπάγονται εφαρ-
μογή διαφορετικών παιδαγωγικών αρχών. Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας για 
την υποβοήθηση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας βασίστηκε στο συμπεριφοριστικό 
μοντέλο εστιάζοντας στην άμεση διδασκαλία της γραμματικής και ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων μετάφρασης, γραμματικής και λεξιλογίου (Beatty, 2003). Οι παιδα-
γωγικές προεκτάσεις απαιτούν παρουσία της πληροφορίας (input) στους μαθητές, ευ-
καιρία για εξάσκηση, άμεση απάντηση (output) και ανατροφοδότηση που θα ενισχύσει 
τη σχέση με το υλικό. (Filsecker-Bundggens-Kosten,2012). Από την άλλη μεριά, για 
τον εποικοδομιτισμό ο μαθητής είναι ενεργός στην οικοδόμηση της γνώσης αφού δεν 
προσλαμβάνει απλά και αποθηκεύει πληροφορίες αλλά κατασκευάζει ιδέες και έννοιες 
αξιοποιώντας τις εμπειρίες του (Beatty, 2013). Επιπλέον, η θεωρία του Yygotsky υπο-
στηρίζει ότι η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου περιορίζεται σε μια «ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης» η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες που ένας 
εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει με τη βοήθεια κάποιου άλλου (Karavas, 
Manolopoulou-Sergi, 2004). Κατά συνέπεια, η καθοδήγηση και κοινωνική αλληλεπί-
δραση είναι κομβικά σημεία στην επίτευξη της μάθησης ενώ έμφαση δίνεται στη δια-
δικασία της μάθησης κι όχι στο προϊόν της. Επομένως, αφού η γνώση μπορεί να πραγ-
ματωθεί στο πλαίσιο της κοινότητας-μαθητικής ομάδας, η εργασία σε ομάδες και η 
συζήτηση που ακολουθεί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση και οικο-
δόμηση της νέας γνώσης (Πανέτσος & Κατσίρης, 2008). Ένα ιδανικό όχημα για τον 
κοινωνικo-εποικοδομιτισμό αποτελούν τα Wikis, γιατί τοποθετούν τον εκπαιδευόμενο 
στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσφέρουν τη δυνατότητα για συνερ-
γατική συγγραφή και εργασία βασισμένη σε project, αφού ο κάθε συμμετέχων μπορεί 
να τροποποιήσει, να προσθέσει, να διαγράψει, να μετακινήσει κείμενα ή εικόνες 
(Blake, 2013). 

Το σενάριο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, βασίζεται στη θεωρία του κοι-
νωνικού εποικοδομιτισμού κι ακολουθεί τη μεθοδολογική προσέγγιση της ομαδοσυ-
νεργατικής, διερευνητικής μάθησης με σεβασμό στις αρχές της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας (Tomlinson). Οι εκπαιδευτικοί απευθυνόμενοι σε μαθητές με διαφορετική 
γλωσσική ικανότητα και διαφορετικά μαθησιακά προφίλ αξιοποιούν διάφορα τεχνολο-
γικά μέσα (βίντεο, κείμενο, ερωτηματολόγιο, εννοιολογικό χάρτη, υπερσυνδέσμους, 
wikis) και χρησιμοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους για την παρουσίαση του πε-
ριεχομένου αλλά και τα παραγόμενα προϊόντα (avatar, συννεφόλεξο, ψηφιακή αφίσα 
κ.ά. ).  
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Διδακτικοί στόχοι 

• Κοινωνικοί-συναισθηματικοί: αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και απόρ-
ριψη της βίας ως μέσο επίλυσης διαφορών 

• Γνωστικοί: ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στην 
αγγλική γλώσσα, εξάσκηση στη συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου σε διάφορα 
κειμενικά είδη (πολυτροπική αφίσα, ειδησεογραφική είδηση, εικονογραφημένη ι-
στορία), εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου 

• Τ.Π.Ε.: κατανόηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού περιβάλλοντος των Wikis 
για τη δημιουργία ρευστού, πολυτροπικού συνεργατικού κειμένου, χρήση της τε-
χνολογίας για την προσπέλαση της πληροφορίας μέσω υπερσυνδέσμων και για την 
παραγωγή ψηφιακού υλικού (voki, storyjumber,wordcloud), συμμετοχή σε κοινό-
τητες μάθησης, επικοινωνία και αλληλεπίδραση για την οικοδόμηση της γνώσης 

Περιγραφή του σεναρίου 

 Το διδακτικό σενάριο που περιγράφεται απευθύνεται σε μαθητές Α’ Γυμνασίου μικτής 
ικανότητας και προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πληροφορικής του σχο-
λείου. Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή ομάδες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και ακολουθούν οδηγίες που τους δίνονται από τις εκπαιδευτικούς σε σελίδα του Wiki 
της τάξης. Ο ρόλος των δύο εκπαιδευτικών είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός 
σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί τους 
μαθητές στα βήματα που θα ακολουθήσουν ενώ η κάθε εκπαιδευτικός συμβουλεύει και 
καθοδηγεί τις ομάδες της ευθύνης της (Α2 ή Β1 επιπέδου), έτσι ώστε οι μαθητές να 
βρίσκουν μόνοι τους λύσεις στις δυσκολίες που συναντούν. 

 Οι μαθητές σε πρώτη φάση (10 λεπτά) καλούνται να παρακολουθήσουν δύο βίντεο, 
από το Βρετανικό Συμβούλιο και το Φωτόδεντρο, με απλουστευμένη την πλοκή του 
έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Ταυτόχρονα οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε α-
πλές ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας, που για το πρώτο βίντεο δημιουργήθηκαν με 
Google forms ενώ στο δεύτερο εμφανίζονται εμβόλιμα στο διαδραστικό βίντεο. Και 
στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές παίρνουν ηλεκτρονική ανατροφοδότηση για την ορ-
θότητα των απαντήσεών τους.  

Στη δεύτερη φάση (15 λεπτά) καλούνται να δημιουργήσουν σε ζευγάρια συννεφόλεξα 
σε υπολογιστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας επίθετα και φράσεις που αναφέρονται 
στα συναισθήματα των ηρώων της ιστορίας. Υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσε-
λίδα με επίθετα στην αγγλική γλώσσα κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τη σημασία τους 
και σε διαδικτυακό λεξικό αναμένεται να υποστηρίξουν τους μαθητές στην δραστηριό-
τητα παραγωγής ψηφιακού υλικού. Υπενθυμίζεται στους μαθητές ότι πρέπει να παρου-
σιάσουν το συννεφόλεξό τους στη σελίδα της ομάδας τους στο Wiki έτσι ώστε να μπο-
ρούν να το δουν και να το σχολιάσουν οι υπόλοιπες ομάδες. Στη συνέχεια, στην ολο-
μέλεια της τάξης οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν συζήτηση σχετικά με τα πρόσωπα και 
την αιτία που οι ήρωες βιώνουν τα συγκεκριμένα συναισθήματα, με σκοπό να 
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κατανοήσουν οι μαθητές τα δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλεί η μη αποδοχή του 
«άλλου». 

Στη τρίτη φάση (10 λεπτά) οι μαθητές καλούνται να μεταβούν στο goformative.com με 
κωδικούς που τους έχουν δοθεί από τις εκπαιδευτικούς και να απαντήσουν σε λεξιλο-
γικές κι ερωτήσεις κατανόησης σε γραπτό απλουστευμένο κείμενο της ιστορίας του 
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας κι έτσι να αυτοαξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. 
Οι μαθητές μπορούν επίσης να ανατρέξουν στο πρωτότυπο κείμενο για περισσότερες 
λεπτομέρειες της πλοκής του έργου . 

Στη συνέχεια (55 λεπτά) χωρίζονται σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή πέντε για να 
δουλέψουν συνεργατικά σε διαφορετικές σελίδες του wiki και  

α) να συμπληρώσουν σε διαδικτυακό ημερολόγιο τις ενέργειες των ηρώων τις 3 τελευ-
ταίες μέρες της ιστορίας, ή 

 β) να γράψουν ένα άρθρο που θα περιλαμβάνει την επικαιρότητα της εποχής, απόψεις 
– καταθέσεις των οικογενειών και γειτόνων, αναφορές στην ψυχολογική κατάσταση 
των μελών των οικογενειών του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μετά τον τραγικό θάνατο 
των δύο νέων  

γ) να ετοιμάσουν την προφορική του παρουσίαση σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων δη-
μιουργώντας avatar voki, ή 

 δ) να προετοιμάσουν παιχνίδι ρόλων στο οποίο ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα παίρνουν 
μέρος σε ραδιοφωνική εκπομπή και συζητούν το πρόβλημα της μη αποδοχής τους από 
τις οικογένειες του άλλου με τον παρουσιαστή και να ηχογραφήσουν το διάλογο, ενδε-
χομένως σε άλλο χώρο, ή 

 ε) να δημιουργήσουν ψηφιακή, πολυτροπική αφίσα στο υπολογιστικό περιβάλλον 
postermywall.com που θα έχει θέμα «Η αποδοχή του άλλου».  

Η επιλογή της δραστηριότητας και η σύσταση των ομάδων θα γίνει ανάλογα με το 
ενδιαφέρον και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αναρ-
τήσει το παραγόμενο προϊόν στην ανάλογη σελίδα στο wiki έτσι ώστε να είναι προ-
σβάσιμο στους μαθητές των άλλων ομάδων που θα κληθούν να σχολιάσουν το αποτέ-
λεσμα. Με αφορμή τα σχόλια των αναρτήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα απευθυνθούν στην 
ολομέλεια της τάξης προκειμένου τα τελικά προϊόντα των δραστηριοτήτων να τροπο-
ποιηθούν για να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να δημοσιευθούν στο 
ιστολόγιο της τάξης που έχει θέμα την Αγγλική λογοτεχνία. 

Την Τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται στη σελίδα Wiki όπου 
τους δίνεται οδηγία να παρακολουθήσουν τις διακλαδώσεις διαδικτυακού εννοιολογι-
κού χάρτη που περιγράφει την πλοκή της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Α-
νατίθεται σε ομάδες των πέντε μαθητών να συνεχίσουν την κατασκευή του χάρτη 
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δίνοντας ένα διαφορετικό τέλος ακολουθώντας διαφορετικό κλαδί του χάρτη. Στη συ-
νέχεια οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν πολυμεσική ιστορία με κείμενο, εικόνες 
και προφορική αφήγηση, με την εφαρμογή Storyjumper η διαδικασία της οποίας έχει 
ήδη διδαχθεί από τις εκπαιδευτικούς. Σε κάθε ομάδα, για κάθε σελίδα του ψηφιακού 
βιβλίου, δύο μαθητές αναλαμβάνουν να γράψουν το κείμενο (αφήγηση και διαλόγους), 
δύο να διαμορφώνουν την εικόνα κι ένας να προσθέτει τη φωνή του. Οι μαθητές εν-
θαρρύνονται να αλλάζουν ρόλους σε κάθε σελίδα έτσι ώστε όλοι να συμμετάσχουν 
ενεργά και στα τρία στάδια δημιουργίας του πολυτροπικού ψηφιακού κειμένου.  

 Οι ιστορίες παρουσιάζονται στις σελίδες Wiki των ομάδων για να σχολιαστούν από 
τους συμμαθητές τους και η καλύτερη, μετά από ψηφοφορία σε διαδικτυακό ερωτημα-
τολόγιο, να δημοσιευθεί στο ιστολόγιο της τάξης.  

Συμπεράσματα 

Ο μαθητής που διαμορφώνεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκτά τα χαρα-
κτηριστικά της επικοινωνιακής, κριτικής ικανότητας και αυτονομίας στη μάθηση συμ-
μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αποκτά διερευ-
νητική και κριτική στάση απέναντι στα διαπραγματευόμενα θέματα και στην ίδια την 
διαδικασία (μεταγνωστικές δεξιότητες).  

  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι μαθητές ακολουθούν οδηγίες που τους δίνονται σε φύλλα εργασίας αναρτημένα σε 
σελίδα Wiki. 
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Μαθαίνω να αναζητώ πληροφορίες για τα επαγγέλματα». Διδακτικό Σενάριο με 
τη χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (Project) για την 

Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. 

Χαροκοπάκη Κ. Αργυρώ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.78, Δρ. Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Γενική περιγραφή και στοχοθεσία του διδακτικού σεναρίου 

Στο διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται, η μεθοδολογία πρακτικών, τεχνικών και 
δραστηριοτήτων που προτείνονται αξιοποιούν τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας και ειδικότερα τα νέα ψηφιακά διαδραστικά εργαλεία (web. 2).  

Απώτερος σκοπός της μεθοδολογίας του είναι η ανάπτυξη εκείνων των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται, ώστε να εμπλουτιστούν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη χρήση των 
νέων ψηφιακών μέσων και εργαλείων και ως εκ τούτου να αναβαθμιστούν. Απώτερος 
σκοπός της θεματικής του είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που 
λειτουργούν διαμορφωτικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων. Ως εκ των δύο, 
διαμορφώνονται ο γενικός και οι επιμέρους στόχοι αυτού.  

Γενικός στόχος του σεναρίου είναι η ενδυνάμωση και πιθανόν ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων των 
μαθητών-τριών και η συνακόλουθη εμπλοκή τους στις διαδικασίες εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών αποφάσεων, δηλαδή η επίδειξη τύπων και μορφών συμπεριφοράς που 
αφορούν τις διαδικασίες αυτές. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η επαγγελματική 
ανάπτυξη των μαθητών/τριών, καθώς έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η ικανότητα 
αλλά και η προθυμία αυτών να μεταφράσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα σε 
στόχους και συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης αυτών των στόχων επηρεάζονται και 
καθορίζονται από την ύπαρξη αυτών των δεξιοτήτων λήψης απόφασης. 

Επιμέρους στόχοι του σεναρίου αποτελούν η αυτενέργεια, η ενεργός συμμετοχή των 
μαθητών/τριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων 
(web.02). Κυρίως όμως η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση 
επαγγελματικών στόχων και τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων 
μέσα από την εκμάθηση τρόπων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης.  

Το σενάριο αποτελεί ένα λειτουργικό πακέτο δράσης που μπορεί να εφαρμοστεί στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της Α΄ τάξης 
ΕΠΑ.Λ. Εμπλουτισμένο με περισσότερες δραστηριότητες, είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας (project) για την Α΄ και τη Β΄ τάξη 
Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων.  
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Επιμέρους διδακτικές ενότητες: 

1. Επεξεργάζομαι και ανακαλύπτω τι είναι η « επαγγελματική μονογραφία». 
2. Συντάσσω ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ειδικότητας.  
3. Διεξάγω συνεντεύξεις με επαγγελματίες.  

Αναλυτική Περιγραφή 1ης διδακτικής ενότητας: «Επεξεργάζομαι και 
ανακαλύπτω τι είναι η «Επαγγελματική Μονογραφία» 

Χρόνος Διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα 45΄ 

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη 
δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets. 

Οι μαθητές/τριες αφού εισέλθουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής κάθονται στους 
σταθμούς εργασίας. Αν εισέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας με την απαιτούμενη 
υποδομή, αφιερώνουμε δύο λεπτά για οποιαδήποτε μετακίνηση των θρανίων και την 
τακτοποίηση των μαθητών στις θέσεις τους.  

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να δώσει το σχεδιάγραμμα 
ενεργειών της διδακτικής ώρας (χρόνος 2΄) δηλαδή να εξηγήσει στους μαθητές/τριες τι 
θα κάνουν στην ώρα που ακολουθεί, σύμφωνα με τους στόχους της διδακτικής 
ενότητας όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να χωριστούν και να 
εργαστούν σε ομάδες. Τους δίνει ερωτήματα προς επεξεργασία (προφορική συζήτηση 
σε αυτό το στάδιο μεταξύ των μελών κάθε ομάδας) όπως αναγράφονται στο φύλλο 
εργασίας της διδακτικής ενότητας, στο ερώτημα 1 (το φύλλο εργασίας βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ τους). Ο χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας 
προτείνεται να είναι 10 maximum΄. Ακολουθεί η ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων 
απόψεων που κατατέθηκαν σε κάθε ομάδα (παρουσιάζεται η άποψη ενός μαθητή/τριας 
ανά ομάδα στην περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες των 4, διαφορετικά είναι 
δυνατόν να παρουσιαστούν και δύο απόψεις ανά ομάδα). Χρόνος επεξεργασία στην 
ολομέλεια: 5’  

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες όπως εργάζονται ήδη ανά 
ομάδα να επεξεργαστούν το ερώτημα Νο 2 του φύλλου εργασίας, σημειώνοντας τις 
απαντήσεις τους σε ένα ξεχωριστό αρχείο κειμένου Word ή στο φύλλο εργασίας. 
Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 7΄ 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν το 
εργαλείο www.justpaste.it, καταχωρώντας τις απαντήσεις που έδωσαν ανά ομάδα 
(αντιγράφοντας από το αρχείο Word). Για τη διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας, 
ο εκπαιδευτικός ή θα παρουσιάσει τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο τη στιγμή 
διεξαγωγής της δραστηριότητας (πριν την πραγματοποιήσουν οι μαθητές/τριες), ή θα 
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έχει προηγηθεί η επεξήγηση της χρήσης του από τον ίδιο σε προηγούμενο μάθημα. Οι 
μαθητές στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν τις απαντήσεις που δημοσίευσαν στο 
εργαλείο στις άλλες ομάδες. Φυσικά έχει προηγηθεί η δημοσίευση των διευθύνσεων 
ηλεκτρονικών ταχυδρομείων κάθε ομάδας σε εμφανές σημείο στην τάξη (πίνακας 
ανακοινώσεων) ή εναλλακτικά, οι διευθύνσεις είναι καταχωρημένες σε ένα 
διαφορετικό αρχείο Word στην επιφάνεια εργασίας. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 
διαβάσουν τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμαθητές τους και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα για τις θεματικές ενότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πλήρης 
παρουσίαση ενός επαγγέλματος («Επαγγελματική μονογραφία»). Χρόνος διεξαγωγής 
της δραστηριότητας: 7’  

Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια και επεξεργασία του ερωτήματος 3 του φύλλου 
εργασίας (ποιες θεματικές ενότητες κατέγραψαν οι ομάδες ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε μια πλήρη περιγραφή επαγγέλματος και τι μπορεί να είναι η 
«επαγγελματική μονογραφία»). Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συνεργατικού του δικτύου (Wiki) 
www.charokopakiargiro.pbworks.com/ , συγκεκριμένα, την Θεματική 
Καρτέλα/Σελίδα “Επαγγελματική Πληροφόρηση»/ Θεματικές Ενότητες 
Επαγγελματικής Μονογραφίας), να επεξεργαστούν το κείμενο που εμφανίζεται εκεί 
και αναφέρεται στο τι είναι μια επαγγελματική μονογραφία καθώς και να περιηγηθούν 
στον προτεινόμενο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ.) προκειμένου να 
κατεβάσουν και να κοιτάξουν επαγγελματικές μονογραφίες που βρίσκονται εκεί 
(ερώτημα 4 στο φύλλο εργασίας). Αφού δώσει αρκετό χρόνο στους μαθητές/τριες για 
τη διεξαγωγή της δραστηριότητας (επίσκεψη και περιήγηση), ανακεφαλαιώσει το θέμα 
στην ολομέλεια (ορισμός της επαγγελματικής μονογραφίας και θεματικές ενότητες που 
περιλαμβάνει μια πλήρης περιγραφή επαγγέλματος – επαγγελματική μονογραφία). 
Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 6-7΄.  

Στη συνέχεια, προτρέπει τους μαθητές/τριες να επισκεφθούν στο ίδιο συνεργατικό 
δίκτυο και από την ίδια σελίδα (Επαγγελματική Πληροφόρηση) τη καρτέλα με το 
όνομα: «Ιστοσελίδες Αναζήτησης Επαγγελμάτων» και να επισκεφθούν ενδεικτικά τον 
πρώτο ή και τον δεύτερο προτεινόμενο διαδικτυακό τόπο και να περιηγηθούν 
διαβάζοντας μια ή περισσότερες επαγγελματικές μονογραφίες που τους ενδιαφέρουν. 
Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 5΄.  

Η επεξεργασία της διδακτικής ενότητας ολοκληρώνεται στην ολομέλεια με 
συμπεράσματα/ εντυπώσεις των μαθητών/τριών (χρόνος: 4΄).  

Αναλυτική Περιγραφή 2ης διδακτικής ενότητας: «Μικροί δημοσιογράφοι: Τι να 
ρωτήσω έναν επαγγελματία; Σύνταξη ερωτηματολογίου επαγγελματικής 

ειδικότητας» 
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Χρόνος Διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα 45΄ 

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη 
δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets. 

Οι μαθητές/τριες αφού εισέλθουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής κάθονται στους 
σταθμούς εργασίας. Αν εισέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας με την απαιτούμενη 
υποδομή, αφιερώνουμε δύο λεπτά (2΄) για οποιαδήποτε μετακίνηση των θρανίων και 
την τακτοποίηση των μαθητών στις θέσεις τους.  

Ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να χωριστούν και να εργαστούν σε 
ομάδες. Στο σημείο αυτό, όπως στην προηγούμενη διδακτική ενότητα, είναι σημαντικό 
ο εκπαιδευτικός να δώσει το σχεδιάγραμμα ενεργειών της διδακτικής ώρας (χρόνος 1΄) 
δηλαδή να εξηγήσει στους μαθητές/τριες τι θα κάνουν στην ώρα που ακολουθεί, 
σύμφωνα με τους στόχους της διδακτικής ενότητας.  

Ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να εργαστούν ατομικά και να 
καταγράψουν ο καθένας χωριστά στο φύλλο εργασίας της διδακτικής ενότητας, ένα ή 
το πολύ δύο επαγγέλματα ή ειδικότητες για τα οποία επιθυμούν να συλλέξουν και να 
επεξεργαστούν πληροφορίες, το/τα οποίο/α να είναι σύμφωνο με τα ενδιαφέροντά τους 
(ερώτημα 1 στο φύλλο εργασίας). Στο φύλλο εργασίας δίνονται 5 καταχωρήσεις στην 
περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι τόσοι ανά ομάδα. Χρόνος διεξαγωγής της 
δραστηριότητας: 2΄maximum. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 
καταλήξουν επιλέγοντας δύο το πολύ επαγγέλματα ή ειδικότητες για τα οποία θα 
πραγματοποιήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η επιλογή μπορεί να γίνει με 
σύντομη συζήτηση μεταξύ τους ή με όποιον άλλο τρόπο θελήσουν (π.χ. ψηφοφορία). 
Χρόνος επεξεργασίας και επιλογής των επαγγελμάτων: 2-3’  

Σε συνέχεια της προηγούμενης διδακτικής ενότητας και καθώς οι μαθητές/τριες δεν 
είχαν τότε αρκετό χρόνο να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για επαγγέλματα 
που τους ενδιαφέρουν, ο εκπαιδευτικός τους προτρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
του συνεργατικού του δικτύου (Wiki) www.charokopakiargiro.pbworks.com/ , 
συγκεκριμένα την Θεματική Καρτέλα/Σελίδα “Επαγγελματική Πληροφόρηση», την 
σελίδα / θεματικές ενότητες «Ιστοσελίδες Αναζήτησης Επαγγελμάτων», να 
επισκεφθούν τους διαδικτυακούς ιστότοπους που αναφέρονται εκεί και να 
«κατεβάσουν» ή να σώσουν σε αρχείο Word πληροφορίες ή πλήρεις περιγραφές 
επαγγελματικών μονογραφιών ή ειδικοτήτων όπως προέκυψαν από το προηγούμενο 
ερώτημα. Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 7΄.  

Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός μοιράζει με τυχαίο τρόπο σε κάθε ομάδα από μία (ή δύο, 
ανάλογα των αριθμό των ομάδων) θεματικές ενότητες της επαγγελματικής 
μονογραφίας. Για παράδειγμα, η ομάδα 1 θα επεξεργαστεί τη θεματική ενότητα: 
«Ορισμός/περιγραφή επαγγέλματος», η ομάδα 2 θα επεξεργαστεί τη θεματική ενότητα: 
«Συνθήκες επαγγέλματος» κ.ο.κ. Στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές/τριες, να 
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καταγράψουν στο φύλλο εργασίας τους (ερώτημα 3), 5 έως 8 ερωτήματα (ερωτήσεις) 
τις οποίες θα υπέβαλλαν σε έναν επαγγελματία / επιχειρηματία εάν του έπαιρναν 
συνέντευξη, οι οποίες φυσικά να αφορούν και να καλύπτουν το περιεχόμενο της 
θεματικής ενότητας της επαγγελματικής ειδικότητας που έχουν αναλάβει. Χρόνος 
διεξαγωγής της δραστηριότητας: 07΄.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν το 
εργαλείο www.looseleaves.me καταχωρώντας τις ερωτήσεις που σημείωσαν ανά 
ομάδα (αντιγράφοντας από το αρχείο Word, δηλαδή το φύλλο εργασίας). Για τη 
διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός είναι προτιμότερο να έχει 
παρουσιάσει σε άλλο χρόνο τον τρόπο που λειτουργεί το εργαλείο, δηλαδή σε 
προηγούμενο μάθημα και όχι τη στιγμή διεξαγωγής της δραστηριότητας προκειμένου 
να καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου (διδακτική ώρα) (πρόκειται για την επεξεργασία του ερωτήματος 4 του φύλλου 
εργασίας). Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν τις απαντήσεις 
που δημοσίευσαν στο εργαλείο στις άλλες ομάδες (όπως στην προηγούμενη διδακτική 
ενότητα). Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαβάσουν τις απαντήσεις που τους έδωσαν/ 
έστειλαν οι συμμαθητές τους και να προτείνουν, αν έχουν, και άλλες ερωτήσεις για τη 
θεματική ενότητα της άλλης ομάδας. Για την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας και εάν ο ομάδες του είναι περισσότερες από 4, ο/η εκπαιδευτικός θα 
προτείνει σε έκαστη ομάδα σε ποια από τις υπόλοιπες θα στείλει της ερωτήσεις της 
ώστε να μην συγκεντρώσουν όλες οι ομάδες όλες τις θεματικές ενότητες (δηλαδή να 
δημιουργήσει ζεύγη ομάδων). Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 10’ .  

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να επισκεφτούν και πάλι την ιστοσελίδα 
του συνεργατικού του δικτύου (Wiki) www.charokopakiargiro.pbworks.com/ , 
συγκεκριμένα, την Θεματική Καρτέλα/Σελίδα “Επαγγελματική Πληροφόρηση» και 
από εκεί να κατεβάσουν και να μελετήσουν το αρχείο: «Ερωτηματολόγιο 
Επαγγελματικής Ειδικότητας». Ειδικότερα, κάθε ομάδα θα πρέπει να μελετήσει τις 
ερωτήσεις που υπάρχουν στη θεματική ενότητα που είχαν αναλάβει να επεξεργαστούν 
και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους (για παράδειγμα: να σχολιάσουν ότι δεν 
είχαν σκεφθεί κάποιες ερωτήσεις, ή ότι θεωρούν ότι οι ίδιοι προτείνουν κάποιες πιο 
σημαντικές που δεν αναφέρονται εκεί, να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν τον τρόπο 
υποβολής των ερωτήσεων (σύνταξη) κ.ά.) Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας: 6΄.  

Η επεξεργασία της διδακτικής ενότητας ολοκληρώνεται στην ολομέλεια με 
συμπεράσματα/ εντυπώσεις των μαθητών/τριών (χρόνος: 5΄).  

Αναλυτική Περιγραφή 3ης διδακτικής ενότητας: «Διερευνητική συνέντευξη με 
επαγγελματία» 

Χρόνος διεξαγωγής: 1 διδακτική ώρα 40΄- 45΄  
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Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη 
δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi) και τη 
δυνατότητα χρήσης προγράμματος οπτικής και φωνητικής επικοινωνίας Skype.  

Όπως στις προηγούμενες διδακτικές ώρες, δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την 
τακτοποίηση των μαθητών στους σταθμούς εργασίας (αν πρόκειται για την αίθουσα 
Πληροφορικής) ή στις θέσεις τους με την απαιτούμενη υποδομή (αίθουσα 
διδασκαλίας). Ακολουθεί η ανακοίνωση από τον εκπαιδευτικό του σχεδιαγράμματος 
ενεργειών της διδακτικής ώρας, συνδέοντάς το με τις διεργασίες της προηγούμενης 
φάσης (π.χ. «ως συνέχεια της σύνταξης ερωτημάτων διερευνητικής συνέντευξης 
σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαδικασία διεξαγωγής μιας διερευνητικής 
συνέντευξης»). Χρόνος διεξαγωγής: 2΄. 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές/τριες ότι η δραστηριότητα της διερευνητικής 
συνέντευξης (συνέντευξη δομημένη, ημιδομημένη ή μη δομημένη), δηλαδή η 
προσωπική επαφή και συνομιλία όσων συμμετέχουν σε αυτήν με έναν ή περισσότερους 
επαγγελματίες, επιχειρηματία, ή εργαζόμενο-νους διαφόρων ειδικοτήτων, για να 
διεξαχθεί, απαιτεί μια πρώτη τεχνική προετοιμασία αν θα διεξαχθεί με τεχνικά μέσα. 
Για παράδειγμα αν δεν πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης όπως πρόκειται να 
ακολουθήσει στη διδακτική ώρα, απαιτείται μια υπάρχουσα τεχνική υποδομή, μέσω 
του προγράμματος επικοινωνίας skype απαιτείται παράλληλα και η χρήση μιας 
κάμερας και ενός μικροφώνου, αν είναι μαγνητοσκοπημένη ένα δημοσιογραφικό 
κασσετοφωνάκι (εγγράφεται μόνο ο ήχος), από τηλεφώνου, ή διαζώσης. Όποια και αν 
είναι η μορφή που διεξάγεται, χρήσιμο και σκόπιμο για τους διενεργούντες αυτήν είναι 
το να κρατούν σημειώσεις. Ως εκ τούτου, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους 
μαθητές/τριες να ανοίξουν στον υπολογιστή τους το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής 
ειδικότητας που είχαν κατεβάσει στο πλαίσιο της προηγούμενης διδακτικής ώρας και 
να κρατούν σημειώσεις χειρόγραφα σε κάποια φύλλα χαρτί.  

Εκτός όμως από τα τεχνικά μέσα, απαιτείται και μια σχετική προετοιμασία των 
διενεργούντων αυτής. Σημαντικά θέματα της προετοιμασία της είναι το να βρεθούν τα 
άτομα με τα οποία θα επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι, το να συνθέσουν οι 
διενεργούντες τη συνέντευξη τις δικές τους ερωτήσεις σε ερωτηματολόγιο, ή να 
κάνουν χρήση ενός έτοιμου ερωτηματολογίου (διαδικασία που βεβαίως έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί σε προηγούμενη διδακτική ώρα) αλλά και το να μεθοδεύσουν την 
επικοινωνία με το άτομο που θα δώσει τις πληροφορίες. Χρόνος διεξαγωγής της 
διαδικασίας των επεξηγήσεων για την πραγματοποίηση της συνέντευξης: 5΄. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται στην τάξη μια διερευνητική συνέντευξη, με τη χρήση 
ενός διαδραστικού πίνακα ή ενός videoprojector, του προγράμματος skype, μιας 
κάμερας και ενός μικροφώνου. Η διεξαγωγή της δραστηριότητας, απαιτεί 
προηγούμενη προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού ώστε να έχει 
πραγματοποιηθεί η επικοινωνία και η απαιτούμενη συνεννόηση με το πρόσωπο που θα 
δώσει τη συνέντευξη, και φυσικά η ρύθμιση των τεχνικών μέσων και διαδικασιών ώστε 
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να πραγματοποιηθεί η διαδικασία (έλεγχος της λειτουργίας του προγράμματος και των 
λοιπών τεχνικών μέσων, δηλαδή της κάμερας και του μικροφώνου). Το πρόσωπο που 
θα έχει επιλεγεί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αν δυνατόν, να ασκεί μια επαγγελματική 
δραστηριότητα που να βρίσκεται στο πεδίο ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών (στα 
επαγγέλματα/ ειδικότητες που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενη διδακτική ώρα) ή 
εναλλακτικά να είναι ένας επιχειρηματίας της τοπικής κοινωνίας η επαγγελματική 
δραστηριότητα και η σταδιοδρομία του να μπορεί να προσφέρει σημαντικά θέματα 
προς επεξεργασία για το σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
μαθητών/τριών και τη λήψη αποφάσεων αυτών. Τις ερωτήσεις της συνέντευξης 
υποβάλλουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που έχουν συντάξει ή 
που έχουν μπροστά τους από το πρότυπο ερωτηματολόγιο επαγγελματικής 
ειδικότητας,, εναλλασσόμενοι στο ρόλο αυτό και κρατούν σημειώσεις όσων λέγονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Χρόνος διεξαγωγής: 25-30΄  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του προσώπου/προσώπων που θα δώσουν 
διερευνητικές συνεντεύξεις στους μαθητές θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή από 
την πλευρά του εκπαιδευτικού. Πολλές φορές, η παρουσίαση ενός επαγγέλματος / 
επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να είναι καθοριστική για τον μαθητή/τρια που 
βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και στη 
λήψη αποφάσεων. Ο τρόπος που αυτός-ή που ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα εκφράζεται και μιλά για τη δουλειά του, τις απαιτήσεις και απολαβές 
αυτής, η καταξίωσή του, ή η τυχόν απογοήτευσή του, οι ίδιες οι πληροφορίες για το 
αντικείμενο και τη φύση εργασίας, επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην απόφαση των 
μαθητών/τριών για την επιλογή ή απόρριψη του εν λόγω επαγγέλματος / ειδικότητας.  

Η επεξεργασία της διδακτικής ενότητας ολοκληρώνεται στην ολομέλεια με 
συμπεράσματα/ εντυπώσεις των μαθητών/τριών (χρόνος: 5΄).  

Φύλλα εργασίας 

1ο φύλλο εργασίας 

Φύλλο εργασίας Διδακτικής Ενότητας Ν 1 

1. Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχετε από το/τα επάγγελμα/τα των γονέων 
κηδεμόνων ή άλλων συγγενών σας, ή τυχόν δική σας επαγγελματική εμπειρία, 
συζητήστε προφορικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας τα ακόλουθα ερωτήματα. 
:  

Α) Πώς ονομάζεται η εργασία την οποία κάνει ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεστε;  

Β) Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας του/της ;  

Γ) Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας του/της; 
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Δ) Γνωρίζετε τι έχει σπουδάσει ή σε τι έχει εκπαιδευτεί ο άνθρωπος αυτός/η;  

2. Τώρα που έχετε συζητήσει για το/τα επάγγελμα/τα των γονέων σας, θα 
χρειαστεί να καταγράψετε επιγραμματικά σε ένα διαφορετικό αρχείο Word ή στο 
παρόν φύλλο στο διαθέσιμο χώρο τα εξής: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι βασικές 
θεματικές ενότητες τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος/α προκειμένου να έχει 
επαρκείς πληροφορίες για ένα επάγγελμα/ειδικότητα;  

Για παράδειγμα: σπουδές, με τι ασχολείται, συνθήκες εργασίας, κ.ά.  

…………………………………………………………………………………………
Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο www.justpaste.it , να δημοσιεύσετε και να 
αποστείλετε όσα επεξεργαστήκατε στην ομάδα σας στις άλλες ομάδες της τάξης (οι 
διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των άλλων ομάδων βρίσκονται σε ένα αρχείο 
Word στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας). Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθείτε ότι 
έχετε παραλάβει και διαβάσει όσα έγραψαν οι συμμαθητές/τριές σας, σε τι 
συμπεράσματα καταλήγετε σχετικά με τις θεματικές ενότητες που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μια πλήρης περιγραφή ενός επαγγέλματος.Προετοιμαστείτε για 
συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το θέμα, καθώς και για το τι νομίζετε ότι είναι η 
«επαγγελματική μονογραφία».  

3. Να επισκεφθείτε το συνεργατικό δίκτυο www.charokopakiargiro.pbworks.com 
και την σελίδα με τίτλο: «Επαγγελματική Πληροφόρηση». Από τα αρχεία/καρτέλες 
που βρίσκονται εκεί, να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τη σελίδα με τίτλο: «Θεματικές 
Ενότητες Επαγγελματικής Μονογραφίας». Επίσης, να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό 
τόπο που αναγράφεται εκεί, κατεβάζοντας ενδεικτικά μια ή περισσότερες 
επαγγελματικές μονογραφίες που σας ενδιαφέρουν.  Σε τι συμπεράσματα καταλήγετε 
σε ότι αφορά το τι είναι μια «επαγγελματική μονογραφία» και ποιες είναι οι θεματικές 
ενότητες που πρέπει να περιλαμβάνει; Προετοιμαστείτε για συζήτηση στην ολομέλεια 
σημειώνοντας ενδεικτικά τις απαντήσεις σας εδώ.  

………………………………………………………………………………………… 

4. Στο ίδιο συνεργατικό δίκτυο και την ίδια σελίδα / καρτέλα, να ανοίξετε την 
σελίδα με τίτλο: «Ιστοσελίδες Αναζήτησης Επαγγελμάτων». Επισκεφθείτε ενδεικτικά 
έναν από τους προτεινόμενους διαδικτυακούς ιστότοπους αναζητώντας 
επαγγελματικές μονογραφίες που σας ενδιαφέρουν.  

 

5. Καταγράψετε επιγραμματικά τις εντυπώσεις σας από την επεξεργασία της 
διδακτικής ενότητας.  

………………………………………………………………………………………… 
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2ο φύλλο εργασίας 

Φύλλο εργασίας Διδακτικής Ενότητας Ν 2 

1. Εργαστείτε ατομικά, ο καθένας στην ομάδα του και καταγράψτε ένα ή το πολύ 
δύο επαγγέλματα ή ειδικότητες που είναι στα ενδιαφέροντά σας και για τα οποία θα 
θέλατε να συλλέξετε πληροφορίες ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα σχετικά. 
Σημειώστε τα επαγγέλματα αυτά στο χώρο που ακολουθεί.  

1ο επάγγελμα / ειδικότητα  
2ο επάγγελμα / ειδικότητα:  
1ο επάγγελμα / ειδικότητα  
2ο επάγγελμα / ειδικότητα:  

Τώρα που έχετε καταγράψει ο καθένας από την ομάδα σας τα επαγγέλματα / 
ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν, επιλέξτε ως ομάδα δύο που θα χρησιμοποιήσετε για 
τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της υπόλοιπης διδακτικής ώρας. Μπορείτε να το 
κάνετε αυτό με συζήτηση μεταξύ σας ή με όποιον άλλο τρόπο επιλέξετε (π.χ. 
ψηφοφορία). 

1ο επάγγελμα / ειδικότητα  

………………………………………………………………………………………… 

2ο επάγγελμα / ειδικότητα:  

………………………………………………………………………………………… 

2. Να επισκεφθείτε το συνεργατικό δίκτυο www.charokopakiargiro.pbworks.com 
και την σελίδα με τίτλο: «Επαγγελματική Πληροφόρηση». Από τα αρχεία/καρτέλες 
που βρίσκονται εκεί, να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τη σελίδα με τίτλο: 
«Ιστοσελίδες Αναζήτησης Επαγγελμάτων». Από τη λίστα των διαδικτυακών τόπων 
που αναγράφονται εκεί, να επιλέξετε έναν ή δύο ενδεικτικά και να περιηγηθείτε 
αναζητώντας πληροφορίες για τα επαγγέλματα / ειδικότητες που καταλήξατε 
προηγούμενα. Να «κατεβάσετε» τα αρχεία αυτά, ή να αντιγράψετε τις πληροφορίες 
που αναγράφονται (επαγγελματικές μονογραφίες) σε διαφορετικό αρχείο Word.  

 

3. Για τη θεματική ενότητα επαγγέλματος που έχετε αναλάβει (σας έχει αναθέσει 
ο καθηγητής/τριά σας), καταγράψετε πέντε (05) έως οκτώ (08) ερωτήσεις τις οποίες θα 
υποβάλλατε σε έναν επαγγελματία / επιχειρηματία εάν βρισκόσασταν σε συνέντευξη 
μαζί του.  

1η ερώτηση:  
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………………………………………………………………………………………… 
2η ερώτηση:  
………………………………………………………………………………………… 
3η ερώτηση:  
………………………………………………………………………………………… 
4η ερώτηση:  
………………………………………………………………………………………… 
5η ερώτηση:  

4. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο www.looseleaves.me , να 
δημοσιεύσετε και να αποστείλετε τις ερωτήσεις που καταγράψατε στην ομάδα σας 
στην ομάδα της τάξης που θα σας υποδείξει ο/η καθηγητής/τριά σας. Για τις ερωτήσεις 
που θα παραλάβετε εσείς από την άλλη ομάδα, σημειώστε κάποιες παρατηρήσεις ή 
προτείνετε άλλες ερωτήσεις που θεωρείτε σημαντικές και δεν αναφέρθηκαν από τους 
συμμαθητές/τριές σας. Στην περίπτωση που έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, 
αποστείλετε εκ νέου στην ομάδα αυτή τις παρατηρήσεις αυτές.  

………………………………………………………………………………………… 

5. Να επισκεφθείτε το συνεργατικό δίκτυο www.charokopakiargiro.pbworks.com 
και την σελίδα με τίτλο: «Επαγγελματική Πληροφόρηση». Κατεβάστε το αρχείο 
«Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ειδικότητας» και μελετήστε το.  Παρατηρήστε τις 
ερωτήσεις που γράφονται σε αυτό για τη θεματική ενότητα που είχατε αναλάβει ως 
ομάδα. Τι παρατηρείτε;  

………………………………………………………………………………………… 

6. Καταγράψετε επιγραμματικά τις εντυπώσεις σας από την επεξεργασία της 
διδακτικής ενότητας.  

………………………………………………………………………………………… 

Πρόσθετα στοιχεία 

Το σενάριο αυτό είναι δυνατόν να αποτελέσει μέρος ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας χρονικής διάρκειας 6 μηνών, με όμορο τίτλο. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει εφαρμοστεί τα σχολικά έτη 2012-2013 & 2013-2014 σε 
σχολική μονάδα Δ/θμιας Εκπ/σης του Ν. Βοιωτίας από τη συγγραφέα. Άλλες θεματικές 
ενότητες που είναι δυνατό να περιλαμβάνει είναι η διερεύνηση των επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων και των επαγγελματικών αξιών των μαθητών/τριών σε αρχικό 
(προγενέστερο) στάδιο με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ επαγγελματικού 
προσανατολισμού διαθέσιμα διαδικτυακά από τον Ε.Ο.Π.ΕΠ.Π.), ώστε να είναι δυνατό 
να καταγραφούν και να προσδιοριστούν τα ενδιαφέροντά των μαθητών/τριών και η 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων να είναι ακόμα πιο στοχευμένη. Επίσης, η θεματική 
ενότητα «Σπουδές/Εκπαίδευση» είναι δυνατόν από μόνη της να γίνει αντικείμενο 
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επεξεργασίας σε δύο ή τρεις διδακτικές ενότητες καθώς σε αυτήν οι μαθητές/τριες θα 
αναζητήσουν το μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και θα εντρυφήσουν διαβάζοντας προγράμματα σπουδών σχετικά με τα 
επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν. Ακόμη, είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν 
επισκέψεις σε επιλεγμένους χώρους εργασίας που εντοπίζονται επαγγέλματα του 
ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, περισσότερες συνεντεύξεις ακόμα και τηλεφωνικά 
ή διά ζώσης και τέλος, οι μαθητές/τριες μπορούν να συντάξουν νέες πιο 
ολοκληρωμένες επαγγελματικές μονογραφίες συνθέτοντας τις πληροφορίες που έχουν 
συλλέξει. Τέλος μπορούν να παρουσιάσουν το υλικό τους με πρόγραμμα 
παρουσιάσεων Power Point σε μια ημερίδα του σχολείου σε άλλους συμμαθητές τους.  

Βιβλιογραφία 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Σχεδιάζοντας το επαγγελματικό μου 
μέλλον. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/581,2188/. 
Προσπελάστηκε: 12/2018 

Επαγγελματική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου. 
http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/epaggelmatiki_agogi.pdf  Προσπελάστηκε: 
12/2018 

Μέγας Οδηγός Επαγγελμάτων: 1450 Επαγγελματικές Μονογραφίες, 7 ΤΟΜΟΙ, 
Εκδόσεις Κλυτία  

Μέγας Οδηγός Επαγγελμάτων, 3 ΤΟΜΟΙ, Εκδόσεις: Αχτίδα.  

Δικτυογραφία 

http://sep4u.gr/professional-monographs/ Προσπελάστηκε: 12/2018 

https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-
careers-adult/information-manual Προσπελάστηκε: 12/2018 

 https://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video Προσπελάστηκε: 12/2018 

 http://www.mysep.gr/?p=11195 Προσπελάστηκε: 12/2018 

http://edujob.gr/kathgories-epaggelmaton Προσπελάστηκε: 12/2018 

1870/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/581,2188/
http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/epaggelmatiki_agogi.pdf
http://sep4u.gr/professional-monographs/
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-manual
https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/information-manual
https://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video
http://www.mysep.gr/?p=11195
http://edujob.gr/kathgories-epaggelmaton


Διδακτικό σενάριο για το Δημοτικό. Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα 
μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες 

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., athinagrigora@hotmail.com 

Περίληψη 

Τα παιδιά του Δημοτικού έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με διάφορα αντικείμενα και 
εικόνες που παρουσιάζουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά των βασικών γεωμετρικών 
σχημάτων. Αν και τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις μορφές, είναι πιθανό να 
μην έχουν γνώση της ονομασίας τους, των βασικών τους ιδιοτήτων, αλλά και να μην 
μπορούν να αντιληφθούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, το πιο σημα-
ντικό είναι ότι ενδέχεται να μην κατανοούν ότι τα παιχνίδια τους ή οτιδήποτε βρίσκεται 
γύρω τους μοιάζει με κάποιο από τα βασικά γεωμετρικά σχήματα. Επιπροσθέτως, οι 
χωρικές και γεωμετρικές έννοιες, παρότι είναι στον κόσμο των παιδιών, εν τούτοις συ-
νοδεύονται με παρανοήσεις που δεν επιτρέπουν την ουσιαστική ανάπτυξη αναπαρα-
στάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για το σχηματισμό πιο τυπικών γεωμετρι-
κών εννοιών, όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 2003; Pilatou, Marinopoulos and Solomonidou, 2010). Το παρόν διδα-
κτικό σενάριο εστιάζει στη διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων, με τη χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικά Σενάρια, Δημοτικό, Γεωμετρικά Σχήματα. 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και την καθεστηκυία τάξη 
πραγμάτων, καθώς προκαλούν την ανατροπή του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής και 
μετάδοσης της γνώσης. Συν τοις άλλοις, η εργασία, οι καθημερινότητα, οι δομές της 
κοινωνίας, ο ελεύθερος χρόνος και κυρίως εκπαιδευτική διαδικασία, υπόκεινται σε αλ-
λαγές. Ειδικά, η εκπαίδευση πρέπει να επαναπροσδιορίσει το περιεχόμενο και το ρόλο 
της (Κορωναίου, 2001). Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα μιας και πολλοί εκπαι-
δευτικοί υστερούν συχνά ακόμα και στις υποτυπώδεις, βασικές δεξιότητες χειρισμού 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Tenbusch, 1998) και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη 
η ενίσχυση και η επιμόρφωσή τους στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας (McKenzie, 1994). 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνο-
λογίες ως μοχλό ανάπτυξης και προόδου (Μπουραντάς, 2005), εντάσσοντας αυτές με 
σωστό τρόπο στο σχολικό πρόγραμμα. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ σε όλες τις 
πτυχές της καθημερινότητας, έχουν παράλληλα σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία 
του σχολείου. Η χρήση τους οδηγεί στο μετασχηματισμό του τρόπου που προσλαμβά-
νεται και επεξεργάζεται η πληροφορία, αλλά και αλλάζουν τους παράγοντες που ε-
μπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία (Prensky, 2004). 
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Σχέδιο διδακτικού σεναρίου (κλάδος ΠΕ70) 

Στοιχεία σεναρίου 

Τίτλος: «Μαθαίνω τα Γεωμετρικά Σχήματα»  

Γνωστικό αντικείμενο: Ευέλικτη Ζώνη  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική  

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο κατασκευάστηκε για μια 
τάξη της Β΄ Δημοτικού σε ένα δημοτικό σχολείο στα Δωδεκάνησα. Τα παιδιά που φοι-
τούν στη συγκεκριμένη τάξη είναι στο σύνολο είκοσι ένα (21). 

Χρόνος υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες 

Χώρος υλοποίησης: Σχολική αίθουσα 

Διδακτικοί στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα 

Το σενάριο περιλαμβάνει την επικέντρωση σε πληθώρα στόχων που περιλαμβάνονται 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ,2003) και είναι σύμφωνοι με την 
ταξινομία του Bloom. 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
a. Γλώσσα 

• Να συλλέγουν πληροφορίες από το Internet και να αναπτύξουν τον προφορικό τους 
λόγο, καθώς και το λεξιλόγιο.  
• Να αναγνωρίζουν τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 
• Να ονομάζουν τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 
• Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τα χρώματα 

b. Μαθηματικά 

• Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, 
τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) 
• Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των γεωμετρικών σχημάτων (π.χ. γωνίες, πλευρές, 
ισότητα κλπ.) 
• Να ομαδοποιούν σχήματα με δύο κριτήρια, το γεωμετρικό τους σχήμα και το χρώμα. 
• Να απαριθμούν τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα που βρίσκονται στην εικόνα 
• Να αναγνωρίζουν τις ιδιότητες των αντικειμένων που ταυτίζονται με τα αντικείμενα 
(π.χ. παράθυρο – ορθογώνιο παραλληλόγραμμο)  
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• Να συνθέτουν εικόνες που είναι σχεδιασμένες με γεωμετρικά σχήματα 

c. Δημιουργία και έκφραση 

• Να εκφραστούν δημιουργικά.  

2. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του Η/Υ. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. 

3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

• Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες 
• Να εστιάζουν τη προσοχή τους 
• Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική ικανότητα και να κάνουν 
διάλογο. 
• Να καλλιεργούν μνημονικές δεξιότητες 
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, χρησιμοποιώντας τον ως εργαλείο εργασίας και άντλησης πληροφοριών 

Περιγραφή  

1η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄. Τα παιδιά, αρχικά, χωρίστηκαν από την εκπαιδευτικό σε 
πέντε ανομοιογενείς ομάδες. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε σαν κριτήριο το φύλο, 
την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Πρώτα, τα παιδιά, με τη χρήση του 
ποντικιού, άνοιξαν την εφαρμογή του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ «Ανακαλύπτω σχήματα μέσα 
στην εικόνα» (διαθέσιμο στο link: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3130). 
Παρατηρώντας την κάθε εικόνα ξεχωριστά, προσπαθούσαν να διαπιστώσουν που κρύ-
βονταν τα σχήματα.  
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Εικόνα 1: Ανακαλύπτω τα σχήματα μέσα στην εικόνα 

2η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Διάρκεια 90΄. Έπειτα, τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν το 
εκπαιδευτικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης «Kidspiration». Αποτελεί ένα 
πρόγραμμα χαρτογράφησης εννοιών και είναι κατάλληλο για τη διδακτική υποστήριξη 
πολλών μαθημάτων, καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία, με τα οποία η διδασκαλία 
ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται πολυτροπική, 
με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου. Τα παιδιά σχεδίασαν σχήματα, 
είπαν το όνομά τους, τα ομαδοποίησαν, ανάλογα με το σχήμα τους, έφτιαξαν διάφορα 
σχέδια με σχήματα.  

 

Εικόνα 2: Εκπαιδευτικό λογισμικό Kidspiration 
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3η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 30΄. Με το εκπαιδευτικό λογισμικό «Tux paint», το περιβάλ-
λον του οποίου είναι πλήρως εξελληνισμένο και είναι κατά βάση σχεδιαστικό, αρμόζον 
για τον συνδυασμό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, διατίθεται ελεύθερα στο 
δικτυακό τόπο www.tuxpaint.com, τα παιδιά, χρησιμοποιώντας την καρτέλα των σχη-
μάτων, έφτιαξαν ένα περιβάλλον, π.χ. τοπίο στη θάλασσα, στο βουνό, στην πόλη κλπ., 
χρησιμοποιώντας τα διάφορα γεωμετρικά σχήματα.  

 

Εικόνα 3: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Tux paint 

4η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 15΄.τη συνέχεια, συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας με βάση 
τα όσα έμαθαν. 

 

Εικόνα 4: Φύλλο εργασίας για τα σχήματα 
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Αποτελέσματα 

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών είχαν ως απο-
τέλεσμα την ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθητών/-τριών. Έτσι, φάνηκε να συμ-
μετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις δραστηριότητες. Επίσης, από τη συζήτηση που 
ακολούθησε φάνηκε ότι τα παιδιά δημιούργησαν νέες γνώσεις και τις συνέδεσαν με τις 
παλαιότερες, αλλά και κατανόησαν καλύτερα το υπό μελέτη ζήτημα. Συνεπώς, οι στό-
χοι που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της συγγραφής του σεναρίου, εκπληρώθηκαν. 
Γενικά, γίνεται κατανοητό ότι ο απώτερος στόχος του σχολείου θα πρέπει να είναι ο 
μετασχηματισμός των σημερινών περιβαλλόντων μάθησης, ώστε να οικοδομήσουν τη 
μάθηση του μέλλοντος. Τα λογισμικά μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
βελτιώσουν τη διδασκαλία τους και τους εκπαιδευόμενους να εμπλουτίσουν τις δεξιό-
τητές τους 

Συμπεράσματα 

Για αυτό οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας δεν αποτελεί πανάκεια απόκτησης της γνώ-
σης, αλλά είναι μόνο ένα εργαλείο. Εργαλείο εκμάθησης και έχει σημασία ο τρόπος 
χρήσης του. (Κεραμιδά,2009). Έτσι η αντίληψη ότι οι ΤΠΕ αντικαθιστούν τη μόρφωση 
είναι ένας μύθος. Συνεπώς όσον αφορά τη μόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου πρέπει 
να ξεπεραστεί η στενή αντίληψη που θεωρεί την ατομική μόρφωση ως μια στυγνή κα-
τάθεση πληροφοριών. Η πραγματική μόρφωση και πνευματική ανάπτυξη διέρχεται 
μέσω της ανάπτυξης της σχέσης του ανθρώπου με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και 
τα κοινωνικά διακυβεύματα (Παυλίδης,2008). Πρέπει να τονιστεί η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών (εύκολα χαρακτηρίζεται μύθος) ως απαραίτητο κοινωνικό και εκπαιδευ-
τικό εργαλείο με σκοπό την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Αλαχιώτης 2002). 
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Ταξιδεύοντας με τις Τ.Π.Ε.: Από τη φωνολογική επίγνωση                                     
στη δημιουργική γραφή και την ψηφιακή αφήγηση 

Γκαντιά Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 και Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας, gantiaeleni@gmail.com, 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας- Ελληνικής 
γλώσσας και διδακτικής της Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, 

kdinas@uowm.gr 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο συνιστά μια διδακτική προσέγγιση για την κατά-
κτηση της φωνολογικής επίγνωσης και πιο συγκεκριμένα τη διάκριση/ αναγνώριση του 
αρχικού φωνήματος /k/, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ενδιαφέροντα τρόπο μέσα από 
τη χρήση των λογισμικών WordArt, TuxPaint, CmapTools καθώς και του εργαλείου 
Web 2.0, Story Jumper, εμπλέκοντας δημιουργικά την ψηφιακή αφήγηση και τη δη-
μιουργική γραφή. Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρ-
μογή του διδακτικού σεναρίου με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., το οποίο έχει  δοκιμαστεί 
σε 14 μαθητές προσχολική ηλικίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε., φωνολογική επίγνωση, δημιουργική 
γραφή, ψηφιακή αφήγηση 

Εισαγωγή - Θεωρητικό πλαίσιο 

Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση 
και η γλώσσα οικοδομούνται εξελικτικά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρι-
κτικού χαρακτήρα (ΔΕΠΠΣ, 2003), ενώ το παιδί εμπλεκόμενο σε παιγνιώδεις δραστη-
ριότητες γνωρίζει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και πα-
ράλληλα έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει ότι η παραγωγή προφορικού και γρα-
πτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνεργατική και δημιουργική (Πρόγραμμα Σπου-
δών Νηπιαγωγείου, 2011).  

Στον πρώτο στόχο της μαθησιακής περιοχής της Γλώσσας εντάσσεται η απόκτηση φω-
νολογικής επίγνωσης, η οποία κατά τους Perfetti et al. (1987) ορίζεται ως «η αναδυό-
μενη κατανόηση της κατατμημένης δομής του προφορικού λόγου, δηλαδή η αναγνώριση 
και ο χειρισμός των δομικών στοιχείων (φώνημα και συλλαβή) του προφορικού λόγου». 
Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα: τη συλλαβική και τη φω-
νημική επίγνωση. Τα παιδιά βαθμιαία αντιλαμβάνονται τη φωνολογική σύνθεση της 
ομιλούμενης γλώσσας, η οποία συντίθεται από ποικίλες φωνολογικές μονάδες μεγάλες 
στο μέγεθος (λέξεις, συλλαβές) και μικρές (μορφήματα και φωνήματα), ενώ η κατανό-
ηση κινείται από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες μονάδες. Το πιο εκλεπτυσμένο/ε-
πεξεργασμένο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης εκπροσωπείται από την ικανότητα α-
νάλυσης του προφορικού λόγου σε φωνήματα (Lane et al., 2002). Η φωνημική 
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επίγνωση είναι η αντίληψη ότι κάθε ομιλούμενη λέξη μπορεί να κατανοείται ως μονά-
δες ήχων που αντιπροσωπεύονται από ένα γράμμα του αλφάβητου (Snow et al.1998). 
Η εισαγωγή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες τυπικά ξεκινά με γλωσσικές δρα-
στηριότητες, όπως γλωσσικά παιχνίδια (Maclean et al., 1987), καθώς και με τη συν-
δρομή έντυπων (Murray, Stahl, & Ivey, 1996) και ηλεκτρονικών αλφαβητικών βιβλίων 
(Nowak & Evans, 2013). 

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο της μαθησιακής περιοχής της Γλώσσας, η δημιουργική 
γραφή και η ψηφιακή αφήγηση δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνειδητοποι-
ήσουν ότι η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνερ-
γατική και δημιουργική. Η δημιουργική γραφή εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα του συγγραφέα με ένα ευφάνταστο, μοναδικό τρόπο. Σύμφωνα με τον Σουλιώτη 
(2012: 4), γίνεται λόγος για την «ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω 
της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή), καθώς 
η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες 
ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση». Απώτερος στόχος της δημιουργι-
κής γραφής είναι να απελευθερωθεί η σκέψη και να ξυπνήσει η δημιουργική διάθεση, 
ώστε το άτομο να οδηγηθεί σε γλωσσικές ανατροπές, χρησιμοποιώντας με διαφορετικό 
τρόπο τις λέξεις, προκειμένου να κάνει νέες, πιο τολμηρές επιλογές και να ακολουθήσει 
τα δικά του προσωπικά μονοπάτια γραφής και έκφρασης. Η δημιουργική γραφή στη-
ρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων μιας λέξης, μιας πρότασης ή ενός κειμένου με 
σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων. Το σημαντικότερο στοιχείο της μεθόδου της δη-
μιουργικής γραφής είναι ότι δεν υπάρχει «σωστό» - «λάθος», καθώς όλες οι «απαντή-
σεις» θεωρούνται «σωστές». Ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει και ενθαρρύνει τους μαθη-
τές να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, προσφέρει εναλλακτικές λύ-
σεις, βοηθά να ξεπεραστούν εμπόδια χωρίς να κατευθύνει τη φαντασία τους. Οι δρα-
στηριότητες πρέπει να έχουν έντονο ομαδικό χαρακτήρα, γιατί στηρίζονται στο στοι-
χείο της ανταλλαγής πληροφοριών και κειμένων (Τσιλιμένη & Παπαρούση, 2010). 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί τον συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγη-
σης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem 2005). Συνιστά μια μορφή 
τέχνης, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη πολυμέσων, όπως εικόνες, κείμενο, βίντεο, η-
χογραφημένη αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία μιας ιστορίας (Robin & McNeil 
2012). Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθ-
μίδες. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα 
παιδιά. Στη δεύτερη περίπτωση, ενισχύεται ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού, ό-
πως (Robin 2006:5): δεξιότητες έρευνας, συγγραφής, οργάνωσης, παρουσίασης, τεχνο-
λογικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, δε-
ξιότητες αξιολόγησης. Γενικότερα, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εκ-
παιδευτικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει ένα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μά-
θησης, στο οποίο τόσο οι ακροατές όσο και οι αφηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανα-
πτύξουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις, 
να παρουσιάσουν την ιστορία τους και να λάβουν ανατροφοδότηση (Coventry 2008). 
Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους και να 
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τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις δεξιότητες γρα-
φής τους μέσα από τη δημιουργία των δικών τους ιστοριών (Gakhar & Thompson 
2007). Η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική και καθιστά τα παιδιά ενεργά και παραγωγικά 
στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (Bratitsis 
et al, 2011). Η ψηφιακή αφήγηση και η δημιουργική γραφή αποτελούν δυο διαφορετικά 
πεδία, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό σημείο επαφής: η ιστορία. Στην περίπτωση της 
ψηφιακής αφήγησης, αν και πολλές φορές η έμφαση δίνεται στην επιλογή των ψηφια-
κών μέσων, η επιλογή του θέματος καθώς και η συγγραφή αποτελούν τις σημαντικό-
τερες διαδικασίες για μια αποτελεσματική και πετυχημένη ψηφιακή ιστορία (Robin 
2007). Σύμφωνα με τον Robin (2008:4), «στον πυρήνα της η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει 
στους χρήστες των υπολογιστών να γίνουν δημιουργικοί αφηγητές ιστοριών μέσω των 
παραδοσιακών διαδικασιών της επιλογής ενός θέματος, τη διεξαγωγή έρευνας τη συγ-
γραφή ενός σεναρίου και τη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας». Τον ρόλο της 
ιστορίας ως πρωταρχικό στοιχείο τονίζει και ο Ohler (2008:14) αναφέροντας πως «αν 
δεν έχεις μια καλή ιστορία να αφηγηθείς, η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο προφανές». 

Θεωρίες μάθησης 

Όσον αφορά στις θεωρίες μάθησης, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ενστερνίζεται 
τις αρχές της: α) Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, β) διερευνητικής- ανακαλυπτικής 
μεθόδου, γ) ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται 
μαζί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να συμβάλλουν ο ένας στην επιτυχία του άλλου με την 
παροχή βοήθειας και την αλληλοϋποστήριξη, καθώς και με το να εμπνέει ο ένας τον 
άλλο, δ) ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού θα είναι συντονιστικός/ συμβουλευτικός, ω-
στόσο στα «Φύλλα εργασίας» ενδέχεται να είναι και καθοδηγητικός, δεδομένης της 
μικρής ηλικίας των μαθητών, ε) του εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης: 
οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων είναι μοναδικές για κάθε άτομο. Η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της 
ανακάλυψης και της εμπειρίας. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά χρησιμοποιώντας το υ-
λικό μάθησης. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι στρατηγικές μάθησης που υιοθετεί το παρόν σενάριο είναι: α) γνωστικές, όπως η 
πρακτική εφαρμογή, η καταγραφή σημειώσεων, η επανάληψη, η αναγωγή συμπερα-
σμάτων, β) μεταγνωστικές, όπως ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη, η προσοχή, η αυτοα-
ξιολόγηση και γ) κοινωνικο-συναισθηματικές, όπως η συνεργασία και η αλληλεπί-
δραση των μαθητών για την ολοκλήρωση ενός μαθησιακού έργου. 

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο μπορεί να διεξαχθεί σε μία τάξη που διαθέτει Η/Υ, σχολικό blog, 
σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγκατεστημένα 
στον υπολογιστή τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά: WordArt, TuxPaint, 
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CmapTools. Το σενάριο απευθύνεται κι έχει δοκιμαστεί σε 14 μαθητές προσχολικής 
ηλικίας, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 7 ατόμων. Η εκτιμώμενη διάρκεια 
είναι 4 διδακτικές ώρες, μία για κάθε δραστηριότητα.  

Διδακτικοί στόχοι: 

 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση και συγκεκριμένα να μπορούν να δια-
κρίνουν/αναγνωρίζουν το φώνημα /k/, ως αρχικό φώνημα 

• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 
• Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρί-

νονται στα ενδιαφέροντά τους 
• Να κατανοήσουν γενικά στοιχεία από τη σχέση προφορικού – γραπτού λόγου 
• Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης 

ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης  
• Να επινοούν και «γράφουν» μια φανταστική ιστορία 
• Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να χρησιμοποιούν λειτουργικά τις βασικές λειτουργίες: α)του λογισμικού 
WordArt, ώστε να μορφοποιήσουν (σχήμα, κατεύθυνση λέξεων) και να γρά-
ψουν τις λέξεις που αρχίζουν από το φώνημα /k/, β) του λογισμικού TuxPaint, 
ώστε να βρίσκουν και να επιλέγουν τις ορθές στάμπες και τις γραμμές, γ) του 
εργαλείου Web 2.0, Story Jumper, ώστε να μορφοποιήσουν το εξώφυλλο και 
να προσθέσουν τις εικόνες στις διαφάνειες και δ) του λογισμικού CmapTools, 
ώστε να μορφοποιήσουν (χρώμα) και να γράψουν τις λέξεις που αρχίζουν από 
το φώνημα /k/. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. 

 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες 
• Να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια. 
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους αναφορικά με τη χρήση των νέων τε-

χνολογιών στη διαδικασία της μάθησης 
• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική σκέψη. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης, διερεύνησης και  βιω-

ματικής μάθησης. 
• Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκα-

λίας. 
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Διδακτικό σενάριο 

1η Δραστηριότητα: Λογισμικό WordArt 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας προβλήθηκε μία 
από τις 16 έμμετρες χιουμοριστικές σουρεαλιστικές ιστορίες (μία για κάθε γράμμα) 
που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αλφαβητάρι της Σοφίας Μαντουβάλου με       τίτλο 
«Ένα γράμμα μια ιστορία» και πιο συγκεκριμένα η ιστορία «Τρεις     κοκκαλιάρες κα-
ραμέλες» για το /k/, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα 
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot. Ένας μαθητής επιλέγεται για ν’ ανοίξει 
τον υπολογιστή και ο/η νηπιαγωγός «κλικάρει» το λογισμικό Word Art 
(https://wordart.com/), που υπάρχει σε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Τα παι-
διά, αφού χωριστούν με κλήρωση σε δύο ομάδες, καλούνται ν’ ανακαλέσουν λέξεις 
που αρχίζουν από το φώνημα /k/ και οι οποίες είναι ενταγμένες στην ψηφιακή αφήγηση 
που έχουν παρακολουθήσει, ώστε να τις αντιγράψουν στο πρόγραμμα WordArt. Έ-
πειτα, μέσα από τη χρήση των επιλογών της αριστερής λίστας με τίτλο «Shapes» καθώς 
και της μεθεπόμενης λίστας με τίτλο «Layout», θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειω-
θούν με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, όπως είναι η επιλογή σχήματος και η 
κατεύθυνση των λέξεων, ενώ μέσω της επιλογής «Words» θα εξασκηθούν στην αντι-
γραφή των λέξεων. Από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη προέκυψαν 
τα κάτωθι συνεφόλεξα.  

            

 Εικόνα 1. Ενδεικτικές εικόνες λέξεων που αρχίζουν από /k/ μέσω του λογισμι-
κού WordArt 

2η Δραστηριότητα: Λογισμικό TuxPaint 

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει το λογισμικό TuxPaint, έπειτα την επιλογή «Άνοιγμα», ό-
που έχει δημιουργήσει δύο φύλλα εργασίας. Σε κάθε ομάδα παιδιών θα ανατεθεί ένα 
φύλλο εργασίας. Στο πρώτο ο/η εκπαιδευτικός έχει γράψει το γράμμα Κ στο κέντρο 
της οθόνης κι έχει τραβήξει γραμμές, στις οποίες τα παιδιά θα συμπληρώσουν τις κα-
τάλληλες εικόνες που αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα. Τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας βρίσκοντας, από τις στάμπες και τα σχήματα, λέξεις 
που αρχίζουν από το φώνημα /k/, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Στο δεύτερο 
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φύλλο εργασίας, η δεύτερη ομάδα θα πρέπει να διαγράψει, επιλέγοντας από τις «Γραμ-
μές», ό,τι δεν αρχίζει από το φώνημα /k/,, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.        

 
 

Εικόνα 2. Ενδεικτική ολοκλήρωση του 
πρώτου φύλλου εργασίας στο περιβάλλον 
TuxPaint 

Εικόνα 3. Δεύτερο φύλλο εργασίας στο 
περιβάλλον TuxPaint 

3η Δραστηριότητα: Εργαλείο Web 2.0, StoryJumper 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα δημιουργίας μιας ιστορίας. Παραλλάσσοντας τον Ρο-
ντάρι, ζητούμε από τους μαθητές να προτείνουν από μια λέξη ο καθένας (Σουλιώτης, 
2012: 21) που ν’ αρχίζει από το φώνημα /k/, και μετά από συζήτηση ψηφίζουμε για τις 
πέντε προτιμότερες· με αυτές στήνουμε πρόχειρα μιαν ιστορία. Κατά την εφαρμογή 
του διδακτικού σεναρίου προέκυψαν από την πρώτη ομάδα οι εξής λέξεις: καπετάνιος, 
κιβώτιο, καράβι, κρυμμένος, κιάλια και η ιστορία «Ο καπετάνιος και το κρυμμένο κι-
βώτιο». Παράλληλα, οι λέξεις της δεύτερης ομάδας ήταν: κόκκινος, καπέλο, κολοκύθα, 
κατάστημα, κρυωμένος και η ιστορία «Η κολοκύθα και το κόκκινο καπέλο». Ο/Η νη-
πιαγωγός καταγράφει την ιστορία των παιδιών, τα οποία στη συνέχεια την εικονογρα-
φούν ανά ζεύγη. Έπειτα, αναζητούμε στο διαδίκτυο το πρόγραμμα StoryJumper 
(https://www.storyjumper.com) και ακολουθεί σύντομη περιήγηση στο λογισμικό και 
τη βασική δομή του. Τα παιδιά επιλέγουν το χρώμα του εξωφύλλου από την επιλογή 
«Cover/Spine color» και κάποιο από αυτά καλείται να πληκτρολογήσει τον τίτλο της 
ιστορίας. Ο/Η εκπαιδευτικός «κλικάρει» από την αριστερή λίστα την επιλογή 
«Photos», όπου έχει αποθηκεύσει τα ψηφιακά αρχεία των έργων των παιδιών. Έπειτα, 
κάθε ζευγάρι καλείται να διαλέξει το ψηφιακό αρχείο της ζωγραφιάς του, να την επι-
λέξει και αφού «κλικάρει» την επιλογή «Prop» να την τοποθετήσει στη διαφάνεια. Α-
φού ολοκληρωθούν οι μεταφορές των αρχείων, με την επιλογή «Add Voice» πραγμα-
τοποιείται η ηχογράφηση της ιστορίας. 

1883/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://www.storyjumper.com/


 

Εικόνα 4. Ενδεικτικές εικόνες από τις ιστορίες των παιδιών                                                                            
μετά την εισαγωγή τους στο εργαλείο StoryJumper 

 

4η Δραστηριότητα: Λογισμικό Cmap Tools 

Προτείνεται στα παιδιά να δημιουργήσουν το ψηφιακό λεξικό της τάξης μας, το οποίο 
θα εμπλουτίζεται κάθε φορά που θα δίνεται έμφαση σε ένα διαφορετικό φώνημα και 
θα αναρτάται στο σχολικό μας blog. Παραλλάσσοντας το παιχνίδι «Όνομα, Ζώο, 
Φυτό», οι μαθητές συμφωνούν στις κατηγορίες, στις οποίες θα κληθούν να βρουν λέ-
ξεις που ν’ αρχίζουν από το φώνημα /k/. Έπειτα τις συγκεντρώνουν με τη βοήθεια του 
λογισμικού Cmap Tools: μέσα από τη χρήση των επιλογών της λίστας «Στυλ» επιλέ-
γουν το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων και πληκτρολογούν τις λέξεις. Στο τέ-
λος, κάθε παιδί δίνει μια περιγραφή ή ερμηνεία καθώς και μια ζωγραφική απεικόνιση 
της λέξης που είχε βρει και αναρτάται στο σχολικό blog. Ενδεικτικά παρατίθεται στην 
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Εικόνα 5 το cmap με τις ιδέες των παιδιών, μετά την εφαρμογή του σεναρίου στην 
τάξη. 

 

Εικόνα 5. Ενδεικτική εικόνα του cmap με τις ιδέες των παιδιών 
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Το μουσικό βίντεο στη διδασκαλία σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού: Το παρά-
δειγμα της διδασκαλίας του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego. 

Καρούμπαλη Ευγενία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01, Μ.Ed., jennykaroumpali@hotmail.com  

Περίληψη 

Στις μέρες μας η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων έχει μετασχηματίσει τη φύση της 
μουσικής εμπειρίας, γεγονός το οποίο διαμορφώνει νέες απαιτήσεις και προκλήσεις 
στο μάθημα της μουσικής. Το μουσικό βίντεο αποτελεί σημαντική πτυχή του οπτικοα-
κουστικού μας πολιτισμού ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί διδακτικό-μαθησιακό 
μέσο στο μάθημα της μουσικής, και ειδικότερα κατά τη διδασκαλία σύγχρονου δημο-
φιλούς τραγουδιού. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα παρουσιαστεί η διδασκα-
λία του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego (το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγω-
νισμό τραγουδιού της Eurovision του 2018) με τη χρήση μουσικών βίντεο.  

Λέξεις-Κλειδιά: μουσικό βίντεο, δημοφιλής μουσική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 πραγματοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο (Ε’ & ΣΤ’ 
τάξεις) και σε γυμνάσιο (Α’,Β’ & Γ’ τάξεις) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
διδακτικό σενάριο στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής, όπου διδάχτηκε από τη 
γράφουσα εκπαιδευτικό το δημοφιλές τραγούδι Fuego, το οποίο εκπροσώπησε την Κύ-
προ στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018. Το διδακτικό σενάριο πραγ-
ματοποιήθηκε αμέσως μετά το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με αποτέλεσμα 
να διεγερθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. 

Θεωρητικό πλαίσιο. 

Το μουσικό βίντεο αποτελεί ένα παιδαγωγικό εργαλείο για το μάθημα της μουσικής, 
καθώς η βάση του είναι ένα τραγούδι πάνω στην οποία δημιουργούνται εικόνες 
(Vernallis, 1997). Το μουσικό βίντεο αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για το 
μάθημα της μουσικής και μέσω αυτού μπορούν να εισαχθούν ποίκιλα θέματα προς διε-
ρεύνηση στη μαθησιακή διαδικασία. (McClain, 2016, Κοκκίδου, Τσαλίκη & Αναστα-
σιάδου, 2017). Η χρήση του μουσικού βίντεο στο μάθημα της μουσικής είναι συμβατή  
με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Ελληνική Δη-
μοκρατία, 2003 & Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, 2014) όπου μεταξύ των ειδικών σκοπών του μαθήματος της Μουσικής 
συγκαταλέγεται η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες και άλλα γνωστικά αντικεί-
μενα. 
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Το πιο διαδεδομένο μοντέλο ανάλυσης ενός μουσικού βίντεο είναι αυτό του Andrew 
Goodwin (1992), οι άξονες του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των μου-
σικών βίντεο του σεναρίου αυτού είναι οι ακόλουθοι: 

• Σχέση εικόνας και στίχων του τραγουδιού. Η εικόνα μπορεί είτε να ενισχύει, 
είτε να διευκρινίζει είτε να βρίσκεται σε αντίφαση με τους στίχους του τρα-
γουδιού. 

• Σχέση μουσικής και εικόνας. Η εικόνα μπορεί είτε να ενισχύει, είτε να διευκρι-
νίζει είτε να βρίσκεται σε αντίφαση με τη μουσική. 

• Οι δισκογραφικές εταιρίες, όχι σπάνια, απαιτούν κοντινά πλάνα των του σώμα-
τος και του προσώπου των γυναικών καλλιτεχνιδών των οποίων η δημόσια ει-
κόνα έχει στενή σχέση με την εξωτερική τους εμφάνιση. 

Στόχοι. 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει 

• να ασκηθούν στο ορθό τραγούδι του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego. 
• να αυτοαξιολογούν τις ερμηνείες τους.  
• να αναγνωρίζουν τα βασικά μορφολογικά του στοιχεία του δημοφιλούς τρα-

γουδιού Fuego.  
• να κατονομάζουν διάφορα στοιχεία και κώδικες των μουσικού βίντεο 
• να σχετίζουν τα προαναφερθέντα στοιχεία και κώδικες με το τραγούδι και να 

συγκρίνουν τα διάφορα στοιχεία και κώδικες των δύο βίντεο. 
• να συγκρίνουν την ενορχήστρωση δύο διαφορετικών ερμηνειών του δημοφι-

λούς τραγουδιού Fuego.  
• Να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα Audacity (πρόγραμμα καταγραφής ήχου) 

Διδακτική μεθοδολογία. 

Η διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική διδασκα-
λία, η οποία θεωρείται μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς 
προωθεί την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών και εξασφαλίζει με αυθεντικό τρόπο 
βιωματικές συνθήκες μάθησης (Ματσαγγούρας, 2000). Ο χωρισμός των μαθη-
τών/τριών ήταν ελεύθερος. 

Δραστηριότητες. 

Πρώτη διδακτική ώρα. 

Ακρόαση του τραγουδιού Fuego. Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 1 σε ομάδες. Πα-
ρουσίαση του έργου των ομάδων (15 λεπτά). 

Φύλλο εργασίας 1 (ενδεικτικές απαντήσεις  υπάρχουν εδώ). 
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Κατονομάστε τα δομικά στοιχεία του τραγουδιού στους στίχους του. 

Fuego 

Music & Lyrics: Natalis Ruby Rubero, Edwin Serranol, Viktor Svensson, Anderz Wrethov, 
Geraldo Sandell, Alex Papaconstantinou 

Take a dive into my eyes 
Yeah the eyes of lioness 

Feel the power, they ain't lying 
A little look, a little touch 

You know the power of silence 
Yeah keep it up, keep it up 

I was looking for some high-high-highs, yeah 
'Til I got a dose of you 

You got me pelican fly-fly-flyin' 

Cause I'm way up and I ain't comin' down 
Keep taking me higher 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah 
'Cause I'm burning up and I ain't coolin' down 

Yeah I got the fire 
Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah 

Fuego Fuego 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah 

Fuego 

Take me in, take a breath 

Ain't no hidden agenda 

What you see is what you get 

I was looking for some high-high-highs, yeah 

'Til I got a dose of you 

You got me pelican fly-fly-flyin'' 

Cause I'm way up and I ain’t comin' down 

Keep taking me higher 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah 
ah yeah 

'Cause I'm burning up and I ain't coolin' 
down 

Yeah I got the fire 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah 
yeah 

Fuego Fuego 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah 
ah yeah 

Fuego 

Oh your love is like wild-wildfire 

You got me pelican fly-fly-flyin' 

Cause I'm way up and I ain’t comin' down 
Keep taking me higher 
Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah 
yeah 
'Cause I'm burning up and I ain't coolin' 
down 
Yeah I got the fire 
Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah 
yeah 

Fuego Fuego 

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah 
yeah 
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Ακρόαση της ακουστικής (μη ψηφιακής) εκδοχής του τραγουδιού Fuego. Συμπλήρωση 
του φύλλου εργασίας 2 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων (10 λεπτά). 

Φύλλο εργασίας 2 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Συγκρίνετε τις δύο εκδοχές του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego, όσον αφορά τα μου-
σικά όργανα που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Τι παρατηρείτε; 

Οι μαθητές/τριες τραγουδούν το τραγούδι Fuego με συνοδεία του ορχηστρικού του 
μέρους, προκειμένου να υπάρχει η αρχική ενορχήστρωση του τραγουδιού (η οποία σα-
φώς και διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών. Η κάθε ερμηνεία του τραγουδιού 
ηχογραφείται (με το πρόγραμμα Audacity) και οι μαθητές/τριες ασκούν κριτική στις 
ερμηνείες τους (20 λεπτά). 

Δεύτερη διδακτική ώρα. 

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Fuego και συμπλήρωση των 
φύλλων εργασίας 3,4,5,6,7 και 8 σε ομάδες (η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό φύλλο 
εργασίας). Παρουσίαση του έργου των ομάδων (15 λεπτά). 

Φύλλο εργασίας 3 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Με πόσα διαφορετικά ντυσίματα εμφανίζεται η ερμηνεύτρια του τραγουδιού; (στο 
ίδιο ντύσιμο περιλαμβάνεται η ίδια ενδυμασία με ή  χωρίς παλτό). Τι πιστεύετε ότι 
εξυπηρετεί η εναλλαγή των  ενδυμασιών  της ερμηνεύτριας; 

Φύλλο εργασίας 4 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τις χορεύτριες που πλαισιώνουν την ερμηνεύτρια. Συγκρίνετε  το χτέ-
νισμα και τα ρούχα των χορευτριών με αυτά της ερμηνεύτριας. Τι  παρατηρείτε; Τι 
πιστεύετε ότι εξυπηρετεί η διαφορά των χτενισμάτων και  των ρούχων μεταξύ χο-
ρευτριών και ερμηνεύτριας; 

Φύλλο εργασίας 5 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τα προϊόντα που υπάρχουν τις χρονικές στιγμές  1'50''-1'53'', 2'00''-
2'02'' & 2'28''-2'31' και συγκρίνετέ τα με το  πλάνο το πρώτα δύο δευτερόλεπτα του 
βίντεο. Τι σχέση έχουν τα προϊόντα  αυτά με το μουσικό βίντεο και ποιος ο ρόλος 
του σε αυτό; 

Φύλλο εργασίας 6 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τι συμβαίνει στο 2’42’’. Σχετίστε το τι συμβαίνει στο  2’42’’ του βί-
ντεο με τον τίτλο του τραγουδιού και με το σημείο (όσον  αφορά τη δομή) στο οποίο 
συμβαίνει. 

Φύλλο εργασίας 7 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τα πλάνα της ερμηνεύτριας. Κυριαρχούν τα κοντινά ή τα  μακρινά 
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πλάνα και για ποιον λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό; 
Φύλλο εργασίας 8 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Το τραγούδι Fuego (= φωτιά, στα ισπανικά) κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2018 και 
εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision κατακτώντας 
τη δεύτερη θέση. Τα εσωτερικά γυρίσματα έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά 
και τα εξωτερικά, στο Μαραθώνα Αττικής. Η ερμηνεύτρια σε συνεντεύξεις που έ-
δωσε στο δίκτυο BBC και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τραγουδιού της Euro-
vision δήλωσε ότι το τραγούδι αυτό κάνει λόγο για τη γυναικεία χειραφέτηση και ότι 
η ίδια θέλει να δείξει τη φωτιά που έχουν οι γυναίκες μέσα τους. 

Υπάρχουν στοιχεία στο επίσημο μουσικό βίντεο που να δείχνουν τη «γυναικεία χει-
ραφέτηση» και τη «φωτιά που έχουν οι γυναίκες μέσα τους»; 

Προβολή της παρουσίασης του τραγουδιού Fuego στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eu-
rovision και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 9,10,11,12 και 13 σε ομάδες (η κάθε 
ομάδα έχει διαφορετικό φύλλο εργασίας). Παρουσίαση του έργου των ομάδων (15 λε-
πτά). 

Φύλλο εργασίας  9 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τις χορεύτριες που πλαισιώνουν την ερμηνεύτρια. Συγκρίνετε  το χτέ-
νισμα και τα ρούχα των χορευτριών και της ερμηνεύτριας. Τι  πιστεύετε ότι εξυπη-
ρετούν τα διαφορετικά ντυσίματα των χορευτριών και  της ερμηνεύτριας; 

Φύλλο εργασίας 10 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Τι χρώμα κυριαρχεί στο φόντο και στο φωτισμό; Σχετίστε το χρώμα που  υπάρχει 
στο φόντο και στο φωτισμό με τον τίτλο του τραγουδιού. 

Φύλλο εργασίας 11 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τα πλάνα της ερμηνεύτριας. Κυριαρχούν τα κοντινά ή τα  μακρινά 
πλάνα και για ποιον λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό; 

Φύλλο εργασίας 12 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Παρατηρήστε τα γραφικά και τα αντικείμενα που υπάρχουν στο  2’24’’-2’26’’ και 
στο 2’36’’- τέλος. Σχετίστε τα με τον τίτλο του τραγουδιού και με το σημείο (όσον  
αφορά τη δομή) στο οποίο συμβαίνει. 

Φύλλο εργασίας 13 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Υπάρχουν καθόλου άντρες (χορευτές) στην παρουσίαση του τραγουδιού στο διαγω-
νισμό τραγουδιού της Eurovision; Πως θα μπορούσε να ερμηνευτεί το γεγονός αυτό; 

Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν σε ομάδες το φύλλο εργασίας 14. Παρουσίαση του 
έργου των ομάδων. 
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Φύλλο εργασίας 14 (ενδεικτικές απαντήσεις υπάρχουν εδώ) 

Με βάση τα φύλλα εργασίας που συμπληρώθηκαν τόσο για το επίσημο μουσικό βί-
ντεο όσο και για την παρουσίαση του τραγουδιού αυτού στο διαγωνισμό τραγουδιού 
της Eurovision, συγκρίνετε το δύο οπτικές εκδοχές του συγκεκριμένου τραγουδιού. 

Αξιολόγηση 

Τα αξιολογικά μέσα του εν λόγω διδακτικού σεναρίου ήταν η παρατήρηση, τα φύλλα 
εργασίας των ομάδων και η τήρηση ημερολογίου (journal) από τη γράφουσα.  

Οι μαθητές/τριες τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο ανταποκρίθηκαν θετικότατα 
στο διδακτικό αυτό σενάριο και προσπάθησαν έχοντας μεγάλο εσωτερικό κίνητρο να 
φέρουν εις πέρας το έργο που τους ανατέθηκε. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τη χρονική 
περίοδο που πραγματοποιήθηκε το διδακτικό σενάριο το συγκεκριμένο τραγούδι βρι-
σκόταν στην επικαιρότητα, καθώς μόλις είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός τραγουδιού 
της Eurovision του 2018 (Μάιος 2018).  

Το σύνολο των μαθητών/τριών εντυπωσιάστηκαν από την ανάλυση των βίντεο και μά-
λιστα από τους τρόπους με τους οποίους το οπτικό κείμενο μπορεί να αναδείξει έ-
ναν/μία τραγουδιστή/τρια.  

Καθώς στο παρελθόν οι μαθητές/τριες είχαν αυταξιολογήσει ερμηνείες τραγουδιών 
μέσω της καταγραφής αυτών με το πρόγραμμα Audacity, ήταν εξοικειωμένοι/ες με τη 
διαδικασία αυτή.  

Σε ορισμένα τμήματα της Β’ και Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές/τριες διερωτήθηκαν θέματα 
σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, όπως: ο ρόλος των δισκογραφικών εταιριών στην 
προώθηση (αλλά και δημιουργία) ενός τραγουδιού, τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει το 
κοινό στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, τις «απαιτήσεις» του κοινού από 
τους/τις καλλιτέχνες/ιδες κτλ, τα οποία συζητήθηκαν στην τάξη. Στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις 
οι μαθητές/τριες σύγκριναν εκτός από τις διαφορές στην ενορχήστρωση των δύο τρα-
γουδιών και την εμφάνιση της τραγουδίστριας στην ακουστική εκδοχή του τραγουδιού. 
Με αφορμή τη σύγκριση αυτή οι μαθητές/τριες διερωτήθηκαν σχετικά με τη δημόσια 
και ιδιωτική εικόνα των τραγουδιστών/τριών και τη δημιουργία της δημόσιας εικόνας 
των τραγουδιστών/τριών, θέματα, τα οποία συζητήθηκαν στην τάξη. 

Πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου αλλά και αναδυόμε-
νοι στόχοι που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (οι μαθητές/τριες διερω-
τήθηκαν για θέματα σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας και το ρόλο του κοινού στη δια-
μόρφωση της σύγχρονης μουσικής πραγματικότητας). 

Βιβλιογραφικές αναφορές. 

Ελληνική Δημοκρατία (2003). Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 
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Θεωρητική προσέγγιση της ενεργειακής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. 
Διαστάσεις και ζητήματα 

Ποιμενίδης Δημήτριος 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

poimenidis@aegean.gr 

Περίληψη 

Ο ενεργειακός γραμματισμός αποτελεί αναμφισβήτητη αναγκαιότητα άρσης του οικο-
λογικού αδιεξόδου που υφίσταται σήμερα η ανθρωπότητα από τη χρήση των συμβατι-
κών πηγών ενέργειας και την υπερκατανάλωσή της. Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική 
προσέγγιση, η οποία, εκτός από την παροχή γνώσεων, εστιάζει και στο επίπεδο αντι-
λήψεων, υιοθέτησης και υλοποίησης σε προσωπικό επίπεδο από το μαθητή φιλοπερι-
βαλλοντικών πρακτικών, δύναται να αποτελέσει σοβαρό αντισταθμιστικό παράγοντα 
άρσης του οικολογικού αδιεξόδου σε βάθος χρόνου. Τον πρώτο λόγο προς την κατεύ-
θυνση αυτή κατέχει η τυπική εκπαίδευση, ειδικότερα αυτή του Δημοτικού Σχολείου, η 
οποία εγγράφει γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις και αξίες στους σημερινούς/ές μαθη-
τές/τριες και τους προετοιμάζει να αναλάβουν το μέλλον τους με όρους παροντικούς. 
Όσο πιο άρτια δομούνται και υλοποιούνται αυτοί, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες υλο-
ποίησης έχουν από τους αυριανούς πολίτες/σημερινούς μαθητές/τριες. 

Λέξεις - κλειδιά: Ενεργειακός Γραμματισμός, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Αειφόρος Ε-
νέργεια 

Εισαγωγή 

Το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί μια από τις κρισιμότερες προκλήσεις των σύγχρονων 
κοινωνιών οι οποίες επενδύουν την κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξή στην 
εκτεταμένη χρήση ενέργειας (UNESCO, 2008). Οι αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στο 
ζήτημα της ενέργειας, είναι πολυεπίπεδες και περιλαμβάνουν τόσο τεχνικά - 
τεχνολογικά ζητήματα όσο και κοινωνικά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

Αναφορικά με τον πρώτο παράγοντα, οι υπάρχουσες τεχνολογίες υπόσχονται ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς τη χρήση της 
ενέργειας διαμέσου σύγχρονων και βελτιωμένων ενεργειακά συσκευών, οι οποίες 
αποδίδουν το μέγιστο όφελος με κόστος την ελάχιστη περιβαλλοντική «ζημιά», όταν 
αναφερόμαστε σε συσκευές και τεχνολογίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται «πράσινες». 
Οι τεχνολογίες υπάρχουν κι εξελίσσονται, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η 
ενεργειακά αποδοτικότερη κατανάλωση-συμπεριφορά με οφέλη οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 

Ο δεύτερος παράγοντας αποτελεί με τη σειρά του μια σύνθεση πολλών επιπέδων, 
εφόσον ο άνθρωπος, γενικότερα, λειτουργεί σε επίπεδο προσωπικό, εγγύς κοινωνικό, 
εθνικό και διεθνές – παγκόσμιο, αναφορικά με τις αποφάσεις σε ζητήματα ενέργειας. 
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Μεταξύ των προαναφερόμενων επιπέδων αναπτύσσονται ορισμένες απόψεις και 
συμπεριφορές, που χαρακτηρίζονται ως κοινές και κάποιες, οι οποίες είναι ιδιαίτερες 
και ξεχωριστές, ακόμη και μοναδικές, εξαρτώμενες από ποικίλες παραμέτρους. 

Η ενέργεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ανάπτυξης και διατήρησης των 
σύγχρονων κοινωνιών, απαραίτητη για τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Akitsu, 
Ishihara, Okumura & Yamasueb, 2017). Ωστόσο, η υπερκατανάλωση ενέργειας για την 
ικανοποίηση των ανθρώπινων επιθυμιών προκαλεί κρίσιμα ζητήματα που αφορούν 
στην εξάντληση πόρων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την παγκόσμια 
αλλαγή του κλίματος. Στον αντίποδα η προαγωγή και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του κοινού αναφορικά με τη διατήρηση της ενέργειας, τις κατάλληλες ενεργειακές 
επιλογές και την επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων, αποτελεί φλέγον θέμα, 
καθώς η παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία 
πλείστων περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων (Farhar, 1996).  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης  

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση των 
μαθητών/τριών θέτοντας τις βάσεις γραμματισμού και κοινωνικοποίησης των 
αυριανών πολιτών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν κριτική σκέψη, 
γίνονται υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες και αποκτούν όλα εκείνα τα εφόδια τα 
οποία τους καθιστούν ικανούς για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων την 
εποχή των ραγδαίων εξελίξεων (Bennett, Lubben & Hogarth, 2007). 

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του σύγχρονου σχολείου, η ανάπτυξη οικολογικής 
συνείδησης αποτελεί, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, σημαντικό εκπαιδευτικό 
πυλώνα και μέρος της ημερήσιας διάταξης του οικολογικού προσανατολισμού των 
μαθητών (Cotton, Miller, Winter, Bailey, & Sterling, 2015). Ειδικότερα, το ζήτημα της 
ενέργειας αποτελεί την κορωνίδα των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η οικόσφαιρα (Stylos, Gavrilakis, Kotsis & 
Goulgouti, 2018). Θα πρέπει, λοιπόν, το σχολείο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη 
διαμόρφωση ενεργειακής-οικολογικής συνείδησης, ώστε οι μαθητές/τριες να 
ανταποκριθούν κατάλληλα στις προκλήσεις της αειφορίας και να διαμορφώσουν, μέσα 
από το κατάλληλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, όλες εκείνες τις 
παραμέτρους που ενισχύουν τον ενεργειακό τους γραμματισμό. 

Ο ενεργειακός γραμματισμός, ως έννοια πολυδιάστατη, περιλαμβάνει ευρείες γνώσεις 
περιεχομένου, επήρεια και συμπεριφορά (DeWaters & Powers, 2011. DeWaters, 
Qaqish, Graham & Powers, 2012). Μεταξύ των διαστάσεών του συμπεριλαμβάνονται 
τέσσερις βασικές συνιστώσες για το πλαίσιο αξιολόγησής του και αφορούν στην 
κατανόηση και γνώση των ενεργειακών εννοιών, στη συλλογιστική για τα ενεργειακά 
ζητήματα, στην προσαρμογή του τρόπου ζωής (ενεργειακή λιτότητα και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα) αλλά και στην πολιτική ευθύνη για μια βιώσιμη κοινωνία (Chen, 
Liu & Chen, 2015). 
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Ο ενεργειακά εγγράμματος πολίτης 

Ο ενεργειακά εγγράμματος πολίτης αποτελεί σημαντική μονάδα ελέγχου και 
αξιολόγησης της ευρύτερης πολιτικής και της εκπαίδευσης ενός κράτους το οποίο 
«σχεδιάζει νέες κατευθύνσεις και αξίες αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική, την 
ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, την κατανάλωση ενέργειας, τον τρόπο ζωής του 
μέσου πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με το παγκόσμιο 
πλαίσιο (DeWaters & Powers, 2011. DeWaters et al., 2012). Ο ενεργειακά 
εγγράμματος πολίτης δύναται να παρακολουθήσει τις ροές της ενέργειας, να 
αντιλαμβάνεται τα όρια των ενεργειακών συστημάτων, να αντιλαμβάνεται πόση και 
ποια ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιήσει και γιατί, να αξιολογεί την πληροφόρηση που 
λαμβάνει αναφορικά με την ενέργεια, να μπορεί να επικοινωνήσει διαμέσου των όρων 
που διέπουν την ενέργεια και τη χρήση της ενέργειας με τρόπο/ους ουσιαστικό/ούς, να 
είναι ικανός να λαμβάνει αποφάσεις χρήσης της ενέργειας βασισμένες στις επιπτώσεις 
και στις συνέπειες από τη χρήση της και να λαμβάνει δια βίου ενημέρωση αναφορικά 
με την ενέργεια (US Department of Energy, 2013). 

Ο ενεργειακός γραμματισμός δεν αποτελεί αυτόνομο και διακριτό εκπαιδευτικό 
αυτοτελές αλλά εντάσσεται-είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου γραμματισμού που 
περιλαμβάνει τον γραμματισμό των κοινωνικών και φυσικών επιστημών 
(διεπιστημονικότητα) (US Department of Energy, 2014). Ο ενεργειακά εγγράμματος 
πολίτης δύναται να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ενημέρωσή του, 
να θεωρεί την ενεργειακή του συμπεριφορά ως μέρος της ενεργειακής ασφάλειας σε 
εθνικό επίπεδο και, ακολούθως, να ενισχύει και να προάγει την οικονομική του 
ανάπτυξη, να χρησιμοποιεί την ενέργεια με βιώσιμο τρόπο, να μειώνει τα 
περιβαλλοντικά ρίσκα και τις αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και να 
συντελεί με τη συμπεριφορά του σε ιδιώτες και οργανισμούς για την περιστολή των 
εξόδων τους (περιβαλλοντικών και οικονομικών) (US Department of Energy, 2013). 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει κατανοητό και 
κατακτημένο κάθε στάδιο και παράμετρος που διέπει την ενεργειακή γραμματεία στο 
σύνολό της, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο μορφωτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Όμως, 
θα πρέπει ο μαθητής/τρια να γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τα στάδια της 
ενέργειας. Ακόμη, η εκπαίδευση και οι οδηγίες που μπορεί να δεχτεί ο μαθητής/τρια 
να μπορούν να είναι αποτελεσματικότερα, όταν εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο γνώσεων και πληροφόρησης, στα οποία λαμβάνεται υπόψη, τι έχει διδαχτεί ή 
μπορεί επιπλέον να διδαχτεί ο/η μαθητής/τρια και με βάση το επιστημονικό και 
κοινωνικό πλαίσιο των ενεργειακών ζητημάτων (Shin-Cheng, Jing-Yuan & Hui-Ching, 
2017). 

Το πλαίσιο λειτουργίας και σχεδιασμού του ενεργειακού γραμματισμού 

Διαμέσου των φυσικών επιστημών, αναμφίβολα, εκτός από τις επιστήμες της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, ο ενεργειακός γραμματισμός 
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λαμβάνει υπόψη την πολιτική, την οικονομία, την ιστορική εξέλιξη, την κοινωνιολογία 
και την κατανόηση του μέσου πολίτη (Stylos, et al., 2018). 

Θα πρέπει, λοιπόν, το πλαίσιο να αποσαφηνίζει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, τι πρέπει 
να γνωρίζει ο ενεργειακά εγγράμματος μαθητής και κατόπιν αυτού να υποστηρίζει τον 
ενεργειακό γραμματισμό του με ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – curriculum, 
το οποίο να βοηθά την κατανόηση αυτή από τους μαθητές-επιμορφούμενους (Yoon-
Fah, Chwee-Hoon, Treagust & Chandrasegaran, 2013). Παράλληλα, οι ενεργειακές 
επιλογές της θεσμοθετημένης πολιτείας και του κράτους θα πρέπει να αποτελούν 
πρότυπα και να ευθυγραμμίζονται με όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές, πρακτικές 
προσεγγίσεις και διαστάσεις οι οποίες να προσδιορίζουν επακριβώς τις δραστηριότητες 
μάθησης που «απαιτούνται να είναι σύμφωνες» προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
του ενεργειακού γραμματισμού.  

Σημαντικότατο στάδιο αποτελεί η αναγνώριση της ανάγκης για ειδικευμένη ενεργειακή 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαίδευσης. Αυτό αποτελεί ένα 
σημαντικότατο βήμα, το οποίο, αφού το έχουν αναγνωρίσει αρκετοί διεθνείς 
οργανισμοί, έχουν προβεί στην υιοθέτηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων 
με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού γραμματισμού και της ευαισθητοποίησης του 
μέσου πολίτη. Τα βήματα αυτά, δύνανται να επιφέρουν σημαντικότατα οφέλη, όταν 
υλοποιούνται στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών και εφόσον η δια 
βίου εκπαίδευση συνίσταται ως μια διαρκής εκπαιδευτική ανάγκη για τον μετέπειτα 
ενήλικα. 

Ακόμη, εκτός από το ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι τοπικές ιδιαιτερότητες και διακριτότητες 
οι οποίες διαφοροποιούν, ενδεχομένως, τις εκφάνσεις ενός πλαισίου μάθησης 
αναφορικά με την ενέργεια και να καθιστούν το σημερινό δημόσιο σχολείο ως αειφόρο 
(Παπαβασιλείου, 2015).  

Ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Ε΄& ΣΤ΄) εμπεριέχεται στη 
διδακτέα ύλη το ζήτημα της ενέργειας, οι μορφές της, οι πηγές της και κάποιες 
προσεγγίσεις αναφορικά με την εξοικονόμηση και ορθολογική της χρήση, εντούτοις 
λίγα είναι γνωστά για την ενεργειακή συμπεριφορά των μαθητών στην προσωπική τους 
ζωή και ακόμη, πώς οι όποιες γνώσεις που αποκτούνται στο σχολείο επηρεάζουν την 
ατομική και οικογενειακή τους συμπεριφορά. Βέβαια, η βασική-σχολική εκπαίδευση 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά και με θετικό πρόσημο στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, όταν τηρούνται παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με το πλαίσιο 
υλοποίησης της μαθησιακής διαδικασίας (Cotton & Alcock, 2012). 

Ωστόσο, υπάρχουν ενστάσεις αναφορικά με τον βαθμό επιτυχίας και ανταπόκρισης του 
Δημοτικού Σχολείου σε αυτές τις προκλήσεις. Κι ενώ προβλέπονται από το AΠΣ 
άξονες που αφορούν στην ενέργεια και στις προσεγγίσεις της μέσα από σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικά μέσα, ωστόσο ευρύτερα, τα συμπεράσματα που 
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προκύπτουν για τον αποτελεσματικό ενεργειακό γραμματισμό των παιδιών βρίσκονται 
υπό αμφισβήτηση (Shin-Cheng et al., 2017). Αυτό υφίσταται καθώς ο γνωστικό 
τομέας, σημαντικός από κάθε άποψη, λειτουργεί σε συνδυασμό με την γενικότερη 
οικολογική προσαρμογή των μαθητών στη χρήση και την περιστολή ενέργειας μέσα 
από συστήματα περιστολής ή εξοικονόμησης ενέργειας, στοχεύοντας στη μεταβολή 
της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών και όχι στη μακροπρόθεσμη έννοια του 
ενεργειακού γραμματισμού (Cotton et al., 2015), μια «έμφαση» που μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά τις όποιες ενεργειακές σπατάλες αλλά και επιπτώσεις χρήσης της 
ενέργειας μακροπρόθεσμα (Stibbe, 2009). 

Μπορεί να πληρούνται οι θεωρητικοί «όροι» στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, οι οποίοι αφορούν και σχετίζονται, σε υψηλό βαθμό και άμεσα, με την 
εκπαίδευση για την αειφορία. Όταν όμως τα μηνύματα που εισπράττει ο 
μαθητευόμενος, εκτός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας 
(εξωδιδακτικά), έχουν ισχυρότερη επιρροή, συστηματικότητα και διάρκεια ή όταν οι 
προσεγγίσεις του ενεργειακού γραμματισμού έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και 
είναι αποξενωμένες και ασυνεχείς ως προς ένα ενεργειακά αειφορικό μοντέλο 
λειτουργίας του μαθητή, τότε ακόμη και το πιο άρτιο και ολοκληρωμένο αειφορικό 
ενεργειακό μοντέλο διδασκαλίας μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί ακόμη να υποστεί 
υστέρηση από αντικρουόμενα ή έντονα ανταγωνιστικά μηνύματα τα οποία απλά 
υπάρχουν, χωρίς να υπονοείται η συστηματική τους προώθηση (Djordjevic & Cotton, 
2011. Winter & Cotton, 2012). 

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός γραμματισμός (DeWaters & Powers, 2011) μπορεί να 
καταστήσει τους μαθητές/τριες ικανούς στην καθημερινότητά τους για ικανές και 
ενήμερες επιλογές αναφορικά με: 

• Τη γνώση και την κατανόηση σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα ευρύτερα και την 
ενέργεια, τις μορφές και τις πηγές ενέργειας, τη χρήση και τον αντίκτυπό της στο 
περιβάλλον και την κοινωνία (γνωστική συνιστώσα). 

• Τις αρμόζουσες αξίες και συμπεριφορές όπως λ.χ. η ύπαρξη παγκόσμιων ζητημάτων 
και η σημασία των προσωπικών αποφάσεων και δράσεων (συναισθηματική συνι-
στώσα). 

• Τις κατάλληλες προθέσεις και ορθολογικές ενεργειακά συμπεριφορές, όπως λ.χ. η 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, η λήψη συνετών αποφάσεων, η προώθηση 
υπέρ των αλλαγών κ.ά. 

Συζήτηση και συμπέρασμα 

Η αντίληψη του ενεργειακού γραμματισμού η οποία αναδύεται από τις προαναφερό-
μενες αρχές είναι σαφώς πιο περίπλοκη κι ενδεχομένως αρκετά πιο δύσκολη ως προς 
την υλοποίησή της από το να ακολουθούνται απλοϊκά οδηγίες και πρακτικές για τη 
μείωση και την εξοικονόμηση της ενέργειας αφού απαιτούνται εκτεταμένοι 
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μετασχηματισμοί οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές 
αλλά και το επίπεδο της συνέπειας των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.  

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας παρατηρείται περιορισμένος αριθμός μελετών 
και διερεύνησης ζητημάτων (εννοιολογικές γνώσεις, πόροι, επιστημονική γνώση, κοι-
νωνικό υπόβαθρο της ενέργειας), σε μαθητές των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχο-
λείου, ενώ όποιες υφίστανται είναι περιορισμένης εμβέλειας αναφορικά με τη θεματο-
λογία τους. Ενίοτε επικεντρώνονται στην ακαδημαϊκή προσέγγιση του ζητήματος ενώ 
η διαδικασία και η επιστημονική γνώση στη φύση και τις εξατομικευμένες μεθόδους 
θα πρέπει να είναι το επίκεντρο (Preczewski, Mittler, & Tillotson, 2009).  

Η αναγκαιότητα για συγκροτημένη και υπεύθυνη, ακόμη και σε ζητήματα ενέργειας, 
περιβαλλοντική εκπαίδευση φαίνεται να είναι αναγκαία (Παπαβασιλείου, Καΐλα, Θεο-
δωροπούλου, Αναστασάτος & Μουστάκας, 2006). Η διαμόρφωση πολιτών με τις κα-
τάλληλες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στα ζητήματα εξοικονόμησης και ορθο-
λογικής χρήσης μέσα από την καθημερινότητα των μαθητών με βιωμένες και υιοθετη-
μένες πρακτικές, η απόκτηση δεξιοτήτων, η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του 
ενεργειακού ζητήματος είναι βασικές συνιστώσες μιας αγωγής, που θα αφορά την ε-
νέργεια, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (Δημητρίου, 2008. Παπα-
βασιλείου, 2015). Θεωρείται, λοιπόν αρχικά, αναγκαία η αποτύπωση των προσωπικών 
στάσεων των μαθητών/τριών για την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, 
ώστε να γίνει αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη υπό την έννοια της οριοθέτησης 
και της αποσαφήνισής τους με στόχο την άρση των παρανοήσεων (Shin-Cheng, et al., 
2017). Ακολούθως, μπορεί να παραχθεί επιπρόσθετο διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό 
καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που να περιγράφει μέτρα και πρα-
κτικές εξοικονόμησης ενέργειας με έξυπνο ή αποδοτικό τρόπο. Η αυξημένη γνώση, 
βέβαια, σε ακαδημαϊκό επίπεδο από τους μαθητές, δεν σημαίνει απαραίτητα θετικότε-
ρες στάσεις των μαθητών στα προαναφερόμενα ζητήματα (Αϊβαζίδης, 2000), εκτός κι 
αν εμπλέκονται διαδικασίες αύξησης της προσωπικής ευθύνης και της ανάληψης ενερ-
γού ρόλου υπέρ της ενεργειακής λιτότητας. 

Θέματα που αφορούν την κοινωνική διάσταση της ενέργειας, την παραγωγή, τη μετα-
φορά, την αποθήκευση, την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας κ.ά., 
δείχνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μελέτης έλλειψη γνώσεων αναφορικά με 
την ενέργεια σήμερα. Ζητήματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα των συμβατικών φυ-
σικών πόρων, τη διαθεσιμότητα και χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
(Liarakou, Gavrilakis & Flouri, 2009), ζητήματα που σχετίζονται με την πυρηνική ε-
νέργεια, την κοινωνική συνιστώσα της ενεργειακής διαχείρισης κ.ά. Πολλές από τις 
μελέτες που αγγίζουν τα προαναφερόμενα ζητήματα, επιπρόσθετα, στηρίζουν τα ευρή-
ματά τους χρησιμοποιώντας ένα μικρό δείγμα στοιχείων (αποσπασματική τοπικότητα) 
που σχετίζονται με την ενέργεια ως μέρος μιας ευρύτερης εκτίμησης περιβαλλοντικών 
γνώσεων και μετρήσεων ενώ υπολείπεται συνολική συγκριτική μελέτη σε εθνικό επί-
πεδο ερευνητικών προσεγγίσεων μελέτης περιπτώσεων για τη διεξαγωγή ασφαλών συ-
μπερασμάτων. 
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Καλές πρακτικές ενεργειακού γραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο.  
Διδακτικό σενάριο 

Ποιμενίδης Δημήτριος 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Poimenidis@aegean.gr 

Ιωαννίδου Γεωργία 
ΜΔΕ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

gina.ioannidou@gmail.com 

Ποιμενίδου Σοφία 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
sofia_poim@hotmail.com 

Περίληψη 

Η αντιμετώπιση των ανθρωπογενών επιπτώσεων από τη χρήση της ενέργειας αποτελεί 
σημαντική σύγχρονη πρόκληση και προϋποθέτει σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων ενίσχυσης του ενεργειακού γραμματισμού των μαθητών/τριών 
στους τομείς χρήσης, εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Η υλο-
ποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί 
μοχλό και εργαλείο αλλαγής της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών για υιοθέτηση ορ-
θής ενεργειακής συμπεριφοράς για όλη τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Για τους λό-
γους αυτούς υλοποιήθηκε πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε μαθη-
τές Δημοτικού σχολείου και διαρθρώθηκε σε δεκατρείς διδακτικές προσεγγίσεις διάρ-
κειας τριμήνου. Χρησιμοποιήθηκαν σειρά από τεχνικές όπως καταιγισμός ιδεών, χάρ-
της εννοιών, βιωματική προσέγγιση στο πεδίο, καταγραφή, επεξεργασία και παρουσί-
αση δεδομένων, δραματοποίηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συζήτηση. Τα α-
ποτελέσματα δείχνουν σημαντικά οφέλη σε μαθητές/τριες. Η προσέγγιση παρουσιάζε-
ται ως προτεινόμενο διδακτικό σενάριο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική Προσέγγιση, Ενεργειακός Γραμματισμός, Αειφορία 

Εισαγωγή 

Το ενεργειακό ζήτημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα που απασχολούν και θα απασχολούν, εκτός από την παρούσα, τις γενιές που α-
κολουθούν. Η χρήση συμβατικών ενεργειακών πηγών έχει ως συνέπεια την κλιματική 
αλλαγή και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις εκπομπές καυσαερίων, καθι-
στώντας επιτακτική την ανάγκη δραστηριοποίησης όλων μας (Kaldellis, Kapsali, 
Kaldelli & Katsanou, 2013). Αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερα σύνθετο, αρκετά απαιτητικό 
αναφορικά με την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουν όλοι (ενήλικοι και παι-
διά), ώστε να το προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο βασίζεται κυρίως σε συμβατικές 
πηγές και λίγο σε ΑΠΕ (Ρ.Α.Ε, 2018. Kavouridis, 2008). Οι εκπομπές καυσαερίων και 
η εξάντληση των φυσικών πόρων καθιστούν διεθνώς και τοπικά, αναγκαία την αλλαγή 
του ενεργειακού μοντέλου παραγωγής με σταδιακή μείωση των ορυκτών καυσίμων και 
αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο (Menanteau, Finon & Lamy, 2003). Απαι-
τούνται ολοκληρωμένες δράσεις για εξοικονόμηση, ορθολογική χρήση και βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας (Rogelj, McCollum & Riahi, 2013. Ποιμενίδης, Δη-
μητρίου & Φώκιαλη, 2013). Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020 είναι η μεί-
ωση θερμοκηπιακών αερίων (σε σχέση με το 1990), διείσδυση των ΑΠΕ και εξοικονό-
μηση ενέργειας κατά 20% (Ε.C, 2011, 2012). 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο πλαίσιο της αειφορίας, συστατικό στοιχείο των Α-
ναλυτικών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης, προάγει την ενεργό δράση του κριτικά σκεπτόμενου μα-
θητή, δίνει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, καλλιεργεί αξίες, αντιλήψεις και στά-
σεις, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (Παπαβασιλείου, 
2011), κατά το «σκέψου οικουμενικά, δράσε τοπικά».  

Κριτήριο επιλογής θέματος 

H ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα διαχείρισης, εξοικονόμησης και ορ-
θολογικής χρήσης της ενέργειας, ήταν το κριτήριο του διδακτικού σεναρίου καλών 
πρακτικών. θεωρείται καίριο ζήτημα, έχει τοπική και παγκόσμια διάσταση και μόνιμο, 
πλέον, χαρακτήρα στα Αναλυτικά Προγράμματα, στην τυπική εκπαίδευση (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 
2003). Προσφέρεται για διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία, ανάπτυξη επι-
κοινωνιακών δεξιοτήτων, έχει πλούσιο εννοιολογικό πλαίσιο και προάγει τον ενερ-
γειακό γραμματισμό των μαθητών/τριών. Υλοποιήθηκε στις τάξεις Β΄& Γ΄, σε σύνολο 
34 μαθητών/τριών. 

Στόχοι 

Οι στόχοι του υλοποιημένου διδακτικού σεναρίου αφορούν στην/στον: α. Αναγνώριση 
πηγών ενέργειας, β. Διαχωρισμό των ΑΠΕ από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, γ. Κα-
τανόηση του Ήλιου ως πρωταρχική πηγή ενέργειας, δ. Αναγνώριση πλεονεκτημάτων 
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ε. Ευαισθητοποίηση και στην μείωση κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στ. Απόκτηση καλών πρακτικών εξοικονόμησης /ορθο-
λογικής χρήσης της ενέργειας, ζ. Ευαισθητοποίηση στο τοπικό και ευρύτερο ενερ-
γειακό πρόβλημα, η. Κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεων από την υπερ-
κατανάλωση ενέργειας, θ. Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, υπευθυνότητας και 
προσωπικών σχέσεων, ι. Ψυχαγωγία, καλλιέργεια έκφρασης, και κ. Διασύνδεση μαθη-
μάτων γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών, Τ.Π.Ε., καλλιτεχνικών. 

Μέθοδος 
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Χρησιμοποιούνται η μέθοδος project, η επίλυση προβλήματος, ο καταιγισμός ιδεών 
και η δημιουργία χάρτη εννοιών. Εφαρμόζονται οι αρχές ομαδοσυνεργατικής διδασκα-
λίας και μάθησης και η ανάπτυξη νέων δυναμικών σχέσεων μεταξύ των μελών της 
ομάδας (Ματσαγγούρας, 2000) και η χρήση Τ.Π.Ε. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 
5μελείς ομάδες μέσω «δελτίου πρόσκλησης συμμαθητών σε πάρτι». 

Πηγές Υλικού 

Χρήση υλικού από το διαδίκτυο (κείμενα, φωτογραφίες, εκπαιδευτικά video) κατάλ-
ληλα για την ηλικία των μαθητών, ιστοσελίδες οργανισμών και βάσεις δεδομένων, σχο-
λικά εγχειρίδια και άλλο έντυπο και φωτογραφικό υλικό που συλλέγεται, κυρίως, από 
τα παιδιά. 

Διδακτικές ενέργειες, στάδια εξέλιξης και χρονική διάρκεια 

Βήμα 1, 45΄: Δημιουργία 5μελών ομάδων με κριτήρια τις προϋπάρχουσες γνώσεις και 
ελλείψεις (υψηλό-χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο), τις μεταξύ τους σχέσεις και την επιθυ-
μία συνεργασίας ή παρέας. Υλοποίηση «δελτίου πρόσκλησης πάρτι» (ποιους θα κα-
λούσες στο πάρτι σου). Στόχος η αποδοχή των μη δημοφιλών παιδιών, η ανάπτυξη 
προσωπικών σχέσεων η ενδυνάμωση του γνωστικού και ψυχοσυναισθηματικού κεφα-
λαίου των παιδιών. 

Βήμα 2, 45΄: Καταγραφή των απόψεων των παιδιών μέσω καταιγισμού ιδεών με λέξεις 
κλειδιά (χάρτης εννοιών). Με κατάλληλες ερωτήσεις τα παιδιά εκφράζονται, τοποθε-
τούνται σε βασικές έννοιες, γνώσεις και απόψεις και δημιουργούν «χάρτη εννοιών» για 
την ενέργεια, με χρήση cmap tools. 

Βήμα 3, 45΄: Βιωματική προσέγγιση στην αυλή. Παρατήρηση της θερμικής και φωτει-
νής ακτινοβολίας με απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και κατόπιν μετακί-
νησή στη σκιά των δέντρων της αυλής ή σε παρακείμενες σκιάσεις του σχολικού κτη-
ρίου. Παρατήρηση των κινήσεων των φύλων των δέντρων. Εύρεση γενεσιουργού αι-
τίας της θερμότητας και του ανέμου. Προβολή βίντεο «Το ταξίδι της Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας». 

Βήμα 4, 90΄: «Φανταστική» βιωματική δραστηριότητα στην τάξη. Δημιουργία φαντα-
στικού σεναρίου: ένα μυστήριο μονοπάτι μεταφέρει τα παιδιά σε ένα μελλοντικό, χρο-
νικά, περιβάλλον στο οποίο καλούνται να φανταστούν (μάτια κλειστά, το σώμα να α-
κουμπά χαλαρά στα θρανία) πώς θα είναι αυτό. Υποβάλλονται σε ερωτήσεις για τη 
μορφή του φυσικού κόσμου στο μέλλον, (φυτά, ζώα, θάλασσα, αέρας, περιβάλλον γε-
νικότερα). Δημιουργούν και αναρτούν τα έργα τους στον πίνακα, συνθέτουν ομαδικές 
απεικονίσεις, περιγράφουν, εξηγούν και αιτιολογούν.  

Βήμα 5, 30΄: Διαπιστώσεις: Δια μέσω της παρουσίασης των έργων τους (απεικονίσεις 
με «βρομισμένο αέρα», ελάχιστα φυτά, νεκρά ζώα κ.ά.) και αναζήτησης των αιτίων 
αποδίδονται ευθύνες στον ίδιο τον άνθρωπο (ανθρωπογενής υποβάθμιση του 
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περιβάλλοντος). Προβολή βίντεο «Ο Bozzetto για τον πλανήτη που συνεχίζουμε να 
καταστρέφουμε! 

Βήμα 6, 45΄: Αφήγηση παραμυθιού «Ο χωρικός και ο παράξενος γείτονάς του». Επι-
χειρείται η κατανόηση του ανθρωποκεντρισμού που διέπει τον σύγχρονο άνθρωπο και 
ο προϊδεασμός των παιδιών έμμεσα για την έννοια της αειφορίας, σε ό, τι αφορά την 
ορθολογική διατήρηση των πόρων, την ενίσχυση της ενσυναίσθηση για ό,τι τα περι-
βάλλει και συγχρόνως η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης απέναντι σε περιβαλ-
λοντικά ζητήματα με στόχο τη διαμόρφωση αντιλήψεων πρόληψής τους. Η αφήγηση 
εξιστορεί τη συνάντηση δύο ατόμων, ενός ξωτικού κι ενός χωρικού. Ο χωρικός με τις 
πράξεις του ακούσια παρεμποδίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρωπόμορφου όντος 
(ξωτικού) και με τις καθημερινές του δραστηριότητες γίνεται υπαίτιος να στερείται ε-
κείνο την ευημερία του. Εκείνο με τη σειρά του ευγενικά και περίτεχνα τον φέρνει 
αντιμέτωπο με τις πράξεις και τις συνέπειες των πράξεων του και τον οδηγεί στο να 
αλλάξει τη συμπεριφορά του. Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο «Α.Π.Ε. & Ανακύ-
κλωση». 

Βήμα 7, 45΄: Υλοποίηση δραματοποίησης και εναλλαγής των ρόλων του παραμυθιού. 
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της εγρήγορσης και της πρόληψης ως 
αρχή και αξία για την ομαλή συμβίωση των έμβιων όντων και των αβιoτικών στοιχείων 
και αποκτούν υπόβαθρο και ικανότητα αναγνώρισης και πρόληψης περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που ξεκινούν από τον μικρόκοσμό τους (οικογένεια, σπίτι, σχολείο) ε-
πεκτείνοντάς το και στον υπόλοιπο «κόσμο» που τα περιβάλλει. Η άγνοια λογίζεται ως 
«φτηνή δικαιολογία και πηγή δύσκολα αναστρέψιμων καταστροφών» που προκαλεί ο 
άνθρωπος.  

Βήμα 8, 45΄: Επισήμανση και καταγραφή σε δελτίο τομέων κατανάλωσης και υπερκα-
τανάλωσης ενέργειας στο οικιακό περιβάλλον των μαθητών/τριών. Θεωρητική προ-
σέγγιση στο σχολείο και καταγραφή των μαθητών στο σπίτι τους. Σύνθεση και παρου-
σίαση αυτών. Αναφέρονται οι σημαντικότερες συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ε-
νέργειας στα σπίτια τους, η συχνότητα χρήσης αυτών και η αναγκαιότητα ή η μη ανα-
γκαιότητα χρήσης και λειτουργίας αυτών. Επισημαίνονται η θέρμανση, ο φωτισμός, η 
λειτουργία τηλεόρασης και ψυγείου, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το πλυντήριο. Επι-
σημαίνονται τα «λαμπάκια» που ανάβουν συνεχώς σε κάποιες συσκευές. Τα παιδιά δεν 
συνδέσουν το «αναμμένο λαμπάκι» με την αδικαιολόγητη κατανάλωση ηλεκτρισμού.  

Βήμα 9, 45΄: Προτάσεις τρόπων ορθολογικής χρήσης των προαναφερόμενων συ-
σκευών, χρόνου και αναγκαιότητας χρήσης τους ή απενεργοποίησής τους (όχι Stand 
By). Αναφορά στα «λίγα ρούχα στο πλυντήριο», στις αδικαιολόγητα αναμμένες λάμπες 
(κανείς στο χώρο), η λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν χρησιμοποιείται 
κ.ά. Αναφορά στις περισσότερες συσκευές που είναι συνήθως στη πρίζα, ακόμα και 
όταν δε λειτουργούν. Τοποθέτηση φορτιστή κινητού σε πρίζα ενώ ένας άλλος είναι 
εκτός πρίζας. Με διαδοχικά και σύντομα αγγίγματα, διαπιστώνεται πως ο πρώτος είναι 
πιο «ζεστός» καθώς καταναλώνει ενέργεια ενώ ο δεύτερος όχι.  
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Βήμα 10, 45΄: Προσκόμιση εικόνων και φωτογραφιών από διάφορα έντυπα που απει-
κονίζουν ΑΠΕ και δημιουργία ομαδικό κολάζ. Συζήτηση και αναφορές ύπαρξης ηλια-
κών θερμοσιφώνων (διαπίστωση πως ιδιόκτητες οικίες διαθέτουν ηλιακούς θερμοσί-
φωνες, όχι όλες οι ενοικιαζόμενες). Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας». 

Βήμα 11, 60΄: Μελέτη λογαριασμών ΔΕΗ, συγκριτική προσέγγιση ποσών ενέργειας σε 
KWh και χρηματικού κόστους. Συσχέτιση εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων. Συ-
σχέτιση περιορισμού κατανάλωσης ρεύματος και περιορισμού καύσης πετρελαίου. Α-
ναφορές ύπαρξης ηλιακών θερμοσιφώνων, συσχέτιση με την περιστολή ενέργειας και 
χρημάτων. Αναφορές σε εγκατεστημένα συστήματα (ανεμογεννήτριες & φωτοβολτα-
ϊκά). Διερεύνηση ύπαρξης ηλιακών θερμοσίφωνων στις οικίες τους.  

Βήμα 12, 90΄: Φωτογραφίες καυσαερίων του τοπικού συστήματος. Αναφορά στις επι-
πτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Συζήτηση, πα-
ραδοχή ανάγκης εξοικονόμησης ηλεκτρισμού και χρημάτων, μείωση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και προβλημάτων υγείας. Διερεύνηση  φαινομένου συχνών διακοπών 
στο τοπικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Αναζήτηση αιτίων, αποσαφήνιση αδυναμίας 
ασφαλούς υποστήριξης ηλεκτροδότησης τοπικά. 

Βήμα 13, 45΄: Αερισμός της τάξης από 2 μαθητές. Οι υπόλοιποι παρατηρούν. Αναζή-
τηση αιτιών, αναγκαιότητας, διάρκειας αερισμού, αναφορά στην απώλεια θερμότητας. 
Επισήμανση ανάγκης προσωρινού κλεισίματος της θέρμανσης και ρύθμισης της έντα-
σής της. Κατανόηση ανάγκης εξοικονόμησης, ορθολογικής χρήσης και ρύθμισης της 
θερμοκρασίας χώρου. Καταγραφή αποτελεσμάτων. 

Βήμα 14, 60΄: Αναφορά στους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας (ρεύματος) και ορ-
θολογικής της χρήσης, στο σπίτι και στο σχολείο. Αιτιολόγηση, σύνταξη καταλόγου 
καλών πρακτικών και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Αξιολόγηση προγράμματος-Διάχυση αποτελεσμάτων 

Αξιολόγηση σταδίων, προσπάθειας, συνεργασίας και αποτελεσμάτων προσέγγισης δι-
δακτικού σεναρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολό-
γηση, ατομικά και ομαδικά. Υλοποίηση ομαδικών δημιουργιών απεικόνισης κολάζ από 
διάφορα έντυπα και το διαδίκτυο. Σύνθεση θεματικών απεικονίσεων με φωτογραφίες 
παρουσίασης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού, (κυρίως ηλιακής και αιολικής). 
Ζωγραφική απεικόνιση πηγών και μορφών ενέργειας, σύνταξη κειμένων με συμπερά-
σματα, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου, δημιουργία οδηγού συμβουλών 
εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ηλεκτρισμού. Καταγραφή δελτίου αξιολόγη-
σης των σταδίων. Αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών Τ.Π.Ε.. Ευαισθητοποίηση και 
προώθηση καλών πρακτικών σε γονείς ή άλλους συμμαθητές. Συμπλήρωση σύντομου 
ερωτηματολογίου (Ερωτηματολόγιο U4energy) προσαρμοσμένου στα θέματα διερεύ-
νησης και βήματα υλοποίησης, αποκωδικοποίηση των απαντήσεων. Συζήτηση μεταξύ 
των παιδιών μέσω των ομάδων, διατύπωση συμπερασμάτων. 
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Τ.Π.Ε.-Προβαλλόμενα Video 

cmap tools, HY & Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=_RLJO0nAqKg, Το Ταξίδι της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας. 

https://www.youtube.com/watch?v=3zLfMblEALw, Ο Bozzetto για τον πλανήτη που 
συνεχίζουμε να καταστρέφουμε!  

https://www.youtube.com/watch?v=SBNxrvBAihA, Α.Π.Ε. & Ανακύκλωση. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHLZq6iezoI, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  
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Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή: Μελέτη περίπτωσης μαθητή με 
ΔΕΠ-Υ με τη χρήση λογισμικού της Lego. 

Νίκα Ελευθερία 
Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.02.50), M.Ed. Ειδικής Αγω-

γής - M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Lego 
education WeDo 2.0, EleftheriaNika@outlook.com 

Ράπτη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 (Πληροφορικής / Ρομποτικής), Πιστοποιημένη εκπαιδεύ-

τρια Lego education WeDo 2.0, EV3, eva_rapti@hotmail.com 

Περίληψη 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ως μέρος της εκπαίδευσης S.T.E.M. (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics), κατακτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική 
καθημερινότητα, με θετικά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές, κάθε ηλικίας και 
βαθμίδας. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η αξιοποίησή της σε μαθητές με Ειδικές Εκ-
παιδευτικές Ανάγκες σημειώνει πολλαπλά οφέλη. Ωστόσο, οποιαδήποτε παρέμβαση 
στην Ειδική Αγωγή, θα πρέπει να υλοποιείται βάσει εξατομικευμένου προγράμματος 
εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ικανότητες, ανάγκες, ελλείμματα του εκάστοτε μα-
θητή. Ειδικά στον ελλαδικό χώρο, οι έρευνες που αξιοποιούν συνδυαστικά τις δύο επι-
στήμες αυτές, είναι περιορισμένες. Αντιλαμβανόμενοι το κενό αυτό, επιχειρούμε με 
την παρούσα μελέτη περίπτωσης να παρουσιάσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα ρομπο-
τικής με τη χρήση του λογισμικού WeDo 2.0 της Lego, που σχεδιάστηκε για μαθητή 
Γ’ δημοτικού, διαγνωσμένο με ΔΕΠ-Υ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 
διαπιστώσαμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος ωφέλησε τόσο την επίδοση του μα-
θητή, όσο και την ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος και της αυτοαποτελεσματικότητάς 
του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική ρομποτική, Ειδική αγωγή, ΔΕΠΥ, Lego WeDo 2.0. 

Εισαγωγή 

 Η Ρομποτική αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών (S.T.E.M.) και αφορά 
στον κλάδο της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και μελέτη των 
ρομπότ (Δουλγέρη, 2007). Στις μέρες μας και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, 
η Εκπαιδευτική Ρομποτική βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο 
στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες 
(Alimisis, 2013), με χρήση διαφορετικών κιτ (πχ Lego Mindstorms, Arduino).  

Ως προς το θεωρητικό υπόβαρθο, η Εκπαιδευτική Ρομποτική αξιοποιεί τις θέσεις του 
κονστρουκτιβισμού (constructivism) και τις θεωρίες του παιδαγωγού Jean Piaget, ο ο-
ποίος υποστήριζε ότι η μάθηση αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της, 
που βασίζεται στις εμπειρίες. Ακόμη, βασίζεται στην κονστρακσιονιστική 

1910/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



(constructionist) εκπαιδευτική φιλοσοφία του Seymour Papert, ο οποίος τόνιζε ότι η 
νέα γνώση κατακτάται αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές ασχολούνται με την κα-
τασκευές που έχουν προσωπικό νόημα (Kucuk & Sisman, 2017). 

Εκπαιδευτικοί και ερευνητές, τείνουν να αξιοποιούν πιο συχνά την Εκπαιδευτική Ρο-
μποτική, ως πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης των γνωστικών δομών 
των μαθητών, καθώς καταφέρνουν να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα έννοιες της 
διδακτέας ύλης, κατά κύριο λόγο των γνωστικών περιοχών της φυσικής, των μαθημα-
τικών, της πληροφορικής, της τεχνολογίας (Xia & Zhong, 2018), δεδομένου ότι εμπλέ-
κονται ενεργά και βιωματικά (Cavaliero, 2017). Ενδεικτικά, καλλιεργούνται δεξιότη-
τες όπως η επίλυση προβλημάτων, η κατανόηση της προγραμματιστικής λογικής, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης η 
βελτίωση των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων (Alimisis, 2013). 

Επιπρόσθετα, η διερευνητική αυτή μάθηση που προσφέρει η Ρομποτική, παρέχει την 
ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν παίζοντας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επηρεάζονται 
και άλλοι τομείς: ο συναισθηματικός και ο κοινωνικός. Παρατηρείται λοιπόν τόνωση 
της αυτοπεποίθησής τους, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός έργου, ε-
νίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης της συμπε-
ριφοράς τους. Αντίστοιχα, καλλιεργούνται κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 
ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται εξάσκηση και βελτίωση 
των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, της οπτικοχωρικής αντίληψης και σκέψης 
(Karna-Lin, Pihlainen-Bednarik, Sutinen, & Virnes, 2006). 

Ερευνητικά αποτελέσματα προερχόμενα από τον ευρωπαϊκό χώρο, επισημαίνουν την 
ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων και ικανοτήτων και υπερτονίζουν τη σημασία της 
αξιοποίησης της Ρομποτικής στην εκπαίδευση, γεγονός που διαπιστώνουμε και εμείς, 
μέσα από την εκπαιδευτική μας καθημερινότητα (Xia & Zhong, 2018). 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή 

Η εφαρμογή τη Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ειδική αγωγή αποτελεί πλέον έναν 
εναλλακτικό και αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης. Αρκετές έρευνες διεθνώς, έχουν 
μελετήσει τη διδασκαλία Ρομποτικής σε μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσμα-
τος, οι οποίοι σημείωσαν σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δε-
ξιότητές τους (LeGoff, 2004). Ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί εκτεταμένα η συμβολή της 
αλλά και πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής της σε μαθητές με διαφορετικές Δυ-
σκολίες Μάθησης (πχ νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down), ή Μαθησιακές Δυσκολίες 
(πχ ΔΕΠ-Υ, δυσαριθμησία). Στον ελλαδικό χώρο τη δεδομένη χρονική στιγμή, κυρίως 
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν καταπιαστεί με αυτόν τον ενδιαφέροντα συγκερασμό 
των δύο επιστημονικών περιοχών. 

Ωστόσο, εμπειρικά διαπιστώνουμε περιορισμένη αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής σε φορείς και υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής (δημόσιους ή ιδιωτικούς), είτε λόγω 
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του υψηλού κόστους απόκτησης του εκάστοτε εξοπλισμού, είτε λόγω δισταγμού ή ά-
γνοιας των εκπαιδευτικών. Έτσι, συχνά, οι μαθητές αυτοί οδηγούνται στον αποκλεισμό 
από καινοτόμες παρεμβάσεις αλλά και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες. 
Πώς όμως θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και 
ειδικότερα μαθητών με Δυσκολίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες, εάν δεν φέ-
ρουμε το εκάστοτε πρόγραμμα στα μέτρα τους; 

Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις έννοιες της τροποποίησης, της προσαρμογής 
και εξατομίκευσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, 
οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ειδικής Αγωγής (Τζιβινίκου, 2015). Με 
αυτό τον τρόπο, προβαίνοντας στις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές με-
θόδων, στρατηγικών, υλικού και μέσων που θα αξιοποιήσουμε, θα είναι δυνατό να δια-
μορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες επιτυχίας, ενίσχυσης αυτοαντίληψης και αυτοα-
ποτελεσματικότητας για όλους τους μαθητές. 

ΔΕΠ-Υ 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια σύντομη αναφορά στη 
νευροβιολογική Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας, που θα α-
ποτελέσει αντικείμενο της μελέτης περίπτωσης, η οποία ακολουθεί το άτομο καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του και επηρεάζει αρνητικά τις ακαδημαϊκές, διαπροσωπικές και 
κοινωνικές δραστηριότητές του (Heward, 2011). 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό και ταξινομητικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχια-
τρικής Εταιρείας (DSM-5), διακρίνονται τρεις διαφορετικοί υποτύποι: με προεξάρχο-
ντα τον υπερκινητικό/ παρορμητικό τύπο, με προεξάρχοντα τον απρόσεκτο και τέλος, 
ο συνδυασμένος τύπος. Χαρακτηριστικές συμπεριφορές είναι η δυσκολία συγκέντρω-
σης της προσοχής και ολοκλήρωσης ενός έργου (ελλειμματική προσοχή) καθώς και οι 
συχνά άσκοπες ή ακατάλληλες υπερδραστήριες συμπεριφορές (υπερκινητικότητα/ πα-
ρορμητικότητα) (Σκαλούμπακας, χ.η.). 

Σχετικά με την αντιμετώπισή της, εκτός των άλλων (πχ φαρμακευτική αντιμετώπιση), 
συστήνονται εξατομικευμένες συμπεριφορικές παρεμβάσεις (Σκαλούμπακας, χ.η.), με 
την εφαρμογή μεθόδων που εστιάζουν στην ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξατο-
μικευμένου και δομημένου προγράμματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητή της 
Γ’ δημοτικού, διαγνωσμένο με ΔΕΠ-Υ, σε ολιγομελές τμήμα, με την αξιοποίηση του 
υλικού της Lego WeDo 2.0. 

Μελέτη Περίπτωσης 

Ο μαθητής λοιπόν έχει λάβει διάγνωση ΔΕΠ-Υ (συνδυασμένου τύπου) από την Α΄ δη-
μοτικού. Η επαφή μας μαζί του ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου του 2018, στο ιδιωτικό 
κέντρο αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών με το οποίο συνεργαζόμαστε 
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(εκπαιδευτικός πληροφορικής και εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής) και σχεδιάσαμε ένα 
βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα εξατομικευμένης διδασκαλίας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος, αξιοποιήσαμε 
διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, προκειμένου να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του 
μαθητή: ημιδομημένη συνέντευξη με τους γονείς σχετικά με τις συνήθειες και συμπε-
ριφορές του μαθητή σε διάφορα πλαίσια (σχολείο – σπίτι), λήψη σχολικού ιστορικού, 
μελέτη της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ και παρατήρηση του μαθητή στο πρώτο δοκιμα-
στικό μάθημα με χρήση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων συμπεριφοράς. 

Το προφίλ του υποκειμένου της μελέτης 

Ο μαθητής λοιπόν κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζει ζητήματα προσαρμογής στην τάξη 
και στην ομάδα. Δυσκολεύεται να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα καθισμέ-
νος και συχνά σηκώνεται από τη θέση του χωρίς λόγο και άδεια. Δεν περιμένει τη σειρά 
του για την εκτέλεση μιας εργασίας, την αφήνει ημιτελή πολλές φορές, και προτιμά την 
απόσυρση από την ομάδα και την ενασχόληση με άλλη δραστηριότητα. Οι συμμαθητές 
του επιρρίπτουν ευθύνες για την ανυπομονησία του («δεν περιμένει τη σειρά του») και 
για τις καταστροφικές του τάσεις («τις περισσότερες φορές χαλάει ό,τι έχουμε φτιά-
ξει»). Όταν οι οδηγίες μιας δραστηριότητας δεν είναι σαφείς, χάνει το ενδιαφέρον του 
και η προσοχή του διαφεύγει από το ζητούμενο, επηρεασμένος από εξωτερικά ερεθί-
σματα. Χαρακτηρίζεται ως ανοργάνωτος και δυσκολεύεται να προχωρήσει μια εργασία 
όταν το θρανίο του είναι γεμάτο αντικείμενα. 

Σχεδιασμός Μαθήματος 

Σχεδιάσαμε λοιπόν μία σειρά τεσσάρων μαθημάτων, διατηρώντας την ίδια δομή για 
όλους και όλη την ομάδα, με συναντήσεις συχνότητας μία φορά την εβδομάδα, για 
διάστημα ενός μήνα. Η διδασκαλία αφορούσε μαθητές 4– 2 ομάδες. Αξιοποιήθηκε η 
δομή και μεθοδολογία που ακολουθούμε κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση Εξατομι-
κευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή (ομαδοσυνεργατική μέθο-
δος, μοντελοποίηση, καθοδηγούμενη εξάσκηση, ανεξάρτητη μάθηση), και επιλέξαμε 
τα καταλληλότερα μέσα και υλικά (εξοπλισμός Lego WeDo 2.0, tablet, πλαστελίνες, 
χαρτί, πίνακας κ.ά). Προσέξαμε ιδιαίτερα τη χωροταξία της αίθουσας, τοποθετώντας 
τα θρανία στο κέντρο της αίθουσας, μακριά από διασπαστικά στοιχεία (τα παράθυρα), 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες για κίνηση. Επιπλέον, λάβαμε σοβαρά υπόψη τις προδια-
γραφές που παρέχει η Lego για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πακέτων (ομαδική 
εργασία ανά δύο μαθητές, προτάσεις οργάνωσης του χώρου εργασίας). 

Αναλυτικότερα, επιμερίσαμε τις φάσεις του μαθήματος σε τέσσερις: κατασκευή του 
πλαισίου της ιστορίας, κατασκευή του ρομπότ, προγραμματισμός του και λύση της ι-
στορίας. Δεδομένου ότι επιθυμούσαμε να δίνουμε σαφείς και σύντομες οδηγίες στον 
μαθητή, για κάθε βήμα κατασκευάσαμε πλαστικοποιημένες κάρτες με απλές οδηγίες 
για κάθε βήμα της κατασκευής, οι οποίες αποδίδονταν με διαφορετικό χρώμα 
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(κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, μπλε) και τοποθετούνταν σταθερά στο αριστερό μέρος 
του θρανίου. Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένα βήμα, τις μάρκαρε ως ολοκληρωμέ-
νες. Πριν την έναρξη του μαθήματος, καταγράφαμε στον πίνακα αδρομερώς τα 4 βή-
ματα και ενημερώναμε τον μαθητή για τις αλλαγές της θέσης του σε κάθε βήμα. Οι 
ρόλοι των μαθητών στην ομαδική εργασία εναλλάσσονταν και καθορίζονταν εκείνη τη 
στιγμή, ύστερα από μεταξύ τους συνεννόηση. Τέλος, η διάρκεια του μαθήματος ήταν 
1:15, χωρίς χρονικό περιορισμό κάθε φάσης. 

Αποτελέσματα 

Να επισημάνουμε ότι, η αξιολόγηση του μαθητή πραγματοποιήθηκε με ποιοτικά (πχ 
ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα) και ποσοτικά κριτήρια (πχ ως προς το χρόνο που 
παραμένει προσηλωμένος σε ένα έργο, πόσες φορές θα σηκωθεί κ.ά.). Ως τελευταία 
φάση του μαθήματος, επιλέξαμε να είναι η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. 

Ο μαθητής όχι μόνο έδειξε να απολαμβάνει και να διασκεδάζει με τη συμμετοχή του 
(«ξετρελάθηκα», «πέρασα πολύ ωραία σήμερα», «το ευχαριστήθηκα»), αλλά και στα-
διακά να βελτιώνει ελλειμματικές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματικότερη συνεργα-
σία, ο χρόνος που παραμένει καθισμένος για την εκτέλεση ενός έργου, η σημαντική 
μείωση των περιπτώσεων απόσυρσης της προσοχής αλλά και άσκοπων μετακινήσεων. 
Ακόμη, η άσκηση αυτοαξιολόγησης, ενίσχυσε την πίστη του μαθητή στον εαυτό του, 
σχετικά με τη γνώση που κατέκτησε αλλά και τις ικανότητές του. Τα αποτελέσματα 
αυτά, μας δίνουν το έναυσμα να σχεδιάσουμε και άλλα μαθήματα για μαθητές με ΔΕΠ-
Υ, εντάσσοντάς τους σε πολυπληθέστερες τάξεις. 

Συμπεράσματα 

Στόχος μας στην παρούσα μελέτη περίπτωσης ήταν να παρουσιάσουμε το εξατομικευ-
μένο πρόγραμμα μαθημάτων Ρομποτικής, που σχεδιάστηκε για μαθητή με ΔΕΠ-Υ και 
ακολούθως, να τονίσουμε την αναγκαιότητα προσαρμογής κάθε δραστηριότητας στην 
οποία εντάσσεται κάθε μαθητής με ΔΕΠ-Υ, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μαθησιακή 
δυσκολία, ώστε να επωφεληθεί το μέγιστο δυνατό. 

Παρά το γεγονός ότι η μεθοδολογία αλλά και τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης 
περίπτωσης δεν είναι δυνατό να γενικευθούν κυρίως λόγω του περιορισμένου δείγμα-
τος, ωστόσο, πιστεύουμε πως καταδεικνύουν τη σημασία της απρόσκοπτης διεπιστη-
μονικής συνεργασίας κάθε ειδικότητας που αξιοποιεί την εκπαιδευτική ρομποτική, με 
τους ειδικούς παιδαγωγούς, προκειμένου να καταστεί η Εκπαιδευτική Ρομποτική πραγ-
ματικά προσβάσιμη σε όλους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes 
in Science and Technology Education, 6(1), 63-71. 

1914/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Cavaliero, T. (2017). Creative blocs: action research study on the implementation of 
Lego as a tool for reflective practice with social care practitioners. Journal of Further 
and Higher Education, 41(2), 133-142. 

Δουλγέρη, Ζ. (2007). Ρομποτική: Κινηματική, δυναμική και έλεγχος αρθρωτών βραχιό-
νων. Αθήνα: Κριτική. 

Heward, W. L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική Εκπαί-
δευση. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: 
Τόπος. 

Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik, K., Sutinen, E., & Virnes, M. (2006, July). Can ro-
bots teach? Preliminary results on educational robotics in special education. In Sixth 
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'06) (pp. 
319-321). IEEE. 

Kucuk, S., & Sisman, B. (2017). Behavioral patterns of elementary students and teach-
ers in one-to-one robotics instruction. Computers & Education, 111, 31-43. 

LeGoff, D. B. (2004). Use of LEGO© as a therapeutic medium for improving social 
competence. Journal of autism and developmental disorders, 34(5), 557-571. 

Σκαλούμπακας Χρήστος (χ.η.). Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 
(ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευ-
μάτων. 

Τζιβινίκου, Σ. (2015). Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσεις. Αθήνα: Κάλλι-
πος. 

Xia, L., & Zhong, B. (2018). A systematic review on teaching and learning robotics 
content knowledge in K-12. Computers & Education, 127, 267-282.  

 

1915/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Λογοθεραπεία βασισμένη σε τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές 
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Περίληψη 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μια αλματώδης αύξηση των ερευνητικών 
ευρημάτων της επιστήμης της Λογοπαθολογίας τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην 
Ελλάδα συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της κλινικής πρακτικής των Λογοθεραπευ-
τών. Ο Λογοθεραπευτής καλείται να επιλέξει, αλλά και να ενσωματώσει στην κλινική 
του πρακτική μέσα από μελέτη, κριτική σκέψη και εκτίμηση τα εν λόγω δεδομένα. Η 
εφαρμογή Τεκμηριωμένων Πρακτικών (ΤΠ) (Εvidence-based practices) στην πραγμα-
τικότητα της κλινικής πρακτικής αποτελεί σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της δυτικής 
ιατρικής για όλες τις επιστήμες υγείας. Η ενσωμάτωση ΤΠ στην κλινική πράξη θα προ-
στατέψει τον Λογοθεραπευτή ειδικότερα, από τον κίνδυνο εφαρμογής ακατάλληλων 
και μη αποτελεσματικών πρακτικών που δεν βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα ή α-
πευθύνονται σε άλλα πλαίσια. Το μεγάλο «στοίχημα» των επιστημών υγείας σήμερα 
είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και φυσικά η βελτίωση της 
επικοινωνίας του ασθενή. Τελικά, πρόκειται για έναν κλινικό τρόπο σκέψης που στο-
χεύει στην βέλτιστη φροντίδα προς τον ασθενή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοθεραπεία, Τεκμηριωμένη Πρακτική, κλινική έρευνα, ιεράρχηση 
αποδείξεων 

Εισαγωγή 

Ο αγγλικός όρος «Evidence Based-Practice» έχει μεταφερθεί στα ελληνικά ως «Πράξη 
βασισμένη σε αποδείξεις» ή «ενδείξεις» ή «τεκμηρίωση» ή «βασιζόμενη σε ενδείξεις 
πρακτική» (Jenicek, 2006; Rolfe, 2004; Rycroft-Malone, 2006). Όλες οι μεταφράσεις 
αυτές δεν θεωρούνται λάθος, αφού η λέξη «evidence» εννοιολογικά μπορεί να μετα-
φραστεί με όλες τις προαναφερόμενες έννοιες. Ο όρος «ιατρική βασισμένη σε αποδεί-
ξεις» πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου McMaster 
του Καναδά, για να περιγράψει μια μαθησιακή και διδακτική τεχνική (Jennings & 
Loan, 2001). Σημαντικό ρόλο για την καθιέρωση της χρήσης του όρου έπαιξε και ο 
στατιστικολόγος Archie Cochrane. Ο Cochrane υποστήριξε την ανάγκη χρήσης καλύ-
τερων ερευνητικών αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό, εφαρμογή και κοστολόγηση των 
θεραπειών μέσα από την χρήση ερευνών της πειραματικής ερευνητικής μεθόδου 
(randomized control trials) (Cochrane, 1989; Simpson, 2004). Η ουσία του όρου παρα-
μένει στο ότι η κλινική πράξη ενός επιστήμονα υγείας, θα πρέπει να βασίζεται σε συ-
γκεκριμένες αποδείξεις προερχόμενες από την δημοσιευμένη έρευνα. Ειδικά σήμερα 
όπου οι επαγγελματίες υγείας «βομβαρδίζονται» κυριολεκτικά με διάφορες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητας, η ενσωμά-
τωση Τεκμηριωμένων Πρακτικών στην κλινική πράξη αποτελεί σήμερα την 
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μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλινικό επιστήμονα.  

Ο όρος της ΤΠ είναι γνωστός σήμερα σε όλα τα πλαίσια όπου οι επαγγελματίες υγείας 
ασκούν το επάγγελμά τους, δηλαδή στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, στα Κέντρα Φυσι-
κής Ιατρικής Αποκατάστασης, στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα αλλά και 
στις δομές Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα.  

Σκοπός 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εισάγει την έννοια της ΤΠ στην Ειδική Αγωγή 
και ειδικά στην κλινική πράξη των Λογοθεραπευτών στην Ελλάδα, μέσα από μια βι-
βλιογραφική ανασκόπηση σύγχρονων μελετών των διεθνών βάσεων ευρετηριασμού ό-
πως οι PubMed/Medline, Google Scholar, DOAJ αλλά και η βάση δεδομένων της Α-
μερικανικής Εταιρείας Λογοπαθολόγων (ASHA). Η σημασία της ενημέρωσης των στε-
λεχών υγείας που αξιολογούν και παρεμβαίνουν σήμερα στην Ειδική Αγωγή, για την 
σημασία υιοθέτησης ΤΠ στην κλινική τους καθημερινότητα κρίνεται επιβεβλημένη, 
μιας και η σχετική ενημέρωση παραμένει ελλιπής και τα προγράμματα σπουδών της 
Λογοθεραπείας δεν δίνουν την αναγκαία έμφαση.  

Εφαρμογή ΤΠ στην κλινική πράξη 

Πώς όμως ο Λογοθεραπευτής θα μπορέσει να εφαρμόσει τις ΤΠ στην κλινική του 
πράξη; Ο κλινικός επιστήμονας καλείται να αξιολογήσει αρχικά το τί έχει αποτέλεσμα 
και τι όχι. Σημαντικός παράγοντας βέβαια είναι και η δυνατότητα εκπαίδευσης και 
πρόσβασης σε μια προσέγγιση, ώστε να μπορεί ο ειδικός να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις αυτές που προϋποθέτει η μέθοδος. Η ενασχόληση του Λογοθεραπευτή και με την 
έρευνα αποτελεί δυνατότητα που παρέχεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας των 
Λογοθεραπευτών αφού οφείλει «να εμπλουτίζει τις θεωρητικές και κλινικές του γνώ-
σεις σε όλη τη σταδιοδρομία του μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ώστε να παρέ-
χει στον ασθενή/πελάτη του την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση» (Μέρος 
Ι, Κωδ. Δεοντ. Λογοπαθολόγων Κύπρου). Η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση, ό-
πως θα τονιστεί και παρακάτω έρχεται βέβαια μέσα από την επιλογή και εφαρμογή των 
ΤΠ στην κλινική πράξη και πάντα αντίστοιχα της εκάστοτε επικοινωνιακής διαταρα-
χής. 

Η κλινική πράξη των Λογοθεραπευτών συχνά σήμερα, δεν αφορά την υιοθέτηση ΤΠ 
στην κλινική πράξη. Οι ειδικοί της επικοινωνίας βασίζουν συχνά την κλινική τους 
πράξη σε μεθόδους που αγνοούν εάν βασίζονται σε αποδείξεις και αν έχουν αποτελε-
σματικότητα. Αντιθέτως, επιλέγουν μεθόδους στην τύχη, στο ένστικτο ή στις φήμες ή 
ακόμα και λόγω κάποιας έντονης διαφημιστικής καμπάνιας ενός κέντρου ή μεθόδου. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ανωτέρω επιλογές «αποκαταστατικών» προσεγγίσεων βα-
σίζονται στην αβεβαιότητα και στη σύμπτωση, γεγονός που δεν προσδίδει ορθολογι-
σμό και επιστημονικό συλλογισμό σε όσα πράττει ο Λογοθεραπευτής. Συνεπώς, συχνά 
επιβαρύνεται το σύστημα περίθαλψης με επιπλέον θεραπείες αμφιβόλου αποτελεσμα-
τικότητας, τα κέντρα αποκατάστασης με μεγάλες λίστες αναμονής και η 

1917/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



αποτελεσματικότητα της παρέμβασης πάσχει από εγκυρότητα και αξιοπιστία (Muir-
Gray, 1997).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος της ΤΠ έχει ταυτιστεί με τον επιστημονικό 
συλλογισμό, την εγκυρότητα και αξιοπιστία για την εφαρμογή της ορθότερης πράξης, 
την αποφυγή λανθασμένων θεραπειών και την νομικά κατοχυρωμένη άσκηση κλινικής 
πράξης (Brocklehurst & McGuire, 2005; Page & Meerabeau, 2004; Parahoo, 2006; 
Tolson, McAloon, Hotchkins, & Schofield, 2005; Walker, 2003). Κατά πόσο όμως σή-
μερα με τις χιλιάδες δημοσιεύσεις ερευνητικών δεδομένων είναι δυνατό ο κάθε κλινι-
κός είτε Λογοθεραπευτής είτε άλλος επιστήμονας υγείας μπορεί να βρει αρχικά τον 
χρόνο και έπειτα να ξεχωρίσει την κατάλληλη προσέγγιση μέσα από τον τεράστιο αυτό 
όγκο δεδομένων; Θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε κάθε κλινική πράξη να βασίζεται σε 
αποδείξεις και να είναι ασφαλής, όμως είναι εξίσου αληθές και το γεγονός πως η πλη-
θώρα των δεδομένων δεν συμβάλει στην ανίχνευση των κατάλληλων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, ούτε γίνεται επίσης να συμφωνήσουν όλα τα μέλη της επιστημονικής 
κοινότητας γύρω από έναν τελικό ορισμό κάθε διαταραχής. Υπάρχουν διαταραχές επι-
κοινωνίας με ορισμό που είναι κοινά αποδεκτός και άλλες που υπάρχει έντονη διαφω-
νία λόγω ασάφειας ή περιορισμών, πόσο μάλλον για την επιλογή της κατάλληλης θε-
ραπευτικής προσέγγισης (Buetow & Kenealy, 2000; Jenicek, 2006). Για να γίνει περισ-
σότερο κατανοητή η έννοια της Τεκμηριωμένης Πρακτικής θα πρέπει να αναλυθεί η 
έννοια, καθώς και οι παράμετροι από τους οποίους αποτελείται. Σημαντικό είναι επίσης 
να καθορίσουμε και τι δεν είναι η Τεκμηριωμένη Πρακτική στην κλινική πράξη. 

Καθορισμός της Τεκμηριωμένης Κλινικής Πράξης 

Αρχικά, ας προσδιορίσουμε την δεν είναι η ΤΠ. Η ταύτιση της ΤΠ με την αποκλειστική 
εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων στην πράξη είναι λανθασμένη (Jennings & Loan, 
2001). Μέσα από την υπερβολική έμφαση στα δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα, 
έχει υπάρξει σήμερα μια υποτίμηση τόσο της κλινικής εμπειρίας του ειδικού όσο και 
κυρίως της οπτικής γωνίας από την οποία ο ίδιος ο ασθενής και η οικογένειά του αντι-
μετωπίζουν κάθε δυσκολία. Όπως όμως θα παρουσιαστεί παρακάτω και οι δύο αυτές 
υποτιμημένες πλευρές της παρέμβασης, αποτελούν ισοδύναμα στοιχεία της ΤΠ στην 
κλινική πράξη. Τεκμηριωμένη Πρακτική δεν είναι επίσης η κλινική πράξη που σχετί-
ζεται μόνο με την εμπειρία του ειδικού γύρω από την συγκεκριμένη διαταραχή επικοι-
νωνίας που κάθε φορά έχει να αντιμετωπίσει ο ειδικός. Αξίζει δε να αναφερθεί και η 
άποψη επιστημόνων, πως είναι κρίσιμο το ποιος αποφασίζει κάθε φορά ότι ένα εύρημα 
έχει αποδεικτική αξία και ποιος όχι (Geanellos, 2004; Kitson, 2002; Rolfe, 1999). 

Πέρα από τις καταγεγραμμένες αμφισβητήσεις μέρους της επιστημονικής κοινότητας, 
η σημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αναζήτηση 
και εφαρμογή ΤΠ στη κλινική πράξη, αφού στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 
η βελτιστοποίηση της έκβασης των ασθενών. Ο κυρίαρχος ορισμός σήμερα για τις ΤΠ 
είναι των Sacket et al (1996), όπου περιγράφουν τις ΤΠ μέσα από το πρίσμα τριών 
κρίσιμων παραμέτρων: 
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α) Τα εκάστοτε ερευνητικά ευρήματα που θεωρούνται ισχυρότερα, 

β) την κλινική εμπειρία του ειδικού και  

γ) τις απόψεις, πιστεύω και προτιμήσεις του ίδιου του ασθενούς. (Σχήμα 1). 

 

 

 

Σχήμα 1. Αρχές Τεκμηριωμένης Πρακτικής. 

 

Οι ανωτέρω τρεις παράμετροι, επικεντρώνονται στην διαχείριση του ασθενούς και 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την κλινική 
πράξη, ενώ δεν στοχεύουν στον περιορισμό της κλινικής αυτονομίας των ειδικών. Βα-
σική δε προϋπόθεση για την εφαρμογή των ΤΠ είναι η ανάγκη των ειδικών για ενημέ-
ρωση των ευρημάτων της σύγχρονης έρευνας, αφού ο ειδικός πρέπει να εντοπίζει το τί 
έχει αποτέλεσμα και τι όχι (Culyer, 1994). Από την άλλη μεριά, οι Zipoli και Kennedy 
(2005) αναφέρουν πως μόνο το 20% των Λογοθεραπευτών, συμβουλεύονται τα ερευ-
νητικά πορίσματα για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην κλινική τους πράξη.  

Για την εφαρμογή ΤΠ στην κλινική πράξη θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει το είδος της 
αρχικής μας ερώτησης. Μια σαφής ερώτηση θα μας οδηγήσει και στην διάκριση των 
κατάλληλων μελετών που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της ΤΠ. Σύμφωνα με τον 
οδηγό ΤΠ στην κλινική πράξη των Λογοθεραπευτών της πολιτείας της Βιρτζίνια των 
ΗΠΑ (Virginia Depertment of Education, 2011), ερώτηση πρέπει να έχει τέσσερα χα-
ρακτηριστικά: 
α) τον πληθυσμό αναφοράς 
β) την παρέμβαση 
γ) την εναλλακτική παρέμβαση και  
δ) το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Αντίστοιχα, η Αμερικανική Εταιρεία Λογοπαθολόγων ορίζει την εφαρμογή των ΤΠ 
μέσα από τέσσερα βήματα: α) σχεδιασμός κλινικού ερωτήματος β) εύρεση των απο-
δείξεων-δεδομένων γ) αξιολόγηση των δημοσιευμένων ερευνητικών δεδομένων και δ) 
λήψη κλινικής απόφασης (De Palma, 2000). 

Μύθοι της ΤΠ 

Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ο κλινικός που εφαρμόζει τις τρεις ισοδύναμες 
αρχές της ΤΠ καταλήγει να εφαρμόζει μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Πρόκειται για 
εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας, διότι και οι τρεις μεταβλητές έχουν δυναμικό 
χαρακτήρα. Οι απόψεις του ασθενή για τη διαταραχή αλλάζουν και μεταβάλλονται α-
ντίστοιχα με την κλινική του πορεία, όπως και τα κίνητρα που έχει επηρεάζουν τον 
βαθμό συμμετοχής του στην αποκαταστατική διαδικασία. Επίσης, η κλινική εμπειρία 
του ειδικού εμπλουτίζεται συνεχώς και αυξάνει τόσο από την συμμετοχή του στο κλι-
νικό πλαίσιο που εργάζεται όσο και από την τυχόν συμμετοχή του σε ερευνητικά προ-
γράμματα. Η παράμετρος δε των σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων, τροποποιείται 
κάθε φορά αντίστοιχα με το πλήθος των δημοσιευμένων ερευνών που παράγονται κάθε 
χρόνο.  

Καταρρίπτεται έτσι ο μύθος που θέλει να μην υπάρχουν απαντήσεις στην παρέμβαση 
των διαταραχών λόγω της μη ύπαρξης σχετικών ερευνών. Σύμφωνα μάλιστα με την 
βάση δεδομένων του Google Scholar, όπου ευρετηριάζονται οι περισσότερες έρευνες 
από την δεκαετία 1988-1998, λαμβάνουμε 10.500 αποτελέσματα όταν ψάχνουμε στοι-
χεία για τις «Γλωσσικές Διαταραχές στην Ελληνική γλώσσα», ενώ η ίδια αναζήτηση 
δίνει 52.700 αναφορές για το ίδιο θέμα την περίοδο 1998-2018. Αντίστοιχα, οι αναφο-
ρές για τις «Διαταραχές Ομιλίας σε Παιδιά» είναι μόλις 61.300 την δεκαετία 1988-
1998, ενώ της εικοσαετίας 1998-2018 ο αριθμός έχει εκτιναχθεί σε 925.000 αναφορές. 
H μη χρήση των σύγχρονων δεδομένων δεν μπορεί να υποστηριχθεί ούτε από τις τυχόν 
δυσκολίες εύρεσης των κατάλληλων μελετών, αφού τουλάχιστον για τον τομέα της 
Λογοπαθολογίας η Αμερικανική Εταιρεία Λογοπαθολόγων προσφέρει την δυνατότητα 
διάκρισης και κατηγοριοποίησης των ερευνητικών δεδομένων μέσα από την ιστοσε-
λίδα της. Έτσι, για παράδειγμα οι ΤΠ που προτείνονται για κωφά νήπια προέρχονται 
μόνο μέσα από 31 άρθρα τα οποία μάλιστα κατηγοριοποιούνται ως προς την κλινική 
εμπειρία (12), τα ερευνητικά δεδομένα (21) και την οπτική του ασθενή (1). Ο κλινικός 
Λογοθεραπευτής έχει έτσι την δυνατότητα να ανατρέχει στις βάσεις δεδομένων που 
του προσφέρονται και να εφαρμόζει τις εκάστοτε ΤΠ ανεξάρτητα από το κλινικό του 
πλαίσιο και της πρότερης κλινικής του εμπειρίας. 

Παρά την μεγάλη αύξηση ερευνητικών δεδομένων των τελευταίων ετών, θα πρέπει ο 
ειδικός να προβεί σε μια διάκριση μεταξύ αυτών, δεδομένου ότι δεν θεωρούνται όλες 
οι μελέτες έγκυρες και δεν μπορούν να γενικευθούν τα ευρήματα όλων στον γενικό 
πληθυσμό. Από την άλλη ο «κλινικός χρόνος» δεν αρκεί ώστε ο ειδικός να προβεί σε 
συστηματική ανάλυση των δεδομένων και διάκριση ενός τόσο μεγάλου πλήθους μελε-
τών. Χρειάζεται αρχικά μια αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 
δίνεται περισσότερη έμφαση στην σημασία αρχικά της εφαρμογής ΤΠ στην κλινική 
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πράξη και έπειτα στην ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε οι ειδικοί των επιστημών υγείας να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις που σήμερα απαιτεί οποιοδήποτε 
επάγγελμα υγείας. Μόνο έτσι θα μπορεί να αυξηθεί η χρήση των ΤΠ στην κλινική 
πράξη και θα μεγιστοποιηθεί η χρήση πηγών που προτείνουν διάφορες ΤΠ (Skeat & 
Roddam, 2010). 

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή Τεκμηριωμένων Πρακτικών στην κλινική πράξη σήμερα είναι αναγκαία 
από όλους τους επιστήμονες υγείας. Πρόκειται για μια έννοια που πρέπει να καλλιερ-
γηθεί εντονότερα σε όλο τον κλάδο υγείας και μπορεί να εξηγηθεί εύκολα. Οι ευρέως 
διαδεδομένοι όροι στην ελληνική είναι «Τεκμηριωμένη Πρακτική» ή «Πράξη βασι-
σμένη σε αποδείξεις». Για να γίνει πραγματικότητα η πράξη αυτή θα πρέπει να δη-
μιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ήδη από το ξεκίνημα της πορείας ενός επι-
στήμονα υγείας, που είναι η σχολή του/της με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. Η 
Λογοθεραπεία αποτελεί κομμάτι αυτού του κλάδου επιστημών και θα πρέπει, βάσει 
των ανωτέρω να μπορεί να ακολουθήσει και στην Ελλάδα τις επιταγές των σύγχρονων 
ερευνητικών δεδομένων και την ένταξή τους στην κλινική πράξη. 
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Μελέτη περίπτωσης παιδιού με αυτισμό: Διδακτικές παρεμβάσεις 
εντός της τάξης της «γενικής» εκπαίδευσης 

Πουλπούλογλου Νικόλαος 
M.Sc. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02.50, npoulpouloglou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια μελέτη περίπτωσης μαθητή Δημοτικού 
σχολείου με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος από την οποία κατεγράφησαν σχόλια 
και οικείες παρατηρήσεις. Μολονότι γνωρίζαμε τον μαθητή και τον τρόπο 
συμπεριφοράς του στο επίπεδο του σπιτιού, κρίναμε σκόπιμη την παρακολούθηση 
του και στο σχολικό περιβάλλον για διάστημα πέντε (5) ημερών. Η προσεκτική 
παρατήρηση του μαθητή στο σχολικό του περιβάλλον μάς βοήθησε να 
συγκεντρώσουμε ουσιαστικές πληροφορίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στις 
παρεμβάσεις που ήδη εφαρμόζονται σε εξατομικευμένο επίπεδο (στο σπίτι) και σε 
άλλες που είναι εφικτό και χρήσιμο να εφαρμοστούν εντός της γενικής τάξης του 
σχολείου της γειτονίας (inclusive education).  

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτισμός, σύνδρομο Asperger, inclusive education 

Το προφίλ του παιδιού 

Τον Νίκο τον γνώρισα πριν ένα περίπου χρόνο, όταν πρόθυμα ανέλαβα να τον 
υποστηρίξω στην καθημερινή μελέτη και προετοιμασία του για το σχολείο. Να 
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ο μαθητής είχε κριθεί ως να έχει «σύνδρομο 
Asperger». Μολαταύτα, χρειάζεται να σημειωθεί πως με τη νέα κατηγοριοποίηση του 
DSM-V (2013), διαγράφηκαν όλες οι υποομάδες του αυτισμού και απλώς γίνεται 
μνεία για ήπια, μέτρια και σοβαρή διαταραχή.  

Ο Νίκος είναι ένα ευγενικό και συμπαθητικό παιδί με ΔΑΦ, που παρακολουθεί την 
E΄ τάξη του (γενικό) Δημοτικού σχολείου. Είναι πολύ μοναχικός και δείχνει 
περιορισμένο ενδιαφέρον για φυσική επαφή με το περιβάλλον∙ ακόμη και με τους 
γονείς του διατηρεί, εξίσου, περιορισμένη συναισθηματική και ψυχολογική επαφή. 
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κατά την πρώτη ημέρα που τον επισκέφτηκα 
ήταν ότι τα πάντα εντός του δωματίου του βρίσκονταν σε απαρέγκλιτη τάξη: 
Τοποθετεί τα στρατιωτάκια του στη σειρά και δεν δέχεται να αλλάξει το παραμικρό, 
ενώ βρίσκει μεγάλη ευχαρίστηση στο να συλλέγει κάρτες ποδοσφαιριστών, τις οποίες 
επεξεργάζεται οπτικά για μεγάλο διάστημα της ημέρας. 

Στον λεκτικό τομέα, μολονότι το επίπεδο του προφορικού λόγου του Νίκου είναι 
κατά το μάλλον ή ήττον ικανοποιητικό, παρουσιάζει ηχολαλία (επαναλαμβάνοντας 
συνήθως τηλεοπτικές διαφημίσεις) και κάποιες φορές επαναλαμβάνει πληροφορίες 
που του ζητούνται. Παρουσιάζει, δε, δυσκολίες συγκράτησης πληροφοριών στη 
βραχύχρονη μνήμη και δεν αντιλαμβάνεται τη μεταφορική χρήση του λόγου.  

1923/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Στον γνωστικό τομέα παρουσιάζει προβλήματα στη συγκέντρωση και στην προσοχή, 
καθώς διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. Εμφανίζει έντονη κινητικότητα 
σε έργα που δεν άπτονται των ενδιαφερόντων του και γενικώς δεν δύναται να 
εργαστεί με τρόπο αυτόνομο. Παράλληλά, τις πιο πολλές φορές ξεχνάει να σημειώσει 
τις εργασίες που έχει για μελέτη στο σπίτι. Επιπροσθέτως, εμφανίζει οξύτατη οπτική 
αντίληψη, ώστε αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε αλλαγή αντικειμένου στον χώρο του. 

Στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα ο Νίκος διατηρεί περιστασιακή βλεμματική 
επαφή με τον συνομιλητή του. Ωστόσο, εμφανίζει ελλειμματικές κοινωνικές 
δεξιότητες, δεν ακολουθεί διάφορους κοινωνικούς κανόνες, όπως γίνεται με το 
ομαδικό παιχνίδι και όταν κουράζεται δημιουργεί προβλήματα στην τάξη. Οι λόγοι 
που δεν αντιλαμβάνεται τους κανόνες αυτούς είναι πολλοί, π.χ. τα ομαδικά παιχνίδια 
περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες και γενικώς επικρατεί ένα κλίμα έντονου 
θορύβου. Τα άτομα με ΔΑΦ δεν δύνανται να αντιληφθούν κανόνες κοινωνικά 
αποδεκτής συμπεριφοράς (Williams, Koning & Scahill, 2007). Γνωρίζει όλα τα 
παιδιά της τάξης του, όμως, δεν έχει αναπτύξει μαζί τους κοινωνική αλληλεπίδραση 
και στα διαλείμματα περιφέρεται άσκοπα στους διαδρόμους.  

Σταθερό θέμα στις λίγες συζητήσεις του είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές∙ πολλές φορές όμως μονολογεί ή επαναλαμβάνεται και 
έτσι κουράζει τους συνομιλητές του. Το μάθημα της πληροφορικής είναι γι’ αυτόν 
πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, καθώς και ό,τι άλλο αφορά στη νέα τεχνολογία. 
Παράλληλα, ασχολείται με τη μουσική (παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας) και του 
αρέσει πολύ να ζωγραφίζει.  

Ο Νίκος, όταν συχνά αγχώνεται, αναπτύσσει στερεοτυπικούς κινητικούς 
μανιερισμούς (στριφογυρίζει ενώ είναι όρθιος), ενώ παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
ευαίσθητος σε ορισμένους ήχους, όπως το γάβγισμα των σκυλιών ή το κουδούνι του 
διαλείμματος. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα των παιδιών με ΔΑΦ. 
Όπως σημειώνει η Grandin: Οι άνθρωποι γύρω μου ήταν διάφανοι. Κανένας ήχος δεν 
διέκοπτε την προσήλωσή μου. Ήμουν σαν να ήμουν κουφή. Ακόμη και ένας ξαφνικός 
δυνατός θόρυβος δεν με ξάφνιαζε για να βγω από τον κόσμο μου. Όταν, όμως, 
βρισκόμουν στον κόσμο των ανθρώπων, ήμουν εξαιρετικά ευαίσθητη στους θορύβους 
(O’Neill & Jones, 1997, p. 285). Τέλος, κάποιες φορές παρουσιάζει ξεσπάσματα 
θυμού που διαρκούν συνήθως λίγα λεπτά.  

Στρατηγικές δομημένης και κατά στάδια διδασκαλίας 

Μολονότι η ελληνική πραγματικότητα δίνει, ακόμη, έμφαση στη χρησιμοποίηση των 
κοινών αναλυτικών προγραμμάτων (Τζουριάδου, 2008), τα οποία παρουσιάζουν 
απλώς κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους για όλα τα παιδιά, εμείς επιλέξαμε για την 
περίπτωση του Νίκου την κατάλληλη προσαρμογή και τροποποίηση του αναλυτικού 
προγράμματος, το οποίο θα στηριχθεί στις αρχές και στις μεθόδους μιας δομημένης 
διδασκαλίας. Η αρχή έγινε με την κατασκευή ενός εξατομικευμένου προγράμματος 
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στο οποίο υπόψη ελήφθησαν οι δεξιότητες, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του 
παιδιού όσο και της οικογένειάς τους (Γαλάνης & Γενά). Το πρόγραμμα 
καταρτίστηκε με βάση τη συστηματική παρατήρηση του μαθητή στο σχολικό του 
περιβάλλον αλλά και μετά από διεξοδική συζήτηση με τους γονείς. Οι γονείς, όπως 
πολύ σωστά σημειώνει και η Γκονέλα, είναι οι καλύτεροι πληροφοριοδότες 
(Γκονέλα, 2002). Ξεκινήσαμε, λοιπόν, την προσπάθειά μας αξιοποιώντας αρκετά 
στοιχεία από το πρόγραμμα δομημένης εκπαίδευσης (TEACCH), η οποία έχει σαν 
στόχο την αυτόνομη χρήση του χώρου από τον ίδιο τον μαθητή με αυτισμό (Kunce, 
2003). 

Αρχική μας πρόθεση ήταν η σταθερή δόμηση και η απλοποίηση του περιβάλλοντος 
της διδασκαλίας, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νίκου∙ έτσι, ο χώρος της 
τάξης διαμορφώθηκε για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η διάταξη του χώρου δεν 
πρέπει να αλλάζει, γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή προκαλεί αναστάτωση στον μαθητή∙ 
αντίθετα, το στοιχείο της τάξης και της προβλεψιμότητας βοηθά πολύ τα παιδιά με 
αυτισμό (Πολυχρονοπούλου, 2012). Επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό ο χωρισμός της 
αίθουσας του σχολείου, ακόμη και του δωματίου του, σε μικρότερες ζώνες με σαφή 
λειτουργικό ρόλο.  

Ο συνολικός σχεδιασμός του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία ενός 
παιδιού με αυτισμό είναι ο πρώτος αναγκαίος όρος που δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για τη μάθηση (Mostafa, 2008). Για τον λόγο αυτό, τροποποιήσαμε τη διαρρύθμιση 
των θρανίων της τάξης (αλλάξαμε τη θέση των ντουλαπών), ώστε να δημιουργηθεί 
ένας χώρος ήσυχος για χαλάρωση και διάλειμμα από τις σχολικές δραστηριότητες 

όπου τοποθετήσαμε και τα αγαπημένα του περιοδικά των υπολογιστών.  

Σε άλλον χώρο της τάξης, φροντίσαμε ώστε να λειτουργήσει χώρος αυτόνομης 
εργασίας, προκειμένου ο Νίκος να μάθει να εργάζεται ανεξάρτητα (αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών για μαθητές με αυτισμό, ΥΠΕΠΘ, 2003, σσ.345-347). 
Ακόμη, τοποθετήθηκαν επάνω στο γραφείο του μαθητή τρία χωρίσματα, προκειμένου 
να επικεντρώνεται στην εργασία του και όχι σε άλλα αντικείμενα του περιβάλλοντος. 
Κατόπιν, δημιουργήθηκε ένας επί πλέον χώρος για ομαδικές δραστηριότητες. Απλώς 
και μόνο η σκέψη πως οι χώροι αυτοί είναι σταθερά διαθέσιμοι απαλλάσσει τον 
μαθητή από το άγχος και τον επαναφέρει στη γνωστή του ρουτίνα. 

Στον χώρο της τάξης φροντίζουμε να υπάρχουν οπτικά ερεθίσματα (εικόνες) που 
λειτουργούν προσανατολιστικά για τον Νίκο καθώς και οπτικό υλικό, που εκτός των 
άλλων προειδοποιεί για θορύβους (π.χ. κουδούνι διαλείμματος). Το οπτικό υλικό 
αφορά σε τρισδιάστατους πίνακες αριθμητικών πράξεων, χρονογραμμές, 
οπτικοποιημένα βήματα δραστηριοτήτων, όπως: «Τι μπορώ να κάνω όταν θυμώνω;», 
(Μαυροπούλου, 2011). Τέλος, η χρησιμοποίηση των οπτικών μέσων δεν είναι άσχετη 
με την ανάγκη για σταθερότητα που εμφανίζουν τα παιδιά με αυτισμό (Myles & 
Simpson, 1998).  
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Κάθε φορά που κρίναμε σκόπιμο, αξιοποιούσαμε κάθε ευκαιρία και ζητούσαμε από 
τον Νίκο να ζωγραφίζει κάτι για να τοποθετηθεί στον χώρο, αξιοποιώντας την ενεργό 
συμμετοχή του, αφού η ζωγραφική είναι το χόμπι του. Την ίδια στιγμή 
απομακρύναμε κατά το δυνατόν, περιττά ερεθίσματα (Γενά, 2002) που του 
προκαλούσαν σύγχυση και απώλεια προσοχής. Κατά τη διδασκαλία μας κρατούσαμε 
σημειώσεις ημερήσιου απολογισμού, ώστε η πρόοδος να είναι περισσότερο 
μετρήσιμη και να αξιολογούμε την πορεία της διδασκαλίας μας.  

Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και στρατηγικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης 

Στη συνέχεια, καταρτίστηκε ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα με τις δραστηριότητες της 
ημέρας για τον μαθητή. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκτός από λεκτικές 
οδηγίες, φωτογραφίες, αφίσες, χρονοδιαγράμματα και εικόνες που λειτουργούν ως 
οπτική γλώσσα. Η οπτική αυτή γλώσσα συνιστά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού, που δύναται να αντισταθμίσει την αδυναμία των ατόμων να 
σκεφτούν με ιδέες. Όπως έλεγε και η Τ. Grandin: «Τη στιγμή που κάποιος μού μιλά 
τα λόγια του αμέσως μεταφράζονται σε εικόνες στο μυαλό μου» (Grandin, 2009). 

Αρχικά διδάσκουμε στον Νίκο τι είναι το πρόγραμμα, πώς να το χρησιμοποιεί και 
πολλές φορές τον προτρέπουμε με φράσεις: Δες τι λέει το πρόγραμμά σου κλπ. Επίσης, 
αξιοποιούμε την υπερεπιλεκτικότητά του με τρόπο θετικό, για την καλύτερη οπτική 
κατανόηση των πληροφοριών. Ωστόσο, φροντίζουμε αρκετά συχνά να 
διαφοροποιούμε το πρόγραμμα αυτό ώστε να του διδάξουμε και την αλλαγή 
(Γκονέλα, 2008). Για τις πιθανές, αιφνίδιες, αλλαγές που θα προκύψουν στο 
πρόγραμμα του Νίκου, προκειμένου να διαχειριστούμε την αναστάτωσή του, 
σηματοδοτούμε τις όποιες αλλαγές με οπτικό τρόπο. 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς θα απαλυνθούν όταν το παιδί μάθει διάφορες 
επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόησή 
τους (Jordan, 2000). Το πιο βασικό για τα παιδιά με ΔΑΦ είναι να αναπτύξουν 
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο 
κοινωνικό σύνολο (DSM-V). Υιοθετήθηκαν γι’ αυτό στρατηγικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης μέσα από τη μεσολάβηση συνομήλικων, οι οποίοι σε πλείστες 
περιπτώσεις λειτουργούν σαν πρότυπο για επιθυμητές συμπεριφορές. Αναλάβαμε να 
αναθέσουμε σε έναν συνομήλικό του, να βοηθά τον Νίκο όποτε αυτό κρίνεται 
σκόπιμο (Παΐζη & Κούρτη, 2007). Κι αυτό, διότι στα παιδιά με αυτισμό η μίμηση 
συμβάλει καθοριστικά στη μάθηση, όταν μιμούνται γενικευμένα (Γενά, 2002). 
Ακόμη, μέσα από την επικοινωνιακή διαδικασία με τους συνομηλίκους ο Νίκος είναι 
πιθανόν να βελτιώσει το ρεπερτόριο των λεκτικών του δεξιοτήτων. Παράλληλα, 
οργανώθηκαν ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη αλλά και παίξιμο ρόλων που 
θα βοηθήσουν τόσο τον Νίκο να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων, όσο και τα 
άλλα παιδιά να εξασκηθούν στη βοήθεια που χρειάζεται ο συμμαθητής τους (Rogers, 
2000). 
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Συμπεράσματα 

Τα παιδιά με ΔΑΦ συνιστούν μια προκλητικά αινιγματική ομάδα (Simpson, 2001) 
και η δε ενασχόληση μαζί τους μια καθημερινή πνευματική περιπέτεια. Το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαίδευση τους, δεδομένου ότι ο αυτισμός 
συνιστά μια δια βίου αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει την επικοινωνία, την 
κοινωνικοποίηση, τη δημιουργική φαντασία. Η διδασκαλία που πρόκειται να 
εφαρμοστεί στο παιδί με ΔΑΦ συνιστάται, ανάλογα και με τις ιδιομορφίες που 
παρουσιάζει το καθένα, να είναι δομημένη και κατά στάδια, ώστε να μειώσουμε το 
άγχος και να περιορίσουμε τις στερεοτυπίες του.  

Στην περίπτωση που μελετήσαμε, προσπαθήσαμε να δομήσουμε τη διδασκαλία μας, 
αφού πρώτα παρατηρήσαμε διεξοδικά τις αδυναμίες του μαθητή, τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντα του. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη σχεδίαση ενός 
εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο είχε ως βάση το δυνάμει νοητικό δυναμικό 
του παιδιού και το επίπεδο του λόγου του, το οποίο θα βοηθήσει τον μαθητή στην 
κατανόηση της οργάνωσης της σχολικής ζωής. Κατόπιν, έγινε προσπάθεια στο να 
καλλιεργηθεί η οπτική στρατηγική και η σταθερότητα στο περιβάλλον, ώστε να 
προσφέρουμε στο παιδί προβλεψιμότητα, οικειότητα και σαφήνεια.  

Το πιο απαιτητικό σημείο στη διδασκαλία του Νίκου, το οποίο και χρειάζεται επί 
πλέον προετοιμασία και χρόνο, είναι η καλλιέργεια της κοινωνικής προσαρμογής και 
της ομαλής κοινωνικοποίησής του. Αυτό είναι το στάδιο από το οποίο πρέπει να 
ξεκινήσουμε, καθώς η κοινωνικοποίηση γκρεμίζει τα τείχη της σιωπής και βγάζει τον 
μαθητή με αυτισμό από τον μικρόκοσμό του. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύναμε έναν 
συμμαθητή του να τον βοηθά διακριτικά, ο οποίος, παράλληλα, μπορεί να 
λειτουργήσει ως το πρώτο ανάχωμα στα σύννεφα της μοναξιάς. Επιπροσθέτως, 
επιλέχθηκε τη διδασκαλία μεταξύ ομηλίκων και το ομαδικό παιχνίδι που διευκολύνει 
στην απόκτηση επιθυμητών συμπεριφορών και ενισχύει στην εκπαιδευτική πράξη.  

Δεν πρέπει να λησμονούμε πως κάθε περίπτωση παιδιού με ΔΑΦ είναι μοναδική∙ 
έτσι, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές γοητευτικές ιδιομορφίες του 
αυτισμού (Kanner, 1943/1985) με το να επιβάλλουμε σε όλα τα παιδιά με την οικεία 
διαταραχή μια και μόνο συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο. Γι’ αυτό χρειάζεται να 
συνδυάζουμε στοιχεία και πρακτικές. Εκείνο που θα μας βοηθήσει ώστε να βρούμε 
κάθε φορά καινούργιους τρόπους και εναλλακτικές στρατηγικές για να 
προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας είναι τα τρία επίπεδα ερμηνείας του αυτισμού, 
δηλαδή το βιολογικό, το γνωστικό και εκείνο της συμπεριφοράς (Happe, 2003).  

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν έντονη προσκόλληση σε διάφορα θέματα και 
αντικείμενα (Wing, 1996). Όταν καταφέρουμε να επεξεργαστούμε και κατόπιν να 
εντάξουμε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος τις εμμονές 
που συχνά εμφανίζουν, ήδη θα έχουμε καταφέρει πολλά. Έτσι, οι εμμονές που συχνά 
δείχνουν οι μαθητές είναι σημαντικό να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την 
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πλευρά των εκπαιδευτικών, μετατρέποντας ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται 
μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, εντάσσοντάς το σε όλο το εύρος του αναλυτικού 
προγράμματος (Winter-Messiers et. al., 2007). Στην περίπτωση του Νίκου υπόψη 
λήφθηκε η εμμονή του με τη συλλογή από κάρτες ποδοσφαιριστών. Με τον τρόπο 
αυτόν διδάχθηκε, με τρόπο ευχάριστο για τον Νίκο, το πώς μπορεί να βάλει σε 
αλφαβητική σειρά τα ονόματα των παικτών και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της καλλιέργειας νεοελληνικής γλώσσας, όπως: Τι χαρακτηριστικά πρέπει να δείξουν 
όλοι οι παίκτες για να γίνουν μια ανίκητη ομάδα;  

Οι παρωχημένοι μύθοι πως τα παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν να διδαχθούν ανήκουν 
οριστικά στο παρελθόν. Το μέλλον απαιτεί από τον εκπαιδευτικό θάρρος, 
εξειδικευμένη κατάρτιση, υπομονή και πολλή αγάπη, τα οποία ταυτόχρονα συνιστούν 
τα κλειδιά μιας πετυχημένης διδασκαλίας.  
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Using wikis to develop students’ writing skills 
in a greek primary state school context 

Αισώπου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed, katerina_aisopou@hotmail.com 

 Abstract 

The present study explores the integration of wiki technology in the writing instruction 
by means of a student wiki journal. The research study will attempt to investigate the 
usefulness and effectiveness of wikis in the development of students’ writing skill in a 
Greek Primary State school. Moreover, wikis collaboration processes and how they in-
fluence students’ participation will be critically discussed. For this reason, the wiki as 
a Web 2.0 application will be integrated into the teaching writing and a relevant project 
will be implemented. The final outcomes support the view that the wiki project can 
enhance learners’ writing skill, as multiple drafts may be produced, without time and 
place restraints, thus promoting students’ autonomy as well as their critical thinking. 
Another equally significant outcome is the collaboration among students, how the rela-
tionships with their peers are affected and how this collaboration affects the improve-
ment of their writing skill, in terms of peer feedback. Finally, students’ participation in 
the whole process is monitored and critically analyzed. 

Key-words: process writing, wikis, project based learning, primary school, web 2.0 

Introduction 

The focus of the present study is to discover the usefulness and effectiveness of the wiki 
application as a Web 2.0 tool, when teaching writing to Primary State School students. 
More specifically, a wiki writing project is implemented in the 5th Grade of a Primary 
School in Nafplio. In an attempt to enhance students’ participation and critical thinking 
in reflective and collaborative writing and learning, as well as practise e-literacies to 
develop their writing skills, the present paper will deal with the creation of a wiki-based 
student journal. Learning in a collaborative environment enhances the development of 
students’ skills and in the same time makes the whole process a rewarding experience. 
Project based learning (PBL) will be employed in the teaching of writing skill with the 
use of wikis. 

The nature of process writing 

The teaching and learning of writing followed different approaches through time. One 
of these approaches is the product oriented approach, which focuses on the finished 
product of writing. In product oriented approach, writing is disembodied and removed 
from context and the personal experience of the writer. Thus, the teaching of writing is 
a matter of presenting a set of pre-determined tasks to students. This approach empha-
sizes the conscious memorization of grammar rules and the students’ explicit 
knowledge of these rules (Li Wai Shing, 1992). The advent of process approach marks 
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a whole new era in the teaching and learning of L2 writing. The focus is now on the 
writer and writing is described in terms of the processes used to create texts (Murray, 
1985). According to Hylland (2002), there is an underlying assumption that thinking 
precedes writing and that free expression of ideas can encourage self-discovery and 
cognitive maturation. This approach supports that writing is a creative act of discovery 
in which the process is as important as the product of the writer. According to Hyland 
(2002), teachers are encouraged not to impose their views, give models or suggest re-
sponses to topics beforehand but to stimulate writer’s thinking and to respond to ideas 
that the writer produces. Flower and Hayes (1981) conceptualize writing as articulated 
in three processes, namely planning, translating plans into texts and reviewing, under-
lining the multiply recursive nature of the writing process. Planning, translating and 
reviewing may occur at any moment during writing by being recurrent and concurrent 
cognitive operations and not just stages following each other in a linear progression. 
According to White and Arndt (1991), brainstorming should be unhindered and non 
critical to promote productivity and creativity. After the initial stage of brainstorming, 
students gather their ideas and write the first draft. Revising is part of the writing pro-
cess which entails assessing what has already been written and is an important source 
of learning (Hedge, 2005). Another important element of the process writing concerns 
the feedback provided by both tutor and peer. Drafts are evaluated by peers and re-
drafted based on the comments provided and their revised versions are submitted to the 
tutor. Frankenberg-Garcia (1999) claims, revision feedback can help writers reassess 
choices made during the writing process. By manipulating feedback on a recursive pro-
cess basis, writers seem to become more autonomous as they develop metacognitive 
strategies and critical thinking skills. After all, the ultimate goal of error correction 
should be to equip learners with those strategies that will help them become more inde-
pendent editors and better writers, as Lee (1997) asserts. This way, autonomous learn-
ing will be encouraged through a process of reflecting, interacting, negotiating, revising 
and providing consistent scaffolding, feedback, motivating activities and experimenta-
tion. 

Collaborative writing 

According to Widodo (2013), collaboration in process based writing promotes social 
support. For example, low achieving students can benefit from their high achieving 
peers. The low achieving students may learn the way the high achieving students use 
different writing strategies that the former students may want to adopt. For high achiev-
ers, collaborative process based writing encourages them to have an awareness of social 
responsibility for scaffolding or supporting others, so they can help one another develop 
ideas into completed essays through collaboration. This is known as collective scaffold-
ing, as Donato (1994) pinpoints. Collaborative writing provides learners with opportu-
nities to learn through a discussion of the language they are using by scaffolding each 
other’s contributions and knowledge. They are encouraged to collaborate throughout 
the process of writing. Such collaboration means that students are jointly responsible 
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for composing a text. This joint text production by two or more student writers paves 
the way for the joint ownership of the document produced (Storch, 2011). 

Collaborative writing builds on student sense of shared responsibility for completing a 
certain assigned writing task, assisting students in gaining group pride in work accom-
plishment (Harmer, 2007). Students learn to work towards the achievement of the com-
mon goal and are responsible for their teammates learning as well as their own. Each 
person in the group or pair is held accountable for doing their share of the work there-
fore ensuring individual accountability. What is more, the social interaction that takes 
place can affect an individual’s quality of learning (Fung, 2010). Collaboration during 
writing helps learners to develop reflective thinking and become autonomous. Social 
skills, such as leadership and group processing skills, as well as communication skills 
are promoted. Students learn to take risks, see other points of view and work with class-
mates with different cultural backgrounds, attitudes, personalities and learning abilities. 

Wiki and writing 

Wikis are an excellent tool to introduce to students because they challenge established 
language production practices in school (Lund, 2008). Unlike the traditional process of 
writing, the non linear approach to process writing in wikis involves collaborative in-
teraction grounded in socio-cognitive and social constructivist orientations of language 
learning (Lee, 2010). Collaborative features of wikis make them particularly well suited 
for collaborative learning environments. Wikis give learners completely new possibili-
ties for creative writing. They can be seen as an interactive writing book, where students 
write together on an essay or story. Moreover, according to Dreon et al. (2011), wikis 
open the classroom’s window to everyday life via authentic texts and purposeful writing 
is generated. The use of wikis in the classroom provides students with two different 
worlds that they can communicate through for different reasons: the real world, face to 
face; and the digital world, through a wiki (Lund, 2008).  

Research shows that students whose writing activities include sharing their ideas on 
social networking sites are more likely to be mature writers than those who only write 
for in class assignments (Clark & Dugdale, 2009). The monitoring features of wikis can 
also create a feeling of safety for learners; despite their freedom to edit, they know they 
are constantly being under mild supervision. Wikis’ editing assists learners to master 
their learning process and become thus more motivated and autonomous.  

Writing on a wiki facilitates more formal, topic centric, depersonalized exchange. Each 
edit makes a concrete contribution to a collaborative written product, offering the ability 
to interact with an evolving document over time (Warschauer, 2010). It allows teachers 
and learners to see the evolution of a written task, and to continually comment on it, 
rather than offering comments only on the final draft. Writing is a non linear process 
where learners discover and formulate their ideas. Composing is recursive rather than 
uninterrupted. Another important characteristic is the lack of hierarchy in the users as 
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they can take the role of reader and the role of writer and inspector too. Finally, wikis 
include a virtual presence, a variety of interactions, easy participation, valuable content, 
connections to a broader subject field, personal and community identity and interaction, 
democratic participation and evolution over time.  

Designing the wiki 

The project took place in the 5th Grade, an EFL class, of the 4th Primary State School 
in Nafplio. For the purposes of the present study a long term wiki project was designed 
to meet the needs of the specific teaching context. The particular project was conducted 
for approximately one month and integrated into the syllabus, as an alternative to the 
project proposed by the coursebook. Therefore, students were asked to create a class e-
newspaper related to the topic presented in the coursebook’s unit. For this reason, the 
teacher created a wiki and included all the information needed to work on a wiki page. 
The wiki was designed according to a protected access policy allowing the content to 
be viewed by visitors and edited by a limited number of users (the teacher and the stu-
dents). 

The specific project was conducted in order to engage students in activities related to 
their needs and interests, promote collaborative learning as well as develop autonomous 
learners who plan and implement their own practices. Going through this process, stu-
dents improved their writing skills by planning, writing, revising and editing their own 
drafts. The project was designed to exploit the wiki technology as well as integrate all 
four skills effectively.  

Project steps 

When designing the project, a great attempt was made to take into consideration the 
needs and interests of the particular teaching context. The focus is on the writing skill, 
aiming at providing students with the opportunity to create an online newspaper, en-
gaging them in collaborative and process writing, autonomous language learning and 
self assessment. The topic is related to the coursebook’s Unit 4. 

The teaching procedure, following the Project-based learning (PBL) framework, was 
separated into three main stages, namely the planning stage, the implementation stage 
and the evaluation stage, with specific activities designed for each one of them. In the 
Planning stage, the project was announced and explained to students, discussing any 
possible queries. The learners were introduced to the class wiki in order to become 
familiar with the particular learning environment and a discussion in class followed, 
concerning internet safety and netiquette. Taking into consideration the age of the par-
ticipants, the user accounts and passwords were created by the teacher and administered 
to the students at the beginning of the procedure, thus allowing users to directly sign in 
without registering. To this end, four user accounts were created-apart from that of the 
administrator, one for each group and students were clearly explained that all members 
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of the group should contribute equally. Furthermore, the basic version of wikis which 
was used in the project and was offered complimentary involves a limit of five mem-
bers. Students, after signing in the wiki, they visited the Home page and the Welcome 
page, performing the task assigned. Then, they proceeded to the Instructions page, read 
the project’s instructions carefully in groups and a short discussion followed to ensure 
understanding. Finally, learners discussed in groups to generate ideas and assign roles 
to the members. They were encouraged to exchange ideas with their group’s members 
as well as other groups’ members using the wiki’s built-in Discussion forum. 

In the implementation stage, students were asked to write their first drafts. After skim-
ming and scanning the information in the Useful Links page, they discussed in groups, 
noting down their ideas. Learners were free to add images, videos or links from the web 
and enrich their articles in order to create a sense of personal control over their products 
and become more motivated. The particular project was designed to offer the learners 
the opportunity for authentic communication and peer collaboration. Moreover, making 
the articles available to a large and authentic audience was expected to raise students’ 
motivation and make writing a purposeful activity. After finishing the writing of their 
drafts, they had to read carefully the articles of the other groups and provide their com-
ments using an evaluation form as guideline. They were asked to notice not only surface 
errors such as grammar or vocabulary mistakes, but also suggest deeper changes to 
ideas, coherence and presentation. Students’ comments had to be written in the wiki’s 
Discussion forum as replies to comments previously posted by the teacher. The use of 
Discussion forum proved to be quite beneficial as it featured more equal participation 
than face to face discussion and made even shy students feel secure and free to write 
their comments. Furthermore, this way feedback became a process of interaction be-
tween learners and students were benefited by both receiving and giving feedback as 
well. Through this student centered approach, the learners were taught to assess their 
peers and receive assessment from them as well in a reflective, interactive and negotia-
ble manner. Moreover, using wiki-based peer correction helped learners gain higher 
degree of autonomy and become responsible for their own learning. Finally, the stu-
dents were engaged in process writing as they were asked to revise their drafts based 
on the comments of their classmates Peer feedback helped students to develop critical 
thinking, selective reading and revising skills as they have to decide on which com-
ments they will accept or reject. 

At the Evaluation stage, students decided on the four articles that would be published 
on their school’s website, creating a sense of achievement and completion. Students 
presented their final drafts to their classmates and a whole class discussion followed on 
the benefits and the problems that occurred during the procedure as well as their reflec-
tions on the process and the product of their work. The teacher’s role during the whole 
procedure was supportive, trying to facilitate students and create an encouraging and 
cooperative environment. At the end of the project, the teacher conducted interviews 
with students and administered a post research questionnaire which revealed useful 
data. 
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 One of the primary aims of the present study was to determine whether the wiki journal 
project facilitates students to develop their writing skill and promote their electronic 
literacies. It should be mentioned that it was of great importance for the teacher to come 
up with genuine feedback and thus learners were reminded during the process that they 
could experience the new technology and then feel free to embrace or reject it.  

After a month of writing articles for the wiki journal and as data indicate, students were 
excited about the wiki technology and eager to continue working on the wiki platform. 
The feedback received from students’ work on wikis indicated improvement in their 
writing. Students were involved in a process of drafting and redrafting, as it is shown 
in the revisions in the wiki’s History pages. Students tried to correct their mistakes and 
organize their material better. As post research questionnaire findings indicate, there 
was a certain degree of difficulty in synthesizing the information provided. However, 
according to teacher’s observation data, comparing the first and final drafts, changes 
were performed and progress was made both in terms of grammar, vocabulary and syn-
tax but also in organizing ideas as well as enriching the articles with images, videos and 
links. Moreover, according to the data gathered, the wiki journal project familiarized 
students with writing in an online environment and promoted their e-literacies. As 
teacher observation checklist indicates, there was a certain degree of difficulty at the 
beginning which was soon overcome. Additionally, online publishing in terms of ad-
dressing to a real audience, added authenticity to task and made students more careful 
with their final product.  

Reflective writing also took place and boosted learners’ autonomy and self confidence, 
as they developed their critical thinking, corrected their mistakes and claimed a more 
active role in the process. Interview findings also revealed that the wiki project provided 
students the opportunity to revise and redraft their product, encouraged them to proof-
read and constantly upgrade their wiki content. Last but not least, students were en-
gaged in collaborative work and the process of peer feedback, giving a new insight to 
the teaching and learning procedure. 

Pedagogical implications 

The present research attempted to shade light into the effect of the implication of wiki 
technology in students’ writing and learning. An in depth analysis of the data collection 
instruments has provided valuable insights into the positive influence the wiki had stu-
dents’ e-literacies, their writing skill as well as their participation in the process. More 
specifically, according to the major findings, wikis’ interactivity, their constructivist 
philosophy and learner centeredness managed to enhance students’ reflective and col-
laborative learning.  

 One of the primary goals of the present study was to enhance learners’ writing skill. 
What comes apparent from the data gathered is that students developed self confidence 
as they were engaged in the correcting process and online publishing but also 
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exemplified active participation during the project, supporting the view that wikis con-
tribute to stimulating writing (Clark & Dugdale, 2009). In search for content, students 
were engaged in collaborative construction of knowledge.  

Students’ e-literacies were also practised since their engagement with the wiki journal 
demanded to search for relevant information. Students’ computer skills were enhanced 
since apart from searching for information, they had to produce a text, add images, 
videos and links. It should be mentioned that students became familiar with the wiki 
technology quite early and did all the publishing work on wiki journal. The teacher 
acted as a coordinator of the procedure and facilitator when needed.  

The collaborative aspect of wikis was much appreciated according to the data gathered, 
as students participated eagerly in the whole process. Overcoming the initial difficulties 
in learning how to work together, students collaborated well, respecting each other’s 
contribution. Moreover, they were engaged in discussions, provided peer feedback, 
contributing to each others’ work.  

Finally, the wiki journal was an excellent way for students to practise and internalize 
reflective writing. Using the editing and history function, students were able to revise 
and redraft their written products, realizing that the construction of knowledge is an 
important process demanding lots of time, effort and constant monitoring (Hedge, 
2005). Wikis encouraged students to develop their critical thinking since they received 
and also provided peer feedback, promoting the understanding of the writing process. 
Students’ autonomy and self confidence were promoted as they became responsible for 
their learning correcting their articles with only very limited teacher feedback. 

Conclusion 

Wiki technology proved to be most suitable for developing students’ writing skill for a 
variety of reasons. In their attempt to create a wiki journal, students developed their e-
literacies together with their writing skill as they had to search for information by using 
the web, work on the data gathered and finally produce an electronic document, which 
was the outcome of team work. Therefore, the wiki journal engaged students in group 
work, but also promoted collaborative learning. Working together for a common aim, 
exchanging peer feedback enhanced learners’ autonomy. Online publication and the 
existence of a real audience made students more careful with their mistakes. As a result 
they were reviewing and redrafting their work, being engaged in process writing.  
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Διδακτική αξιοποίηση της τέχνης στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου: 
Προσεγγίζοντας δημιουργικά την ήττα της Αθήνας 

Λιούσα Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.A., elenliousa@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία δε συνιστά μόνο έναν αποτε-
λεσματικό τρόπο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά συμβάλλει πολ-
λαπλά στην κατανόηση, τη δημιουργική προσέγγιση και την ουσιαστική κατάκτηση 
της νέας γνώσης. Στην εισήγηση παρουσιάζονται δυο παραδείγματα εναλλακτικών δι-
δακτικών προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της 
Α’ λυκείου σε απόσπασμα του Ξενοφώντα. Το πρώτο αφορά τη χρησιμοποίηση έργων 
ζωγραφικής ως εκπαιδευτικών εργαλείων με την τεχνική της Έντεχνης Συλλογιστικής 
(Artful Thinking) και το δεύτερο τη δημιουργική γραφή. Παρατίθενται σε συντομευ-
μένη μορφή τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους μαθητές καθώς και τα συμπερά-
σματα που προέκυψαν μετά από την αξιολόγηση των δράσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: τέχνη, κριτική προσέγγιση, βιωματικές τεχνικές, έντεχνη συλλογι-
στική, δημιουργική γραφή 

Εισαγωγή: Η τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η εκπαίδευση, με γνώμονα την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου δεν περιορίζεται α-
ποκλειστικά στο γνωστικό πεδίο αλλά επιδιώκει ταυτόχρονα την καλλιέργεια του νοη-
τικού, κοινωνικού, ηθικού και συναισθηματικού του επιπέδου. Ταυτόχρονα, οι απαιτή-
σεις της σύγχρονης εποχής επιβάλουν τη διάπλαση ατόμων ικανών να σκέφτονται κρι-
τικά και με σφαιρικότητα, να προσαρμόζουν την κατακτημένη γνώση σε πραγματικές 
συνθήκες, να επιλύουν προβλήματα, να υιοθετούν διαφορετικές οπτικές, να αναπτύσ-
σουν τη δημιουργικότητά τους. Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει, λοιπόν, 
να αξιοποιεί όλα τα μέσα που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ένα τέτοιο μέσο αποτελεί αναμφισβήτητα η Τέχνη.  

Η ένταξη της τέχνης στην εκπαίδευση νοείται είτε ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο 
(λ.χ. εικαστικά, μουσική) είτε ως εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, έργα τέχνης διαφορετικών 
μορφών (ζωγραφική, μουσική, λογοτεχνία, θέατρο κ.α) συνδέονται με επιμέρους θε-
ματικές ενότητες και αξιοποιούνται πολλαπλώς προκειμένου να συμβάλλουν στην επί-
τευξη των στόχων που τίθενται κάθε φορά από τον διδάσκοντα.  

Τα οφέλη από την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν κατα-
δειχθεί από πολλούς θεωρητικούς. Η επαφή με τα έργα τέχνης αναπτύσσει την αισθη-
τική εμπειρία των μαθητών, οξύνει τη σκέψη και την κρίση τους και καλλιεργεί τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Κόκκος 2011). Ο Kant επισημαίνει ότι η αι-
σθητική εμπειρία δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να αντιλαμβάνεται την 
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πραγματικότητα με μια εναλλακτική προοπτική, ο John Dewey (1980) τονίζει ότι ανα-
πτύσσει τη φαντασία που είναι στοιχείο απαραίτητο στη διεργασία της μάθησης, ενώ ο 
Gardner (1990) τη θεωρεί απαραίτητη για την κατανόηση και τη συνειδητοποίηση πτυ-
χών της πραγματικότητας που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές με τη λογική. Παράλ-
ληλα, η εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που αξιοποιούν την τέχνη στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία καταδεικνύουν και πρακτικά τη σημασία της. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Έντεχνη Συλλογιστική 

Το πρόγραμμα Artful Thinking αναπτύχθηκε από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανε-
πιστημίου του Harvard με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν 
έργα εικαστικής τέχνης και μουσικής στο πρόγραμμα σπουδών, είτε δημιουργώντας 
συνδέσεις μεταξύ του έργου τέχνης και της διδασκόμενης θεματικής είτε αξιοποιώντας 
το ως εργαλείο για να ενισχύσουν διαφορετικές νοητικές δεξιότητες όπως είναι η αμ-
φισβήτηση, η παρατήρηση και η περιγραφή, η συλλογιστική και η αναζήτηση διαφο-
ρετικών απόψεων, η σύγκριση, η σύνδεση και η διερεύνηση της πολυπλοκότητας. Οι 
δεξιότητες αυτές συνδέονται άμεσα με συμπεριφορές που αποτελούν μαθησιακούς 
στόχους: η παρατήρηση και η περιγραφή προϋποθέτει την προσοχή και την αναπαρά-
σταση, η συλλογιστική περιλαμβάνει την κατασκευή επιχειρημάτων και την αναζή-
τηση αποδεικτικών στοιχείων, η διερεύνηση των απόψεων προϋποθέτει την εξέταση 
των πραγμάτων από διαφορετικές οπτικές, η εύρεση της πολυπλοκότητας περιλαμβά-
νει την αποκάλυψη πολλαπλών διαστάσεων και επιπέδων, η σύγκριση και η σύνδεση 
περιλαμβάνει την ανάδειξη αντιπαραθέσεων και την αναζήτηση συνδέσεων, η διερεύ-
νηση συνεπάγεται τη διατύπωση ερωτημάτων και την εξεύρεση λύσεων (Project Zero 
2006).  

«Εάν μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, τότε ένας πίνακας πρέπει να αξίζει δύο χιλιάδες». 
Η φράση αυτή ενός μαθητή που συμμετείχε στο πρόγραμμα αποτυπώνει μια σημαντική 
αλήθεια: τα έργα τέχνης είναι γεμάτα νόημα. Πράγματι, είναι μεταφορικά, συχνά πο-
λυεπίπεδα και διφορούμενα, γεμάτα λεπτομέρειες, εκφράζουν τις προθέσεις των καλ-
λιτεχνών και συμπυκνώνουν πολλές έννοιες και σκοπούς. Δημιουργούνται για να προ-
σελκύσουν την προσοχή μας και μας προκαλούν να τα κοιτάξουμε, να αναλογιστούμε 
και να τα εξερευνήσουμε. Έτσι, μπορούν να αντιμετωπιστούν όχι απλά ως πομποί με-
τάδοσης μιας πληροφορίας αλλά ως χώροι παραγωγής νοήματος που απαιτούν έναν 
δέκτη ενεργητικό, ικανό να τα νοηματοδοτήσει. Η εκπαίδευση και εξάσκηση των μα-
θητών σ’ αυτή την απαιτητική διαδικασία δεν είναι απλή καθώς αναφέρεται σε στόχους 
που εντάσσονται στα ανώτερα επίπεδα στοχοταξινομίας, όπως είναι η κατανόηση, η 
ανάλυση και η αξιολόγηση (Bloom 1956), ενώ συνάδει και με το ισχύον ΠΣ (Υ.Α 
70001/Γ2,21-06-2011,ΦΕΚ1562/27-06-2011), σύμφωνα με το οποίο: «Στόχος ενός 
σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να είναι παρά η δημιουργία ενεργών 
υποκειμένων, που θα είναι σε θέση να αξιοποιούν κάθε μέσο επικοινωνίας και όλους 
τους σημειωτικούς πόρους (κείμενα, εικόνες, μουσική κ.ά.) και θα διαθέτουν την 
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ικανότητα να κατανοούν και να χρησιμοποιούν κριτικά την πολύπλοκη νέα επικοινω-
νιακή πραγματικότητα». 

Δημιουργική γραφή 

Η χρήση βιωματικών μεθόδων μάθησης, οι οποίες απομακρύνονται από την απλή πα-
ρουσίαση της νέας γνώσης, τοποθετούν στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας το 
μαθητή, αξιοποιούν την εμπειρία του και τα συναισθήματά του και προωθούν τη συ-
νεργασία, αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαίδευσης καθώς συμβάλλει ση-
μαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ιδιοτήτων απαραίτητων στη σύγχρονη εποχή 
(Σουλιώτης 2012). Η δημιουργική γραφή, συνθέτοντας δύο πράξεις με ευρύ περιεχό-
μενο, τη συγγραφή και τη δημιουργία, παρέχει τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης, 
μορφοποιεί δημιουργικά σκέψεις και συναισθήματα, φέρνει τους μαθητές σε επαφή με 
το λογοτεχνικό σύμπαν. Παράλληλα, αποτελεί μια κατεξοχήν βιωματική μέθοδο διδα-
σκαλίας και κατά συνέπεια ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Μπορεί να αξιοποιη-
θεί είτε αυτοτελώς ως ανεξάρτητη παιδαγωγική πρακτική μέσα σε εργαστήρια ή προ-
γράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, είτε να ενσωματωθεί ως δραστηριότητα στα 
πλαίσια άλλου μαθήματος.  

Σε κάθε περίπτωση, η συμπερίληψή στα νέα ΠΣ δραστηριοτήτων και τεχνικών που 
ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, στοχεύουν στην παραγωγή σκέ-
ψης, στη δημιουργία μηχανισμών μάθησης, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, κα-
ταδεικνύει τη σημασία της. Πράγματι, μέσα από τη δημιουργική γραφή ενεργοποιείται 
η ανταπόκριση των μαθητών στη νέα γνώση, αναπτύσσεται η φαντασία και η δημιουρ-
γικότητά τους και καλλιεργείται η γλωσσική τους έκφραση. Σημαντικότατη, επιπλέον, 
αναδεικνύεται και η παιδαγωγική της διάσταση καθώς ενισχύει τον επικοινωνιακό χα-
ρακτήρα της μάθησης, ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών, δρα απελευθερωτικά 
και αποκαλύπτει δεξιότητές τους που δύσκολα γίνονται αντιληπτές κατά την παραδο-
σιακή διδασκαλία (Νικολαΐδου 2015).  

Πρόταση διδασκαλίας 

Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται αφορά το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών 
Α΄ λυκείου και συγκεκριμένα τις παραγράφους 3-4 κεφ.2 από το δεύτερο βιβλίο των 
Ελληνικών του Ξενοφώντα. Στο απόσπασμα αυτό εξιστορείται η άφιξη στην Αθήνα 
της Παράλου, του ιερού πλοίου που φέρνει την είδηση της ήττας του αθηναϊκού στόλου 
στους Αιγός ποταμούς το φθινόπωρο του 405 π.Χ. και περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο 
η αντίδραση των Αθηναίων στις εξελίξεις αυτές. Τόσο το ίδιο το γεγονός, που σημα-
τοδοτεί ουσιαστικά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, όσο και ο τρόπος με τον 
οποίο το αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσφέρονται 
για ποικίλες προσεγγίσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έμφαση δόθηκε στη νοημα-
τική επεξεργασία του αποσπάσματος μέσα από δύο δραστηριότητες που εμπλέκουν 
άμεσα και έμμεσα την τέχνη.  
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Στην πρώτη αξιοποιούνται έργα ζωγραφικής σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος 
Artful Thinking. Αποτελείται από δύο φάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο διττό στόχο 
της: αφενός την επαφή των μαθητών με έργα τέχνης διαφορετικών περιόδων και τε-
χνοτροπιών, αφετέρου τη δημιουργική προσέγγιση του αρχαίου κειμένου και την ου-
σιαστική κατανόηση του περιεχομένου του. Η δεύτερη προεκτείνει το περιεχόμενο του 
αρχαίου κειμένου συνδυάζοντας την αποκωδικοποίηση φωτογραφιών με την παρα-
γωγή γραπτού λόγου σύμφωνα με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής. Ταυτόχρονα, 
η πρόταση διδασκαλίας ακολουθεί τις οδηγίες του ΠΣ του μαθήματος καθώς επιδιώκει 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, δίνει έμφαση στην κριτική προσέγ-
γιση και την ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης των μαθητών με το αρχαίο κείμενο και τις 
ιδέες που εκφράζει.  

Περιγραφή της πρώτης δραστηριότητας 

Πριν την εφαρμογή των εναλλακτικών προσεγγίσεων της ενότητας έχει προηγηθεί το-
ποθέτηση του αποσπάσματος στο ιστορικό του πλαίσιο μέσα από τη σύνδεση με τα 
γεγονότα που προηγήθηκαν. Ακολουθεί η γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου με τη 
βοήθεια του λεξιλογίου που υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς περαιτέρω σχολια-
σμό καθώς επιδίωξη αποτελεί η κατά το δυνατόν ανεπηρέαστη νοηματική και ερμη-
νευτική προσέγγισή του από τους μαθητές (Τσάφος 2004).  

Στην πρώτη φάση παρουσιάζονται μέσω βιντεοπροβολέα οι πέντε επιλεγμένοι πίνακες 
χωρίς να συνοδεύονται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (τίτλος, δημιουργός κτλ.). Η 
προβολή γίνεται σταδιακά καθώς οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σε έντυπη 
μορφή φύλλα εργασίας (Φύλλο εργασίας 1), για τον καθένα ξεχωριστά, με ερωτήματα 
που ανιχνεύουν το επίπεδο κατανόησης και την ανταπόκρισή τους προς τα προβαλλό-
μενα έργα. Στη συνέχεια αναζητούν στοιχεία για τα έργα από συγκεκριμένες πηγές του 
διαδικτύου προκειμένου να τα συγκρίνουν με τις δικές τους απόψεις και να σχολιάσουν 
μέσα από διαλογική διαδικασία (Κογγούλης 2004) ομοιότητες και διαφορές. Με τη 
διαδικασία αυτή και την προσωπική εμπλοκή των μαθητών στη νοηματοδότηση των 
έργων επιτυγχάνεται η βαθύτερη επαφή μ’ αυτά και αποφεύγεται η απλή και επιφα-
νειακή παράθεση πληροφοριών που ελάχιστα μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια 
μιας ουσιαστικής σχέσης με την τέχνη. 

Στη δεύτερη φάση επιχειρείται η σύνδεση των έργων με το απόσπασμα του Ξενοφώ-
ντα. Ζητείται από τους μαθητές να αντιστοιχήσουν, σε νοηματικό ή συναισθηματικό 
επίπεδο, τις αναπαραστάσεις των έργων τέχνης με συγκεκριμένα σημεία της διδασκό-
μενης ενότητας -καθώς η επιλογή τους έγινε με γνώμονα τη δυνατότητα τέτοιου είδους 
συσχέτισης- να τα νοηματοδοτήσουν και να τα τιτλοφορήσουν εκ νέου με βάση το 
συσχετισμό αυτό. Στόχο της δραστηριότητας αποτελεί η απόδειξη του πολυδιάστατου 
χαρακτήρα και των πολλαπλών ερμηνειών που ενυπάρχουν στα έργα τέχνης, αλλά ταυ-
τόχρονα και η βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου της ενότητας μέσα από τη δια-
φοροποιημένη οπτική που προσφέρουν τα έργα τέχνης. Παράλληλα, η οπτικοποίηση 
του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τους πίνακες συμβάλλει στη βαθύτερη 
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κατανόησή του και στην ανίχνευση διαστάσεων και προεκτάσεων οι οποίες ενδεχομέ-
νως δε γίνονται αντιληπτές κατά την επεξεργασία του.  

Περιγραφή της δεύτερης δραστηριότητας 

Αφού έχει προηγηθεί η νοηματική επεξεργασία του αποσπάσματος και οι μαθητές έ-
χουν διεισδύσει στο περιεχόμενό του με την προηγούμενη δραστηριότητα, στο στάδιο 
αυτό προχωρούν στην προέκτασή του. Καλούνται με την τεχνική της ενσυναίσθησης 
και με όχημα τη δημιουργική γραφή, να υποδυθούν ένα πρόσωπο ενταγμένο στο ιστο-
ρικό πλαίσιο του κειμένου και να καταγράψουν έναν εσωτερικό μονόλογό του. Τα 
φύλλα εργασίας αποτελούνται από μια φωτογραφία και ένα ερωτηματολόγιο (Φύλλο 
εργασίας 2). Συγκεκριμένα. υπάρχουν δέκα ξεχωριστές φωτογραφίες σύγχρονων προ-
σώπων διαφορετικού φύλου, ηλικίας, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Μοι-
ράζονται στους μαθητές με τυχαίο τρόπο και ο καθένας καλείται να «γίνει» το πρόσωπο 
που υπάρχει στο φύλλο του, αφού νοερά το τοποθετήσει στην Αθήνα του 405 π.Χ. Στη 
συνέχεια παίρνουν το ερωτηματολόγιο που είναι κοινό για όλους και περιλαμβάνει ε-
ρωτήσεις σχετικές με την «εξωτερική» και «εσωτερική» ταυτότητα του προσώπου. Α-
παντούν συνθέτοντας ένα συνεχές κείμενο στο οποίο καλούνται να υιοθετήσουν, κατά 
το δυνατόν, ένα ύφος κατάλληλο για το πρόσωπο που υποδύονται, να λάβουν δηλαδή 
υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βλέπουν να αποτυπώνονται στη φωτο-
γραφία. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή είναι πολλαπλά. Οι μαθητές 
ασκούνται, όπως και στην προηγούμενη, στην αποκωδικοποίηση και νοηματοδότηση 
της εικόνας και στη σκιαγράφηση του χαρακτήρα των εικονιζόμενων προσώπων, δε-
ξιότητα ιδιαίτερα σημαντική, που προάγει τον οπτικό γραμματισμό. Καλλιεργούν την 
κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία επιχειρώντας να τοποθετήσουν τις αφηγήσεις 
τους σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν και τις ιστορικές 
τους γνώσεις από το διδασκόμενο κείμενο. Ταυτόχρονα εξασκούνται στην παραγωγή 
γραπτού λόγου με συγκεκριμένα υφολογικά χαρακτηριστικά. Τέλος, μέσα από την τε-
χνική της ενσυναίσθησης καλλιεργούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, τη ανεκτι-
κότητα και την πλουραλιστική σκέψη, στοιχεία απαραίτητα για την πολυπλοκότητα 
της σύγχρονης κοινωνίας (Ματσαγγούρας 2007). 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής πρότασης μπορούν να 
χαρακτηρισθούν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Η διδακτική διαδικασία, υπήρξε πολύ απο-
δοτική καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά. Μέσα 
από την αξιοποίηση της τέχνης και τις βιωματικές τεχνικές δόθηκε η δυνατότητα στους 
μαθητές να εμπλακούν προσωπικά στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να αποκτή-
σουν αυτοπεποίθηση συνειδητοποιώντας ότι η προσωπική τους ερμηνεία είναι σημα-
ντική. Εξαιτίας της δυνατότητας ελεύθερης διατύπωσης ιδεών και συναισθημάτων, της 
αποδοχής όλων τω απαντήσεων χωρίς τον αυστηρό χαρακτηρισμό σωστού-λάθους και 
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της ενθάρρυνσης για προσωπική έκφραση παρατηρήθηκε συμμετοχή ακόμη και των 
πιο αδύνατων. Παράλληλα οι συγκεκριμένες διαδικασίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης τους εκπληρώνοντας έναν από τους υψηλότερους στόχους της 
μάθησης. Έτσι, προκύπτει ότι είναι σημαντικό η προσέγγιση των κλασικών κειμένων 
στην τάξη να εστιάζει σε τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην 
αναγνωστική διαδικασία και ταυτόχρονα αντλούν ευχαρίστηση από αυτή (Tsafos & 
Seranis 2013). 
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Παράρτημα 

Φύλλο εργασίας 1 (Artful Thinking) 

 

1ο στάδιο Επεξεργασία των έργων τέχνη 

1. Παρατηρήστε τους πίνακες ζωγραφικής και απαντήστε ξεχωριστά για τον καθένα 
στα παρακάτω ερωτήματα: 

α. Τι είδους γεγονός ή κατάσταση αναπαρίσταται στο έργο;  

β. Ποια συναισθήματα αποδίδονται;  

γ. Με ποια μέσα ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει τον σκοπό του; 

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο στοιχεία για τους παραπάνω πίνακες. Συγκρίνετέ τα με 
τα αποτελέσματα που καταγράψατε στην προηγούμενη δραστηριότητα και συζητήστε 
τις ταυτίσεις ή αποκλίσεις που παρατηρούνται. 

2ο στάδιο Επανερμηνεία των έργων τέχνης 

1. Αφού έχετε μελετήσει το κείμενο του Ξενοφώντα (Κεφ. 2, 2 3-4) δώστε μια νέα 
ερμηνεία για τον κάθε πίνακα με αναφορά στα στοιχεία που περιέχονται εκεί. Ποια 
γεγονότα του αρχαίου κειμένου θα μπορούσε να αποδίδει ο καθένας; 
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2. Με βάση την ερμηνεία που δώσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα δώστε έναν 
νέο τίτλο σε κάθε πίνακα. 

Φύλλο εργασίας 2 (Δημιουργική γραφή) 

Αθήνα, φθινόπωρο 405 π.Χ. 

 

Υποθέστε ότι είστε το πρόσωπο που απεικονίζεται στη φωτογραφία και ότι βρίσκεστε 
στη Αθήνα όταν φτάνει η Πάραλος με τα νέα για την ήττα του αθηναϊκού στόλου στους 
Αιγός ποταμούς.  

Γράψτε ένα κείμενο με προσωπικό ύφος και σε μορφή εσωτερικού μονολόγου απαντώ-
ντας στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Πώς ονομάζεσαι;  

Ποια είναι η ηλικία σου;  

Με τι ασχολείσαι;  

Τι σ’ αρέσει πάρα πολύ να κάνεις;  

Τι δε σ’ αρέσει καθόλου να κάνεις;  

Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο;  

Τι άλλαξε στη ζωή σου χθες βράδυ;  

Τι φοβάσαι;  

Τι ελπίζεις;  
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Τι θα κάνεις αύριο;  

Ποιο πρόσωπο χρειάζεσαι κοντά σου;  

Τι θα του πεις; 

1948/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



«Πες το αλλιώς»: Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από 
την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art. 

Κωστόπουλος Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Εικαστικών, akostopoulos67@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει το πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποίησαν μαθητές 
γυμνασίου στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων τους. Ο σχεδιασμός και η ανά-
πτυξη του  βασίστηκε στο πρόγραμμα σπουδών για το επιστημονικό πεδίο: Πολιτισμός 
– Δραστηριότητες Τέχνης συνδυαστικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) 
του μαθήματος των εικαστικών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση. Μέσα από τη διαχείριση πληροφοριών 
και υλικού καθώς και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διερευνάται η τέχνη του δρόμου 
(Street art) και γίνεται κριτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων της όσο και έργων 
που συνδέονται με αυτή τη μορφή έκφρασης στην ιστορία της τέχνης. Ο τίτλος του 
προγράμματος «πες το αλλιώς» σχετίζεται τόσο με τη επιθυμία των μαθητών να εκ-
φραστούν με ένα σύγχρονο νεανικό τρόπο όσο και με την επιδίωξη οι μαθητές με α-
φορμή τη συγκεκριμένη τέχνη να εξετάσουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ζη-
τήματα διαπροσωπικών σχέσεων, περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που αφορούν 
την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του τόπου τους. Στη δομή της εργασίας περιέχονται το 
θεωρητικό πλαίσιο, σκοποί και στόχοι, μεθοδολογία καθώς και η ανάπτυξη των δρα-
στηριοτήτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Street art, πολιτισμός, τέχνη, βιωματική δράση 

Εισαγωγή 

Η Street art προτείνει εναλλακτικούς τρόπους οπτικής επικοινωνίας πλαισιωμένους με 
κανόνες αισθητικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας. Με συγκεκριμένες μεθόδους και 
στόχους προσεγγίσαμε την τέχνη του δρόμου τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά. Ε-
πικεντρωθήκαμε στην αναφορά και κατανόηση του πλέον αντιπροσωπευτικού της εί-
δους, του Graffiti, των στυλ και των τεχνικών που την αποτελούν.  

Επιδιώξαμε η θεματολογία να σχετίζεται με τη σχολική επικαιρότητα, να προκαλεί το 
ενδιαφέρον, να ενισχύει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, να προάγει τη συνεργατική, διε-
ρευνητική, δημιουργική προσέγγιση της γνώσης προσαρμοσμένη στον αντιληπτικό 
τύπο και ικανότητα της ηλικίας των μαθητών. Επίσης, φροντίσαμε ώστε η επιλογή να 
παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης πρόσθετων πηγών πληροφόρησης 
απευθυνόμενη σε όλους τους μαθητές με δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Η διδακτική τεχνική που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην εποικοδομητική θεώρηση της 
μάθησης (constructivism) προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν προσωπικά στη 
γνωστική διαδικασία και παράλληλα να μαθαίνουν μέσα από αυτή. Καθορίζονται σκο-
ποί και στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, την εικαστική αγωγή και ως προς την 
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χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακολουθεί η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων με αναφο-
ρές στα στάδια προσέγγισης του κάθε καλλιτεχνικού στυλ και υλοποίησης της εξετα-
ζόμενης τεχνικής. Αναφέρονται οι επιμέρους στόχοι, το υλικό αφόρμησης (έργα τέ-
χνης, βίντεο κ.αλ), θέτονται ερωτήματα και προτείνονται δημιουργικές δραστηριότη-
τες.  

Ο σχεδιασμός συνδυάζει δραστηριότητες στους σχολικούς χώρους και σε επιλεγμένα 
σημεία εκτός σχολείου. Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων, περιγράφονται απόψεις, 
προτάσεις και εντυπώσεις για το εξεταζόμενο θέμα και για τη συμμετοχή στη δράση.   

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Tylor (1903) χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτισμού θεωρείται το 
γεγονός ότι είναι επίκτητος, εμπεριέχει δηλαδή την έννοια της μόρφωσης, της αγωγής, 
της γνώσης παράλληλα με κάθε μορφής συμπεριφορά στα πλαίσια της ανθρώπινης κοι-
νωνίας. Κατά συνέπεια η έννοια του πολιτισμού σχετίζεται με την εκπαίδευση ως απο-
τέλεσμα ανάπτυξης νοητικών ικανοτήτων προετοιμάζοντας, μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, την ένταξη μας στην κοινωνία. 

Τα πολιτιστικά προγράμματα ως καινοτόμες δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη και 
προώθηση των στοιχείων του πολιτισμού μας, την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής 
των μαθητών και τη σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες (Σπυροπούλου Δ.,κ.α.,2008).  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασίστηκαν στην εποικοδομητική θεώρηση 
(constructivism) σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια διαρκής και ενεργή διαδι-
κασία κατά την οποία ο μαθητής διαμορφώνει εμπειρίες μέσα από ερεθίσματα, πληρο-
φορίες και δραστηριότητες, συσχετίζει προηγούμενες με νέες αντιλήψεις-απόψεις φτά-
νοντας κάθε φορά σε ένα σημείο το οποίο έχει νόημα γι’ αυτόν (Shuell,T.J.,2001, 
Huang, G. H. ,2006). Η γνώση έτσι προέρχεται από τις εμπειρίες οι οποίες έχουν απο-
κτηθεί μέσα από την ερευνητική διάθεση του ατόμου αλλά και την ενεργή συμμετοχή 
του στη διαδικασία της μάθησης (Piaget, Ζ.,1999). Είναι το σημείο της προσιτής μετά-
βασης του μαθητή, σε διαδικασίες ωρίμανσης και εξέλιξης (Vygotsky, L.1993).  

Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας του εποικοδομητισμού ενθαρρύνει την έκφραση και 
την προσωπική εμπλοκή και δημιουργεί προϋποθέσεις διδασκαλίας που επιτρέπουν την 
εξατομικευμένη μάθηση μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει με ακουστικό, οπτικό 
ή κιναισθητικό τρόπο (Stradling & Saunders,1993). Διαμέσου της εξατομικευμένης ε-
μπειρίας και κρίσης η θεωρία συνδέεται με την καλλιτεχνική έκφραση ώστε οι μαθητές 
να κατανοούν την τέχνη και να την αναπαράγουν βιωματικά στο εργαστήρι.(Σάλλα-
Δοκουμετζίδη Τ.,1996)  

Η θέση του Eisner (2002) για την επίδραση των τεχνών στη διδακτική, αναφέρει ότι οι 
τέχνες βοηθούν τους μαθητές […να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες και μέσα από αυτές 
να ανακαλύψουν το εύρος και την ποικιλία των πραγμάτων που είναι ικανοί να κάνουν…, 
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…να ανακαλύψουν ότι τα όρια της γλώσσας μας δεν είναι και όρια της γνώσης μας…] 
καθώς και ότι οι τέχνες διδάσκουν πως η λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι πάντα μία 
και δεν περιορίζεται σε σωστές και λάθος απαντήσεις. 

Μέσα από τις συγκεκριμένες αντιλήψεις και με γενικούς άξονες τη μαθητοκεντρική 
μάθηση, τη συνεργατικότητα και τη καλλιέργεια δεξιοτήτων επιχειρήθηκε η υλοποίηση 
του προγράμματος. 

Σκοπός και στόχοι 

Η εφαρμογή της αισθητικής εκπαίδευσης στην εκπόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων 
αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη, την 
ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων πολιτισμού (Εγκύ-
κλιος,Αρ.Πρωτ.188142/ΓΔ,Υπ.Π.Ε.Θ:Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχο-
λικών δραστηριοτήτων). 

Η στοχοθέτηση της δράσης: 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ των μαθη-
τών, στη συστηματική προσέγγιση ενός θέματος, στην επιλεκτική - ποιοτική άντληση 
πληροφοριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατηρητικότητας, στη μάθηση μέσα από 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στην κατανόηση σχέσεων τέχνης – κοινωνίας και στην 
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας (Π.Σ. για το «Νέο Σχολείο», Πολιτισμός και 
δραστηριότητες τέχνης, 2011).  

Ως προς την εικαστική αγωγή επιδιώχτηκε να καλλιεργηθεί: η δηµιουργικότητα και η 
δράση των µαθητών, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από µέρους τους, η κατανόηση, 
η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινοµένου 
της Τέχνης γενικότερα. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Εικαστικών,2003).    

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών επιδιώχθηκε η αναζήτηση πληροφορίων για το 
συγκεκριμένο θέμα αξιοποιώντας  το διαδίκτυο, η χρησιμοποίηση εργαλείων και ψη-
φιακών μέσων ώστε να δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό και να αξιοποιηθεί στη δημιουρ-
γία ατομικών εργασιών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής,2003). 

Παράλληλα η δράση αποσκοπούσε στην αλληλεπίδραση των σχέσεων εκπαιδευτικού 
και μαθητών μέσα από το εξεταζόμενο θέμα και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού (Π.Ι.,2009). 

Μεθοδολογία 

Η ομάδα μέσα από συγκεκριμένους ρόλους όπως αυτόν του δημιουργού Wheat Pasting, 
Stickering, Stenciling (ρόλοι που εναλλάσσονται) καθώς και του υπεύθυνου επικοινω-
νίας, υπεύθυνου υλικού, υπεύθυνου ομάδας διαχειρίστηκε εκπαιδευτικό υλικό, υλοποί-
ησε και πραγματοποίησε εργασίες ατομικές και ομαδικές. Αξιοποιήθηκε ψηφιακό 

1951/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



υλικό από φορείς (Ιδιωτικές Συλλογές, Μουσεία) καθώς και υλικό με σχετικές προδια-
γραφές όπως είναι οι έντυπες εκδόσεις από δημόσιους φορείς (σχολική και δημοτική 
βιβλιοθήκη). Η δράση υποστηρίχθηκε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 
(https://eikastikagymnasiou.blogspot.com/p/blog-page_36.html) όπου ασύγχρονα και 
ηλεκτρονικά δημοσιεύονταν πληροφορίες για το εξεταζόμενο θέμα .  

Οι μαθητές πειραματίστηκαν, στη δημιουργική απόδοση μηνυμάτων που σχετίζονται 
με τις ενδοσχολικές διαπροσωπικές σχέσεις (bullying),το περιβάλλον (θαλάσσια ρύ-
πανση) και την κοινωνία (προσφυγικό). Παράλληλα, η εικαστική πράξη μας έδωσε την 
δυνατότητα να ερευνήσουμε τη χρήση του μολυβιού, του μαρκαδόρου και του σπρέι 
σε υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό, το τσιμέντο και το σοβά ενώ η διαδικασία μας 
βοήθησε να εξοικειωθούμε με μια σύγχρονη εκδοχή τέχνης, ανακαλύπτοντας μεθόδους 
που διαφέρουν από την «κλασική» αντιμετώπιση της.  

Ακολούθως περιγράφεται η αλληλουχία των ενεργειών που  πραγματοποιηθήκαν για 
την κάλυψη της συγκεκριμένης δράσης.  

• Εισαγωγική προσέγγιση, επεξήγηση όρων, έρευνα, συλλογή πληροφοριών (α-
τομικές και ομαδικές εργασίες).   

• Επεξεργασία πληροφοριών, σχολιασμός, διαθεματικές προσεγγίσεις, συσχετι-
σμός με το σχολικό περιβάλλον (ομαδικές εργασίες).   

• Βιωματική προσέγγιση, εικαστικοί πειραματισμοί, διερεύνηση τεχνικών (ατο-
μικές και ομαδικές εργασίες).  

• Ανάλυση εργασιών, ιστορική αναδρομή, συζήτηση, προσδιορισμό αισθητικών 
παρεμβάσεων (ομαδικές εργασίες).     

• Προτάσεις αισθητικών παρεμβάσεων, επιλογή και εφαρμογή (ατομικές και ο-
μαδικές εργασίες). 

• Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση  

Ανάπτυξη σχεδιασμού 

Το πρόγραμμα διήρκησε πέντε μήνες κατά τους οποίους υλοποιήθηκαν δραστηριότη-
τες που συνδύασαν συμπληρωματικά θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις σε συ-
μπληρωματική σχέση προκειμένου να ανατροφοδοτείτε η συνολική δράση. Οι συνα-
ντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν μια ημέρα της εβδομάδας για δυο ώρες στους 
χώρους του σχολείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δεκαπέντε παιδιά εκ των οποίων 
οκτώ αγόρια και επτά κορίτσια. 

Οι δραστηριότητες διαμορφώθηκαν με κοινές αποφάσεις σύμφωνα με την ερευνητική 
και καλλιτεχνική διάθεση της ομάδας προκειμένου να ανταποκριθούμε στους στόχους 
μας και επιμερίστηκαν σε πέντε στάδια υλοποίησης. Επιλέξαμε μια ευέλικτη διαδοχή 
υλοποίησης – τόσο ως προς το πλήθος και το περιεχόμενο – τα οποία μπορούσαν να να 
προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας.    
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Στάδιο 1ο 

Ερευνήσαμε τι είναι η Street art και ποιά είναι τα είδη τέχνης που την αποτελούν. Μέσα 
από συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: πότε εμφανίστηκε; ποια στυλ και τεχνικές συμπε-
ριλαμβάνει; ποια είναι η θεματολογία των έργων της; τι εκφράζει; διερευνήθηκαν τα 
πλαίσια που την ορίζουν. Σύντομα διαπιστώσαμε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
πόλη και τον αστικό χώρο όπου, η παρεμβατική παρουσία της, εκφράζει την κριτική 
στάση του κάθε δημιουργού, απέναντι στην αναπαράσταση και την πραγματικότητα, 
την κοινωνία και την ζωή.  

Η αναζήτηση πληροφοριών από την ιστορία της τέχνης μας υπόδειξε τον τρόπο που 
έχει καταγράφει και ερμηνευτεί αυτή η τέχνη, οδηγώντας μας από τα εικονογραφήματα 
στο σπήλαιο Lascaux της Γαλλίας ως τα επίκρουστα σκαριφήματα της Νάξου και τις 
βραχογραφίες των νησιών του Αιγαίου, στη δράση και τους πειραματισμούς των hap-
penings, στην επανάσταση των μαθητών στην Αμερική που γέμισαν με ποίηση και πο-
λιτικά μηνύματα τους τοίχους των σχολείων της χώρας, στην παραβατικότητα του graf-
fiti των υπογραφών (tagging) και στον Δημήτρη Σπυρόπουλο (TAKI 183) ως τις πα-
ρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, τις συμμετοχές σε εκθέσεις και τις δημοπρασίες έρ-
γων καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως του Robert Banks (Banksy). Ατομικά και ομα-
δικά συλλέξαμε πληροφορίες, έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και  καταγράψαμε 
την άποψη καλλιτεχνών και ειδικών. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
ώστε να αναδειχτούν ιδέες και να προσδιοριστούν εκείνα τα στοιχεία που προσέγγιζαν 
τους επιδιωκόμενους στόχους (Ollerenshaw & Ritchie, 1993). Οδηγηθήκαμε στο συ-
μπέρασμα ότι η Street art είναι μια σύνθετη μορφή τέχνης που επιδέχεται πολλαπλές 
αναγνώσεις και αξίζει να τις ανακαλύψουμε.  

Τόσο το εύρος του πεδίου έρευνας όσο και το πλήθος των χαρακτηριστικών, των τε-
χνικών και των στυλ Street art που επιδιώξαμε να προσδιορίσουμε, καθώς και η μακρά 
διαδρομή της τέχνης αυτής μας οδήγησε στον καθορισμό χρονικών πλαισίων για τη 
μελέτη της εξέλιξης της, προκειμένου για την ποιοτική διερεύνηση του θέματος και την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις δεκαετίες 
΄70 -΄80, 2000 έως σήμερα και να επικεντρωθούμε στο Graffiti αναγνωρίζοντας ότι 
πολλά από τα χαρακτηριστικά του ταυτίζονται με την τέχνη του δρόμου την οποία και 
θεωρήσαμε μετεξέλιξη του.  

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 2 εβδομάδες. 

Στάδιο 2ο 

Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί στην επικοινωνία και διεκδικεί όλο και περισσό-
τερο χώρο στη γνώση, καθίσταται αναγκαία τόσο η καλλιέργεια ικανοτήτων ερμηνείας 
οπτικών μηνυμάτων και εννοιών όσο και η παραγωγή κριτικής σκέψης και δημιουργι-
κότητας. (Gunther R. K.,1994).  
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Εστιάσαμε την έρευνα μας στη διαπίστωση ότι μερικά στυλ graffiti letters έχουν κοινά 
στοιχεία με τα ιδεογράμματα όπως οι κινεζικοί και ιαπωνικοί «χαρακτήρες» καθώς και 
με το  φωνολογικό σύστημα της ελληνικής μικρογράμματης γραφής. 

Τα ιδεογράμματα είναι εξέλιξη των εικονογραμμάτων με πιο αφαιρετική μορφή και 
συμβολική αναφορά δεδομένου ότι, συμπεριλαμβάνουν αφαιρετικές εικόνες και κα-
θαρά συμβολικά σχήματα που απεικονίζουν έννοιες των οποίων το νόημα δεν μπορεί 
να ερμηνευτεί ως εικόνα.(Κουρουπέτρογλου Γ,Λιάλιου Σ.,2000). 

Η μικρογράμματη γραφή προέρχεται από το ιωνικό αλφάβητο της Mιλήτου και φαίνε-
ται να εξελίχθηκε μέσα από την ανάγκη να γράφονται γρήγορα και με πολλές πληρο-
φορίες οι χειρόγραφες επιστολές. Τυποποιείται τον 8ο/9ο αι. μ.X. και διακρίνεται από 
την προσαρμογή της μορφής των γραμμάτων στην κίνηση της γραφής, χρησιμοποιώ-
ντας κυρίως τα πεζά γράµματα και έκτοτε με μικρογράμματη γραφή γράφονται όλα τα 
χειρόγραφα ( Παπαναστασίου Γ,2009).  

Η απόδοση των ονομάτων μας με διαφορετικούς τρόπους ήταν η αφορμή για τις πρώτες 
δημιουργίες. Αναζητήθηκαν παραδείγματα ελληνικής μικρογράμματης γραφής και 
στυλ graffiti letters. Επιλέχτηκαν τα πλάγια και πεζά της μικρογράμματης γραφής στη 
τυπογραφική τυποποίηση τους και τα στυλ graffiti letters: flava, kodiak, oldschool, 
throwup, bubbles, wavy, jadimind με τα οποία πειραματίστηκε η ομάδα (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Α) Απόδοση ονομάτων με στυλ graffiti letters και Β) με τη χρήση ελληνικής 
μικρογράμματης αλφαβήτου. 

Επιδίωξη μας μεταξύ άλλων, ήταν να γίνει σαφής η ύπαρξη οπτικών μηνυμάτων που 
μπορούν να «διαβαστούν», να προσδιοριστούν και να ερμηνευτούν ώστε σταδιακά να 
ενεργοποιηθεί η ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν τις νέες πληροφορίες που πε-
ριέχονται στα έργα τους ώστε να τις ερμηνεύσουν. Μέσα από την αρχική επεξεργασία 
του θέματος  και τη συζήτηση, οι πρώτες σκέψεις διευρύνονται δημιουργώντας ένα 
υπόβαθρο πλούσιο σε ερεθίσματα ως μια διαδικασία που μετασχηματίζει τις ιδέες σε 
δημιουργικές προτάσεις, διευρύνοντας παράλληλα την εμπειρία της ομάδας. 
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Πρόθεση μας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και άλλες πηγές νοήματος, να προκληθούν 
εντυπώσεις και σκέψεις ως προϊόντα εξωλεκτικής επικοινωνίας, να ενεργοποιηθούν 
νοητικοί δρόμοι (οπτική σκέψη) προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανθρώπινη ε-
πικοινωνία σφαιρικότερα. (Χατζησαββίδης Σ.,2003,Wileman, R. E.,1993). 

Το στάδιο της δημιουργίας ενίσχυσε τη διάθεση μας για αναζήτηση περισσοτέρων μορ-
φών και τεχνικών καθώς και πληροφοριών για την προέλευση των graffiti. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 3 εβδομάδες. 

Στάδιο 3ο 

Εξετάσαμε τη στυλιζαρισμένη υπογραφή (tag), παρακολουθήσαμε σχετικά video clips, 
διαπιστώσαμε την επιρροή της hip hop κουλτούρας και συζητήσαμε για κώδικες, ά-
γραφους νόμους και  κοινωνικές ομάδες. Διερευνήσαμε διαφορετικές εικαστικές - εκ-
φραστικές τάσεις που αποτυπώνονται στο αστικό τοπίο, ως αποτέλεσμα κοινωνικών 
επιρροών και σχέσεων της καθημερινής ζωής, συσχετίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
έννοια της κουλτούρας με την τέχνη (Πασχαλίδης Γ.,Χαμπούρη-Ιωαννίδου Α.,2002).  

Από το σύνολο του υλικού που διαπραγματευτήκαμε διαπιστώσαμε ότι η υπογραφή 
χρησιμοποιήθηκε για την επικύρωση μιας δημιουργίας ακολουθώντας τα πρότυπα των 
παραδοσιακών καλλιτεχνών στα έργα τέχνης αλλά και ως ανεξάρτητη παρέμβαση στο 
αστικό περιβάλλον. Μια ή περισσότερες υπογραφές επαναλαμβάνονταν στο ίδιο ση-
μείο του τοίχου αλλά και σε διαφορετικά σημεία διαφορετικών πόλεων, αναπαράγο-
ντας ένα τρόπο έκφρασης ο οποίος εδραιώνει το αποτύπωμα του κάθε καλλιτέχνη του 
graffiti, περιέχει συμβολισμούς, κώδικές επικοινωνίας, προβάλλεται αποκλειστικά και 
μόνο σε δημόσιους χώρους, και διαμορφώνει μοναδικά χαρακτηριστικά ως ταυτότητα 
ενός νέου είδους τέχνης. 

Διαπιστώσαμε ότι η υπογραφή, ως πρωτοεμφανιζόμενος τύπος graffiti εμφανίστηκε 
την ίδια περίοδο (1970) με την ανάπτυξη του μουσικού είδους rap και του χορού break 
dance και εμπεριέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. Συμπεράναμε ότι το graffiti 
- ως οπτική έκφραση της hip hop - , διαμόρφωσε ένα νέο αισθητικό πρότυπο που πε-
ριέχει ιδέες και καλλιτεχνικές εκφράσεις πού προέρχονται από την κοινωνία  και το 
αστικό περιβάλλον, ενώ σε δεύτερο επίπεδο αναδείχθηκαν ο διάλογος και οι αλληλε-
πιδράσεις των καλλιτεχνικών τάσεων και εκφράσεων. 

Η εμπειρία των μαθητών αποτυπώθηκε στο χαρτί όπου με χρωματικές εναλλαγές και 
επικαλύψεις δημιουργηθήκαν έργα που διαπραγματεύονταν την έννοια του χώρου, του 
ρυθμού, της σύνθεσης και μορφικών στοιχείων όπως της γραμμής. Αρχικά η δημιουρ-
γική έκφραση προσανατολίστηκε στην ποσότητα των tag στον ίδιο χώρο (bombing) 
και στη συνέχεια στην ποιότητα τους (piecing). Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν δεν 
απεικονίζουν κάτι συγκεκριμένο αλλά είναι ένα σύστημα-σύνολο γραμμών που περι-
πλέκονται με χαοτικό τρόπο.  Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από εκφραστική 
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αμεσότητα, αυτοματισμό και τυχαιότητα, στοιχεία που μας οδήγησαν στη  ζωγραφική 
της δράσης (Gombrich Ε.Η., 1998) και στο συσχετισμό των tags graffiti names με  τη 
ζωγραφική του J.Pollock (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2:Α) tags graffiti names από την ομάδα, Β) Number 1, Jackson Pollock, 1950 

Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εσωτερική δομή και μοναδικό-
τητα, έχει στοιχεία πολυπλοκότητας και συμμετρίας τα οποία προκύπτουν μέσα από 
μια ποικιλία ελεύθερων και γεωμετρικών σχημάτων που μας παραπέμπουν στα φρά-
κταλ. Διευρύνοντας  τις αναζητήσεις μας εξετάσαμε την έννοια του «χώρου» μέσα από 
το πρίσμα της οργάνωσης του στη ζωγραφική, αλλά και ως τόπου μέσα στον οποίο 
βρισκόμαστε και δραστηριοποιούμαστε.  

Έχοντας υλοποιήσει σχέδια στο χαρτί επεκταθήκαμε στην αυλή του σχολείου και αντι-
καθιστώντας τους μαρκαδόρους με σπρέι δημιουργήσαμε υπογραφές σε επιλεγμένα 
πάνελ συνεχίζοντας τους πειραματισμούς.  

Η δραστηριότητα πλαισιώθηκε με ενημέρωση για τα υλικά και τη χρήση τους. Επιδί-
ωξη μας ήταν να προσδιοριστούν οι ιδιότητες τους και να συσχετιστούν με τη διάρκεια 
ζωής του έργου, το εφήμερο και το διαχρονικό. Επισημάναμε ότι η χρήση σύγχρονων 
υλικών, όπως του σπρέι, στη δημιουργία έργων που δεν τηρούν κανόνες άρτιας εκτέ-
λεση οδηγεί σε χρωματικές αλλοιώσεις και διάβρωση των υλικών (ξεφλούδισμα) σε 
αντιπαραβολή με έργα από την ιστορία της τέχνης (πχ. τοιχογραφίες Θήρας και Κνω-
σού) που δημιουργήθηκαν με τεχνικές προδιαγραφές στην εφαρμογή των υλικών τους 
όπως της νωπογραφίας. Ακολούθησε συζήτηση για την παροδικότητα των έργων στο 
δρόμο και για την έννοια του «χρόνου» στο έργο τέχνης.   

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 3 εβδομάδες. 

Στάδιο 4ο 

Με αφορμή τα graffiti characters και τη θεματολογία τους προσανατολιστήκαμε στη 
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δημιουργία σχεδιαστικής πρότασης. Επιδίωξη μας ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
περιβάλλοντος και η δημιουργική απόδοση των απόψεων μας σε μορφή graffiti. 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις (video,ppt) εστιάζοντας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
επισημάνθηκε ο διττός ρόλος του ανθρώπου σε θέματα περιβάλλοντος και αναζητήθη-
καν πληροφορίες για τους αρνητικούς παράγοντες της θαλάσσιας ρύπανσης με ανα-
φορά τον τόπο μας, την Αίγινα.  

Σχεδιαστική πρόταση της ομάδας για τη δημιουργία τοιχογραφίας με graffiti characters 
αποτέλεσε: «Ο αλλοτριωμένος και εξαγριωμένος Ποσειδώνας, ο καπιταλισμός και η υ-
περαλίευση περιπλέκονται σε μια δύνη τοξικών αποβλήτων, σκελετωμένων ψαριών και 
παραμορφωμένων θαλάσσιων οργανισμών αποτέλεσμα της αλόγιστης ανθρώπινης πα-
ρέμβασης στο περιβάλλον. Ο αγανακτισμένος αστερίας και το σκυλόψαρο καθαρίζουν 
και προστατεύουν το βυθό διατηρώντας τον πλούτο και την ομορφιά του ενώ ξέγνοιαστα 
τα θαλάσσια πλάσματα απολαμβάνουν ένα καθαρό περιβάλλον και στέλνουν ένα αισιό-
δοξο μήνυμα ζωής.» (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3:graffiti characters από την ομάδα (διαστάσεις: 2μ x 4,30μ) 

Ως προς το μάθημα των εικαστικών, εξετάστηκε η χρήση μορφικών στοιχείων όπως 
της γραμμής και της φόρμας και η χρήση κανόνων σύνθεσης όπως η τοποθέτηση και η 
ιεράρχηση στοιχείων σε μια εικόνα, ενώ χρήσιμες ήταν οι γνώσεις των μαθητών για 
θέματα οικολογικής κρίσης και τις συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περι-
βάλλον από την διδαχθείσα ύλη της οικιακής οικονομίας και της βιολογίας. Η διασύν-
δεση της δραστηριότητας με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ανέδειξε την έννοια 
της «αλληλεπίδρασης» δίνοντας μας τη δυνατότητα σφαιρικότερης αντίληψης του θέ-
ματος.   

Οι συσχετισμοί εννοιών μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, χωρίς την άμεση 
διδασκαλία τους, προσεγγίζει την έννοια της διαθεματικότητας σύμφωνα με την οποία 
η θέση των διακριτών μαθημάτων καταλαμβάνεται από θέματα και ζητήματα που μπο-
ρούν να συσχετιστούν με την κοινωνία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
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(Ματσαγγούρας Η.,2002). 

Οι περιβαλλοντολογικές προεκτάσεις δόθηκαν με τη χρήση Stencil όπου το σχέδιο προ-
ετοιμάζεται και χρωματίζεται δημιουργώντας συγκεκριμένο αποτύπωμα. Επιλέχτηκαν 
στοιχεία της φύσης όπως πουλιά και φύλλα για τη δημιουργία πολύχρωμης σύνθεσης 
με συμβολικό περιεχόμενο. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για το ρόλο, 
τις δραστηριότητες και την προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Α-
γρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) που εδρεύει στην Αίγινα. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 8 εβδομάδες. 

Στάδιο 5ο 

Συνεχίζοντας την αναζήτηση μας εξετάσαμε την τεχνική των stickers (αυτοκόλλητες 
ετικέτες) που διακρίνονται σε πολλούς τύπους με κοινά χαρακτηριστικά όπως ο προ-
σχεδιασμός τους, η γρήγορη τοποθέτηση και η πολλαπλή αναπαραγωγή τους. Αποφα-
σίσαμε το περιεχόμενο τους να σχετίζεται με τη σχολική ζωή και να μεταφέρει μηνύ-
ματα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Εξετάσαμε τη δια-
χείριση της πληροφορίας μέσα από το πρίσμα των γραφικών τεχνών οι οποίες συνδυά-
ζουν ένα σύνολο μεθόδων για την σχεδιαστική και καλλιτεχνική επιμέλεια, την εκτύ-
πωση και την αναπαραγωγή μηνυμάτων – πληροφοριών. Τα πρώτα stickers που δη-
μιουργήσαμε αφορούσαν μηνύματα για την καθαριότητα στο σχολικό χώρο. Κατα-
σκευάστηκαν ψηφιακά από την ομάδα, με τη χρήση κειμενογράφου και διακοσμητικών 
γραμματοσειρών από το wordArt και εκτυπώθηκαν πολλαπλά αντίγραφα τα οποία α-
ποτέλεσαν το βασικό υλικό δραστηριότητας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών 
της Α΄ τάξης. Με ευφάνταστο τρόπο τοποθετήθηκαν  στους διαδρόμους του σχολείου 
ανάποδα, με τη κολλώδη επιφάνεια ελεύθερη ώστε οι ανυποψίαστοι μαθητές να τα πα-
τούν κατά το βηματισμό τους. Μόνο ξεκολλώντας τα από τα παπούτσια τους μπορού-
σαν να διαβάσουν τα μηνύματα. Στη συνέχεια αποφασίσαμε τη δημιουργία χειροποίη-
των stickers ως μηνύματα προς όλους και αναφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη 
σχολική πρόοδο(εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: stickers φτιαγμένα με το χέρι και με τη χρήση Η.Υ 
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Επιδίωξη μας ήταν να διερευνηθούν επίκαιρα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν την 
ομάδα σχετικά με τη σχολική ζωή, να διατυπωθούν ερωτήματα και να εκφραστούν 
απόψεις που θα συμβάλουν θετικά στην εξεύρεση λύσεων. 

Η εξοικείωση των μαθητών με τη διαχείριση αρχείων και τη χρήση υπηρεσιών αναζή-
τησης στο παγκόσμιο ιστό βοήθησε να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία ώστε να 
μορφοποιηθούν τα κείμενα και να δημιουργηθούν stickers σε κώδικα QR. Επιδίωξη 
μας ήταν η διερευνητική χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου αναζήτησης πληροφο-
ριών και υποστήριξης δραστηριοτήτων, ώστε να αναγνωριστούν ορισμένες από τις δυ-
νατότητες που παρέχει για τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση στοι-
χείων (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής, 2003). 

Ο κώδικας QR (Quick Response), μια σύγχρονη μορφή κωδικοποιημένης πληροφόρη-
σης χρησιμοποιήθηκε για τη διάδοση μηνυμάτων σε χώρους εκτός σχολείου. Περιμε-
τρικά, στη διαδρομή προς το σχολείο και σε σημεία συνάντησης των μαθητών, τοπο-
θετηθήκαν stickers σε κώδικα QR το περιεχόμενο των οποίων ενεργοποιούσε τους μα-
θητές με συγκεκριμένες προτροπές. Ενδεικτικά η ομάδα προέτρεψε τους μαθητές: να 
λένε όχι σε κάθε εθισμό, να  βάψουν τον κόσμο, να  βάλουν στόχους αλλά και να απο-
φεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: stickers σε κώδικα QR 

Παρόμοια με τα stickers, τα wheat pasting είναι προετοιμασμένες εικόνες που συνήθως 
κόβονται στο περίγραμμα και επικολλούνται όπως οι αφίσες. Η τεχνική αυτή χρησιμο-
ποιήθηκε για τη δημιουργία σύνθεσης με θέμα το προσφυγικό. Επιδίωξη μας ήταν η 
ευαισθητοποίηση όλων σε κοινωνικά θέματα, όπως η ζωή των προσφύγων στη χώρα 
και τον τόπο μας και η βιωματική προσέγγιση του μέσα από μια καλλιτεχνική δραστη-
ριότητα. Μέσα από τη δημιουργική έκφραση ως απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε την κοινωνική διάσταση μιας καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας. Πιο συγκεκριμένα, πως ο καλλιτέχνης μέσα από τη θεματολογία των έργων του 
και με συγκεκριμένους στόχους, μπορεί να αναλαμβάνει μια κοινωνική αποστολή, α-
ποσκοπώντας στην ενημέρωση, τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των αν-
θρώπων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (Beardsley C.M.,1989).  
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Αξιοποιήθηκαν τα πάνελ με τις υπογραφές ορίζοντας τες ως φόντο του θέματος ενώ με 
διάφορους συμβολισμούς δημιουργήθηκαν εικόνες μεταφέροντας συναισθήματα και 
μηνύματα για ότι βλέπουμε, ακούμε και βιώνουμε. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 6 εβδομάδες. 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα στάδια ως προς τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και 
τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν,  τόσο από την επεξεργασία των πληροφοριών όσο 
και από τους δημιουργικούς πειραματισμούς, συνοψίζουν την  εικόνα υλοποίησης της 
δράσης. Όπως αναφέρθηκε απώτερος στόχος των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι η 
ανάδειξη και προώθηση των στοιχείων του πολιτισμού, η καλλιέργεια της αισθητικής 
των μαθητών και η σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες. Επιδιώχτηκε οι μαθητές να 
αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα αναπαράγουν βιωματικά συνδέοντας  τη θε-
ωρία με την καλλιτεχνική έκφραση.  

Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αυτής της δράσης, η οποία υλοποιήθηκε και ολοκληρώ-
θηκε με την ακούραστη προσπάθεια των μαθητών, επιβεβαίωσε τους στόχους που ε-
ξαρχής τέθηκαν, ενώ η συλλογικότητα και η συνεργατικότητα που ήταν αναγκαία για 
την υλοποίηση, αναδιαμόρφωσε τις σχέσεις της ομάδας τόσο μεταξύ τους όσο και με 
το σύνολο των μαθητών δεδομένου ότι άνοιξε ένα νέο διάλογο. Διαμορφώθηκαν πιο 
προσωπικές σχέσεις ανακαλύψαμε νέα πεδία προβληματισμού προτείνοντας στο σύ-
νολο της μαθητικής κοινότητας μια εναλλακτική μορφή έκφρασης αλλά και διαμόρ-
φωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας. Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά 
καλά τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τους ρυθμούς συμμετοχής των συμμαθητών τους. 
Δόθηκε χρόνος σε ατομικό επίπεδο προκειμένου ορισμένοι μαθητές να εξοικειωθούν 
με τη χρήση των υλικών και των μέσων και να πειραματιστούν.  

Η προσέγγιση του θέματος ακολούθησε συγκεκριμένα βήματα και οργανώθηκε σύμ-
φωνα με τις επιθυμίες και τα χαρακτηριστικά της ομάδας. Περιλάμβανε διαφορετικές 
μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης εστιάζοντας στη Street art, τα στυλ και τις τεχνικές 
που την αποτελούν, αν και η κύρια πηγή έμπνευσης ήταν ο μεταξύ μας διάλογος. Α-
φορμή για σύνδεση με το περιεχόμενο της δράσης αποτέλεσε δευτερογενές υλικό (ει-
κόνες, βίντεο, κλπ) και πρωτογενές (μαθητικά σχέδια, ζωγραφιές) στοχεύοντας στην 
ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ.bullying), περιβαλλο-
ντικά (π.χ. θαλάσσια ρύπανση) και κοινωνικά (π.χ. προσφυγικό).  

Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν διατυπώνοντας απόψεις και δοκιμάζοντας 
τεχνικές, έστω και αν δεν ήταν πάντα «σωστές». Εύκολα αντιλαμβάνονταν, δύσκολες 
για την ηλικία τους εικαστικές έννοιες (χώρος, συμβολισμός) και διατύπωναν 
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ερωτήσεις που οδηγούσαν σε διάλογο. Διακριτικές παρεμβάσεις γίνονταν όπου κρίνο-
νταν αναγκαίο για να αποσαφηνιστούν θέσεις, να ξεπεραστούν δυσκολίες, διατηρώ-
ντας ωστόσο τη προσωπική διαδρομή στη συμμετοχή του κάθε μαθητή.        

Οι μαθητές κατάφεραν σύντομα να διακρίνουν ότι η Street art είναι μια τέχνη των πό-
λεων και προσανατολίστηκαν περισσότερο στην έρευνα και αποδέχτηκαν την ελεγχό-
μενη εφαρμογή των τεχνικών της στο ευρύτερο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των πλη-
ροφοριών και της γνώσης που κατέκτησαν μέσα από την έρευνά τους. 

Ενδεικτικό συμπέρασμα είναι ότι ανάγκη για αισθητικές παρεμβάσεις που εκφράζουν 
κάποιου είδους διαμαρτυρία ή αντίσταση υπάρχει σε αισθητικά «άσχημους» δημόσιους 
χώρους που τους συναντάς συχνότερα στις πόλεις, παρά σε τόπους με μορφολογική 
ιδιαιτερότητα και ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουν οι 
μαθητές στον τόπο τους.  

Τα αγόρια αρχικά αντιμετώπισαν με επιφύλαξη τα κορίτσια τα οποία συμμετείχαν με 
αμηχανία. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος με εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε τεχνικά θέματα. Εστιάζοντας στην αναγκαιότητα της πολυφωνίας 
και της συμμετοχής καταφέραμε να συνεργαστούμε αν και γνωρίζαμε ότι η Street art 
είναι ατομική υπόθεση για κάθε καλλιτέχνη. 

Μέσα από το σύνολο των εργασιών (καταγραφές, προσχέδια, ζωγραφιές, κ.α) περιγρά-
φεται η δημιουργική πορεία του κάθε μαθητή και η ποιότητα της εμπειρίας του αποτε-
λώντας στοιχεία αποτίμησης τόσο των διαδικασιών που συμμετείχε όσο και των διερ-
γασιών στη μαθησιακή του πορεία.  

Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς το πλούσιο υλικό που επεξεργαστήκαν 
αλλά και δημιούργησαν οι μαθητές τους επέτρεπε να αυτό-αξιολογούνται και να  πα-
ρακολουθούν όλα τα στάδια που ενεπλάκησαν. Διαπιστώσαμε ότι μέσα από ένα νεα-
νικό τρόπο έκφρασης διευρύνθηκαν οι γνώσεις, δημιουργηθήκαν συνεργασίες, κατα-
τέθηκαν σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα που εκφράστηκαν δημιουργικά. 

Στην εργασία  παρουσιάστηκε ένα μικρό μόνο δείγμα από την πορεία της δράσης , το 
οποίο συμπιέστηκε  στα «σημαντικότερα» χωρίς να αποτιμάτε το εύρος της καλλιτε-
χνικής διεργασίας και της μαθησιακής πορείας του κάθε μαθητή.  

Επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των στόχων μας παρά τον περιορισμένο  χρόνο εκ-
πόνησης του προγράμματος, τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών που του αναλογούν και 
παρά τη μαθητική διαρροή που παρουσιάστηκε σταδιακά λόγω εξωσχολικών υποχρε-
ώσεων των μαθητών. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον που προκάλεσε σε όλους μας το θέμα και 
ο τρόπος που προσεγγίστηκε άφησε θετικές εντυπώσεις και διάθεση για συμμετοχή σε 
παρόμοιες δράσεις.   
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Η εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών/καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση στο πλαίσιο του Νόμου 4547/2018: Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαι-

δευτικών 

Πετρίδενα Αγγελίνα Πορταΐτισσα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, apetridena@sch.gr 

Περίληψη 

Οι συνεχόμενοι κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί προβάλλουν έντονα την 
αναγκαιότητα εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα. Ο νόμος 4547/2018 με το άρθρο 47 προωθεί την εισαγωγή εκπαι-
δευτικών αλλαγών/καινοτομιών που σχετίζονται με τον συλλογικό προγραμματισμό 
του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με βάση την έκθεση αποτίμη-
σης του προηγούμενου χρόνου. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της 
εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών/καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, και του ρόλου του διευθυντή και των εκπαιδευτικών 
μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός Δημοτικού σχολείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Νομού Δωδεκανήσου. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική αλλαγή/καινοτομία, σχολικός προγραμματισμός 

Εισαγωγή 

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Τα τε-
λευταία χρόνια καταβάλλεται μια νομοθετική προσπάθεια αποκέντρωσης του εκπαι-
δευτικού συστήματος και αύξησης την σχετικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων. 
Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο ρητορική και λιγό-
τερο ουσιαστική (Τζάνη, 2004). 

Το σχολείο ως ανοικτό σύστημα αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, το επηρε-
άζει αλλά και επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από αυτό. Οι ραγδαίες κοινωνικές, πολιτι-
κές, οικονομικές, επιστημονικές αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις προβάλλουν έντονα 
την ανάγκη προσαρμογής των σχολικών μανάδων σε αυτές, την αποκόλλησή τους από 
τις παραδοσιακές δομές και την εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών 
(Παπακωνσταντίνου, 2008). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εισαγωγής και εφαρμογής εκ-
παιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εξαιτίας της 
καθιέρωσης του νόμου 4547/2018. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει μέσα από τη 
μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται  θεωρητικά οι 
έννοιες εκπαιδευτική αλλαγή, εκπαιδευτική καινοτομία, προγραμματισμός εκπαιδευτι-
κού έργου των σχολικών μονάδων και ο νόμος 4547/2018. Στο δεύτερο κεφάλαιο πα-
ρουσιάζεται η πρόταση εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής αλλαγής/καινοτομίας από έναν 
διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του νόμου 
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4547/2018. Στη συνέχεια, αναλύονται οι συνθήκες και καταγράφεται ο ρόλος του διευ-
θυντή και των εκπαιδευτικών στην προτεινόμενη αλλαγή/καινοτομία.   

Εφαρμογή αλλαγών/καινοτομιών στην εκπαίδευση: Θεωρητική Προσέγγιση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά συγχέονται οι όροι «καινοτομία» και «αλλαγή». Ω-
στόσο, σύμφωνα με τον Μαυροσκούφη (2002:17) αλλαγή είναι «η μετάβαση από μια 
κατάσταση ή μια μορφή σε μια άλλη», ενώ ως καινοτομία ορίζει την «ενέργεια που 
χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη των πραγμάτων». 

Στον χώρο της εκπαίδευσης είναι σύνηθες το φαινόμενο της εναλλαγής των όρων «εκ-
παιδευτική αλλαγή» και «εκπαιδευτική καινοτομία», καθώς και οι δύο συνδέονται με 
την εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση (Παπακωνσταντίνου, 2008). Ως «εκπαιδευτική 
αλλαγή» θεωρείται «κάθε εκπαιδευτικός μετασχηματισμός, ο οποίος άλλοτε θεσμοθε-
τείται με ρυθμίσεις μικρότερης εμβέλειας, όπως υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά 
διατάγματα και άλλοτε επέρχεται απλά, χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί» (Αθανα-
σούλα-Ρέππα, Δακοπούλου, Κουτούζης, Μαυρογιώργος, Χαλκιώτης, 2008: 169-170). 
Από την άλλη ως «εκπαιδευτική καινοτομία» ορίζονται όλες εκείνες οι δράσεις, οι ε-
νέργειες, τα προγράμματα, που είναι συστηματικές και σκόπιμες και αποσκοπούν στην 
ένταξη, αξιοποίηση και προώθηση αλλαγών και νέων ιδεών σε διάφορα επίπεδα της 
εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, στη χρήση εκ-
παιδευτικών μέσων και στην ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων (Παπακωνσταντίνου, 
2008). Στην παρούσα εργασία οι δύο αυτές έννοιες αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημες.   

Μέχρι τη δεκαετία του 70, η καινοτομία είχε περιοριστεί κυρίως στον τομέα της τεχνο-
λογίας και στην οργάνωση των επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και σε συγκεκριμένες διοικητικές και οργανωτικές 
λειτουργίες των σχολικών οργανισμών, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην παροχή εκπαιδευτικού έργου. Βέβαια, η εισα-
γωγή αλλαγών και καινοτομιών σε έναν σχολικό οργανισμό θεωρείται αρκετά περί-
πλοκη, διότι εξαρτάται άμεσα από τη συναίνεση ή την αντίσταση των εκπαιδευτικών 
(Παπακωνσταντίνου, 2008).  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν υλοποιηθεί αρκετές εκπαιδευτικές αλλα-
γές/καινοτομίες: η δημιουργία τάξεων υποδοχής, η λειτουργία του ολοήμερου σχο-
λείου, η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης κ.ά. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η τάση 
αποσυγκέντρωσης ή και αποκέντρωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πα-
ρέχοντας σχετική αυτονομία στις σχολικές μονάδες να διαμορφώσουν δική τους, «ε-
σωτερική» εκπαιδευτική πολιτική σύμφωνα με τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές 
αλλά και γεωγραφικές ανάγκες της περιοχής τους (Δακοπούλου, 2008).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές/καινοτομίες μπορούν να ε-
φαρμοστούν σε διάφορους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένας από τους 
πλέον σημαντικότερους είναι ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου της σχολικής μονάδας. Ο προγραμματισμός είναι το πρώτο στάδιο της διοίκησης 
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μιας σχολικής μονάδας. Στο στάδιο αυτό καταγράφονται οι στόχοι της σχολικής μονά-
δας και περιγράφονται οι δραστηριότητες (παιδαγωγικές, διοικητικές και εκπαιδευτι-
κές) που θα ακολουθηθούν για την επίτευξη των στόχων. Βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχία του προγραμματισμού είναι η ενεργός συμμετοχή όχι μόνο των εκπαιδευτικών 
αλλά και όλων των μελών ή φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία του εκπαιδευτι-
κού οργανισμού (Υφαντή, 2000). 

Στην Ελλάδα, ιεραρχικά, το Υπουργείο Παιδείας είναι το κεντρικό όργανο που προτεί-
νει εκπαιδευτικές αλλαγές/καινοτομίες, οι οποίες αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες 
χωρίς εξαίρεση προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης (Παπα-
κωνσταντίνου, 2008). Με τα άρθρα 47 και 48 του νόμου 4547/2018 με τίτλο ΄΄Ανα-
διοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις΄΄, προτείνονται αλλαγές/καινοτομίες μεταξύ των οποίων 
και αλλαγές στον προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολι-
κής μονάδας. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 47 «καθιερώνεται η διαδικασία του συλλογι-
κού, μέσω του συλλόγου διδασκόντων, προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου 
των σχολικών μονάδων το οποίο συνίσταται στη δυνατότητα του αυτόνομου σχεδια-
σμού και της υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο της διδακτέας ύλης, 
των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών μέσων και γενικό-
τερα της εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει η πολιτεία»  (Ν.4547/2018.Αριθ.Φ.102/τ. 
Α’/12-06-2018, Άρθρο 47). 

Μελέτη Περίπτωσης 

Στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας ο διευθυντής προγραμματίζει στην επόμενη 
συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων να παρουσιάσει μια εισήγηση αναφορικά με 
το άρθρο 47 του νόμου 4547/2018 προκειμένου να εφαρμοστεί η αλλαγή/καινοτομία 
που αυτό εισαγάγει στο δημόσιο σχολείο όσον αφορά τη σύνταξη συλλογικού προ-
γραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας με βάση την έκθεση αποτίμησης του 
προηγούμενου χρόνου. Το Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας βρίσκεται στη νησιωτική 
περιοχή του Νομού Δωδεκανήσου. Σε αυτό υπηρετούν 7 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, 
μαζί με τον διευθυντή, μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης, καθώς 
επίσης και οι εξής ειδικότητες: Γυμναστικής, Αγγλικών, Μουσικής, Εικαστικών και 
Τ.Π.Ε. Επιπλέον, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο παρόν σχολείο ανέρχεται 
στους 70. Στο εν λόγω σχολείο ο σύλλογος διδασκόντων κατά την έναρξη κάθε σχολι-
κού έτους συνέρχεται, με απόφαση του διευθυντή, και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό 
έργο του τρέχοντος σχολικού έτους. Αν κρίνεται απαραίτητο συνέρχεται και κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους, για να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα στην πορεία 
του αρχικού προγραμματισμού. Επιπλέον, ο σύλλογος διδασκόντων συνέρχεται άλλες 
τρεις φορές, με απόφαση του διευθυντή, για να διαμορφωθεί ο τριμηνιαίος προγραμ-
ματισμός, ο οποίος αφορά τη συμμετοχή κάθε τάξης είτε μεμονωμένα είτε σε συνερ-
γασία με κάποια ή κάποιες άλλες τάξεις σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο 
τέλος κάθε σχολικού έτους στέλνονται απολογιστικές εκθέσεις τόσο του ετήσιου όσο 
και των τριμηνιαίων σχολικών προγραμματισμών στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο. 

1966/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Διερεύνηση του θέματος 

Τεκμηρίωση της ανάγκης εφαρμογής συλλογικού προγραμματισμού 

Σήμερα στην Ελλάδα η σχολική μονάδα, εξαιτίας του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, έχει τον ρόλο του τελικού αποδέκτη και του διεκπεραιωτή 
των αποφάσεων που προέρχονται από τον κεντρικό φορέα της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής. Με βάση την παρουσίαση της  παραπάνω μελέτης περίπτωσης αλλά και την πλη-
θώρα των βιβλιογραφικών αναφορών προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά της παρα-
δοσιακής δομής και λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας: γραφειοκρατική σκέψη, μικρή 
διοικητική στήριξη, απουσία ανάληψης ευθυνών, κλειστός χαρακτήρας σχολείων και 
απουσία σχέσεων με τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία, ατομισμός των εκπαιδευ-
τικών, συγκέντρωση εξουσίας στον διευθυντή, τυπικότητα, αποφυγή ομαδικής εργα-
σίας και απουσία οράματος (Δάρρα, 2018·Μαυρογιώργος, 2008). 

Οι υφιστάμενες κοινωνικές αλλαγές, παράλληλα με τη συγκείμενη  διαφορετικότητα 
που χαρακτηρίζει τις σχολικές μονάδες, καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό 
των δομών της εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Για να μπορέσει η εκπαίδευση να προσαρμοστεί 
στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας μας, είναι απαραίτητη η σταδιακή αποκέντρωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εκδημοκρατισμός των διαδικασιών του και η ενί-
σχυση εφαρμογής συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευ-
σης μέσα από τη συμμετοχή όλων των βασικών συντελεστών (Αιτιολογική Έκθεση του 
Νόμου 4547, 2018). 

Μια από τις αλλαγές/καινοτομίες που εισάγει ο νόμος 4547/2018 με το άρθρο 47 στην 
Πρωτοβάθμια αλλά και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η σύνταξη συλλογικού προ-
γραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας με βάση την έκθεση αποτίμησης του 
προηγούμενο χρόνου. Ο εν λόγω νόμος «μετατρέπει» τον χαρακτήρα της υφιστάμενης 
διαδικασίας σύνταξης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου από «ατομικό» 
σε «συλλογικό». Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία σύ-
νταξης του ετήσιου προγραμματισμού όχι μόνο στον σύλλογο διδασκόντων, όπως ί-
σχυε μέχρι στιγμής, αλλά και σε άλλους αρμόδιους φορείς (Νόμος 4547, 2018). 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή της συγκε-
κριμένης αλλαγής/καινοτομίας είναι η έλλειψη συνεργασίας όλων των λειτουργικών 
μερών της σχολικής ομάδας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και τη δημιουργία 
κοινού οράματος. Με την εφαρμογή της παρούσας αλλαγής/καινοτομίας εξασφαλίζε-
ται η συμμετοχή στη διαδικασία του προγραμματισμού περισσότερων ατόμων και ο-
μάδων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αλλά 
και την εξασφάλιση της επιτυχίας της ίδιας της εκπαιδευτικής αλλαγής (Μαυρογιώρ-
γος, 2009) 

Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης αυτονομίας των σχολι-
κών μονάδων και του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος 
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καθότι προσδίδει στις σχολικές μονάδες σχετικά περιθώρια αυτονομίας με στοιχεία βέ-
βαια περισσότερο αποσυγκέντρωσης και λιγότερο αποκέντρωσης. Έτσι, από τη μια έ-
χουμε μείωση της ιεραρχικής εξάρτησης των σχολικών μονάδων από την κεντρική διοί-
κηση, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή 
του σχολικού συμβουλίου στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου (Μαυρο-
γιώργος, 2008). 

Οι διαστάσεις του οργανισμού και της λειτουργίας του που επηρεάζονται από την εκ-
παιδευτική αλλαγή/καινοτομία του συλλογικού προγραμματισμού 

Συνήθως, οι εκπαιδευτικές αλλαγές/καινοτομίες εφαρμόζονται με στόχο τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, επηρεάζοντας 
τις δομές και την κουλτούρα που επικρατούν σε αυτές (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Στην 
περίπτωση της αλλαγής/καινοτομίας του συλλογικού προγραμματισμού μπορούν να 
επηρεαστούν ριζικά διάφορες διαστάσεις του σχολικού οργανισμού και της λειτουρ-
γίας του με βασικότερες εκείνες της οργάνωσης, της διοίκησης, της μάθησης, των επι-
κοινωνιακών σχέσεων αλλά και της γενικότερης κουλτούρας του οργανισμού (Δάρρα, 
2018). 

Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή της εν λόγω αλλαγής/καινοτομίας, οι σχολικές μονάδες 
μετατρέπονται σε οργανισμούς και κοινότητες μάθησης, σε οργανισμούς που θα μα-
θαίνουν από τα λάθη τους, καθότι πριν τη σύνταξη του συλλογικού σχολικού προγραμ-
ματισμού θα δίνεται έμφαση στην αποτίμηση του προηγούμενου σχολικού έτους, βάση 
του οποίου οι σχολικές μονάδες θα ιεραρχούν τις ανάγκες τους και θα θέτουν τους 
στόχους τους μέσα από τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας και επικοινω-
νίας. Δηλαδή, η σχολική μονάδα θα ξεπερνάει τις δυσκολίες μέσα από τη συντονισμένη 
προσπάθεια όλων των μελών της και θα μαθαίνει μέσα από της εμπειρίες της (Χατζη-
παναγιώτου, 2008). 

Συνοψίζοντας, με τη συγκεκριμένη αλλαγή/καινοτομία προωθείται ένα «συνεργατικό» 
μοντέλο διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο η λήψη αποφά-
σεων μοιράζεται ανάμεσα σε μερικά ή όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, τα οποία 
μοιράζονται κοινό όραμα για το σχολείο που προκύπτει από την αξιοποίηση των εμπει-
ριών τους, την αξιολόγηση των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος και των ι-
διαιτεροτήτων, δυνατοτήτων ή και αδυναμιών της σχολικής μονάδας (Παπακωνστα-
ντίνου, 2008). 

Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής αλ-
λαγής/καινοτομίας 

Στην προτεινόμενη αλλαγή/καινοτομία αλλάζει σημαντικά και ο ρόλος του διευθυντή, 
ο οποίος από διαχειριστής, διεκπεραιωτής μετατρέπεται σε εμψυχωτή, παρακινητή και 
συντονιστή που λειτουργεί παράλληλα και υποστηριχτικά στη σύνταξη και υλοποίηση 
του σχολικού προγραμματισμού. Ο διευθυντής θα πρέπει να εκχωρεί αρμοδιότητες 
στους εκπαιδευτικούς, αλλά και να παρέχει ένα θετικό περιβάλλον μάθησης. Το θετικό 
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κλίμα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και την αποφυγή συγκρούσεων 
(Δάρρα, 2018·Υφαντή, 2000). 

Ο διευθυντής σήμερα δεν μπορεί να αποτελεί ένα απλοϊκό μοντέλο διεκπεραιωτή. Θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι κάθε σχολική μονάδα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να φροντίζει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Επι-
πλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιλογές των συναδέλφων 
του, αλλά και των άλλων ατόμων και ομάδων που θα  μετέχουν στη διαμόρφωση του 
συλλογικού προγραμματισμού (Everald & Morris, 1999). 

Το νέο προφίλ του καινοτόμου διευθυντή που προωθεί ο νόμος 4547/2018 ενισχύει τις 
αρμοδιότητες του, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαδική εργασία/συνεργασία των α-
τόμων για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος, να φροντίζει να μη διαταράσσονται οι 
ισορροπίες της σχολικής μονάδας, και από την άλλη να ενεργοποιεί τη συλλογική προ-
σφορά των μερών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της.  Ο διευθυντής καλείται να προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, να εγγυάται την εφαρμογή τους, να μη λειτουργεί με α-
τομισμό αλλά να προστατεύει τη σχολική μονάδα, να σέβεται και να υποστηρίζει μέσα 
από την καθοδήγησή του την κρίση και την εμπειρία των εκπαιδευτικών και να διαχει-
ρίζεται δημοκρατικά τις όποιες αντιδράσεις ή άλλα εμπόδια προκύπτουν στο το εσω-
τερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (Πασιαρδής, 2004·Ράπτης, 2006). 

Με την αλλαγή/καινοτομία του συλλογικού προγραμματισμού ενισχύονται οι αρμοδιό-
τητες και των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν λόγο και ρόλο, κατά τη διαδικα-
σία της σύνταξης του προγραμματισμού λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες τους, τα εν-
διαφέροντά τους και οι δυνατότητές τους. Οι εκπαιδευτικοί δε θα λειτουργούν απλώς 
ως μεταβιβαστές γνώσεων και πληροφοριών, οι οποίοι κλεισμένοι μέσα στις σχολικές 
αίθουσες αρκούνται στη διδασκαλία και εφαρμογή του Αναλυτικού προγράμματος. Α-
ντίθετα, θα παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, θα θέτουν στόχους και θα αξιολογούν τον 
βαθμό επίτευξής τους (Μπελαδάκης, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εν λόγω αλλαγής/καινοτομίας καλούνται να παίρνουν 
κρίσιμες αποφάσεις για τους μαθητές, τους συναδέλφους, τη σχολική μονάδα, το εξω-
τερικό περιβάλλον. Αποκτούν άποψη για το τι είναι σημαντικό να κάνουν ή όχι, για το 
τι είναι χρήσιμο ή άχρηστο. Μέσα από αυτή την ανάπτυξη του αυτοσχεδιασμού, της 
δημιουργικότητας και της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών βελτιώνεται 
η ποιότητα της εκπαίδευσης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012·Χατζηπαναγιώτου, 2008).  

Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την εισαγωγή και εφαρμογή αλ-
λαγών /καινοτομιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να παρουσιάσει μια μελέτη περί-
πτωσης και να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με αυτή. Από την ανάλυση 
των βιβλιογραφικών πηγών προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, για να μπορέσει 
να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να αντιληφθεί και να συμβαδίσει με τις ραγδαίες 
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και συνεχόμενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές (Πα-
πακωνσταντίνου, 2008). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την εφαρμογή αλλα-
γών/καινοτομιών στην εκπαίδευση που θα στοχεύουν στην προώθηση της αυτονομίας 
των σχολικών μονάδων, οι οποίες όπως διαπιστώνεται είναι ικανές όχι μόνο να εφαρ-
μόζουν τις αλλαγές/καινοτομίες, αλλά και να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. Η 
περίπτωση του άρθρου 47 του νόμου 4547/2018 αποτελεί ένα παράδειγμα μιας τέτοιας 
προσπάθειας, το οποίο εισάγει την αλλαγή/ καινοτομία του συλλογικού προγραμματι-
σμού ενισχύοντας την αυτονομία της σχολικής μονάδας για τη διαμόρφωση «εσωτερι-
κής» εκπαιδευτικής πολιτικής και κουλτούρας προς την κατεύθυνση της συνεχιζόμενης 
μάθησης (Δακοπούλου, 2008). 

Κλείνοντας, με την αναφορά στον ρόλο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη δια-
δικασία της εφαρμογής της εκπαιδευτικής αλλαγής/καινοτομίας έγινε φανερή η σημα-
ντικότητα της συμβολής τους στην επιτυχία των εγχειρημάτων που σχετίζονται με αλ-
λαγές/καινοτομίες. Ιδίως ο διευθυντής θα πρέπει να διαπνέεται από συνεργατικό 
πνεύμα, ικανότητες προγραμματισμού, επιμονή και όραμα με στόχο την αναβάθμιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών της σχολικής μονάδας (Δάρρα, 2018). 

Βιβλιογραφία 

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Λήψη Αποφάσεων  στο Χώρο της Εκπαίδευσης. Στο Α-
θανασούλα–Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Μ., & Χαλ-
κιώτης, Δ.  Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α.  Πάτρα: ΕΑΠ. 

Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2012). Συγκρούσεις – Ηγεσία και Αποτελεσματικότητα στα     
Σχολεία. Στο Παπαδιαμαντάκη, Π., & Καρακατσάνη, Δ. Σύγχρονα Ζητήματα Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής: Αναζητώντας το «Νέο Σχολείο». Αθήνα: Επίκεντρο, 183-200. 

Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου 4547, (2018). Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήρι-
ξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

Δακοπούλου, Α. (2008). Εκπαιδευτική Αλλαγή – Μεταρρύθμιση – Καινοτομία. Στο Α-
θανασούλα–Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Μ., & Χαλ-
κιώτης, Δ.  Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α.  Πάτρα: ΕΑΠ.  

Δάρρα, Μ. (2018). Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική, Αυτονομία και Κουλτούρα. Ηλε-
κτρονικές Σημειώσεις ΕΑΠ Θεματική Ενότητα Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
(ΕΚΠ 62). Διαθέσιμο online: www.study.eap.gr 

Everald, M., & Morris, T. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση (μτφ. Κίκι-
ζας, Δ.). Πάτρα: ΕΑΠ. 

Κουτούζης, Μ. (2008). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Οργανισμός. Στο Αθανασούλα-Ρέ-
ππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Μ., & Χαλκιώτης, Δ. Εκ-
παιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α. Πάτρα: ΕΑΠ.  

1970/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.study.eap.gr/


Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Φορέας Διαμόρφωσης και Ά-
σκησης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο Αθανασούλα–Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κου-
τούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Μ., & Χαλκιώτης, Δ.  Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική 
(τόμος Α). Πάτρα: ΕΑΠ.  

Μαυρογιώργος, Γ. (2009). Καινοτομία και Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου. Στο  

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας. Φάκελος Εργαστηρίου: Μορφωτική Πρωτοβουλία. Α-
νακτήθηκε από: http://blogs.sch.gr/niptylisou/files/2010/04/protovoulia-fakelos.pdf  
στις: 2-1-2016, 45-56. 

Μαυροσκούφης, Δ. (2002). Η Εισαγωγή και η Υποδοχή των Καινοτομιών στα Σχολεία: 
Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικά Προβλήματα. Νέα Παιδεία, 16-23.  

Μπελαδάκης, Ε. (2010). Η Συμβολή των Ηγετών-Στελεχών της Εκπαίδευσης στην Ε-
πιτυχή Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Καινοτομιών. Διοικητική Ενημέρωση, (53), 103-111. 

Νόμος 4547, (2018). Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

Παπακωνσταντίνου, Γ. (2008). Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαιδευτική Μονάδα: Ο 
Ρόλος του Διευθυντή. Στο Καρακατσάνη, Δ. & Παπαδιαμαντάκη, Γ. (επιμ.) (2013). Πα-
ράλληλα Κείμενα: Για τη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Πά-
τρα: ΕΑΠ.  

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Από την Περίοδο της Ευμενούς Αδιαφο-
ρίας στη Σύγχρονη Εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Ράπτης, Ν. (2006). Η Διαχείριση της Καινοτομίας από τη Σχολική Ηγεσία. Επιστημο-
νικό Βήμα, (6), 32-42. 

Τζάνη, Μ. (2004). Κοινωνιολογία Παιδείας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Υφαντή, Α. (2000). Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Βελτίωση του Σχολείου: Μια Πολύ-
πλοκη Σχέση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, (113), 57-63. 

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2008). Ο Ρόλος της Κουλτούρας στην Αποτελεσματικότητα του 
Σχολικού Οργανισμού. Στο Καρακατσάνη, Δ. & Παπαδιαμαντάκη, Γ. (επιμ.) (2014). 
Παράλληλα Κείμενα: Για τη Θεματική Ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». 
Πάτρα: ΕΑΠ. 

1971/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://blogs.sch.gr/niptylisou/files/2010/04/protovoulia-fakelos.pdf


Κάνουμε Φυσική με χρήση smartphones και Arduino…παίζοντας μπάσκετ 

Νικολαΐδου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ.04.01, MSc, alexnikolaidou@hotmail.gr 
Γρατσωνίδης Αστέριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, ΜSc, gratsonidi@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διεπιστημονική διδακτική παρέμβαση 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων Φυσικής με την αξιοποίηση του STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). Ταυτόχρονα, γίνεται προσέγγιση με 
βιωματικό τρόπο, βασικών εννοιών της κινηματικής και των νόμων του Νεύτωνα με 
τη χρήση τεχνικών δεξιοτήτων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Η πρόσκτηση της 
γνώσης με παιγνιώδη τρόπο βοήθησε τους μαθητές να αξιοποιήσουν προϋπάρχουσες 
γνώσεις και εμπειρίες τους και να τις αναδομήσουν στα πλαίσια του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού. Τέλος, τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές, 
κιναισθητικές και μεταγνωστικές δεξιότητες και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της 
τεχνικής τους και των αθλητικών τους επιδόσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, Φυσική, Φυσική Αγωγή, καλαθοσφαίριση. 

Εισαγωγή 

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί δείχνουν ότι οι μαθητές, αγνοώντας τη χρηστικότητα της 
Φυσικής στην καθημερινή ζωή, έχουν αναπτύξει αρνητικές στάσεις και συναισθήματα 
για το μάθημα, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, τόσο στη διαδικασία 
της διδασκαλίας όσο και της μάθησης. Σύμφωνα με τον Κεραμιδά (2012), η 
πλειοψηφία των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει απογοητευμένη 
από την ποιότητα της διδασκαλίας της Φυσικής και θεωρεί το περιεχόμενο του 
μαθήματος μη ελκυστικό ή ακόμη και απορριπτικό. Για την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών και τη βελτίωση της επίδοσής τους, οι δασκαλοκεντρικές 
μέθοδοι διδασκαλίας με την προφορική εισήγηση – διάλεξη είναι αναγκαίο να 
αντικατασταθούν από πιο παραγωγικές μεθόδους, οι οποίες ενισχύουν την κριτική 
σκέψη, την ανακάλυψη και την επίλυση προβλημάτων με τη διεξαγωγή πειραμάτων 
(Βουρλιάς, 2016· Ευαγγέλου, 2012· Κανδεράκης, 2013· Κόκκοτας, 2005· Κουτσούλης, 
2008· Τοδά, 2013· Φασουλόπουλος, 2013· Χαλκιά, 2012· Harlow & Otero, 2005; 
Jaakkola & Nurmi, 2008; Matthews, 2007; Olympiou & Zacharia, 2012; Tarekegn, 
2009). Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η αξιοποίηση 
του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, μέσω βιωματικών δράσεων, μπορεί να 
προσδώσει μια νέα δυναμική στο μάθημα της Φυσικής. 

 H χρήση της νέας τεχνολογίας, μέσω των εφαρμογών που προσφέρουν τα smartphones 
και τα tablets στους μαθητές θεωρείται επιβεβλημένη αφού, μέσω των εφαρμογών που 
διαθέτουν, μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στο 
μάθημα της Φυσικής. Τα smartphones, μέσω των αισθητήρων που διαθέτουν, παρέχουν 
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τη δυνατότητα λήψης σύγχρονων μετρήσεων, την άμεση μεταφορά τους σε ένα αρχείο 
Excel και την επεξεργασία τους. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μετρητικές ή 
καταγραφικές συσκευές για την αξιοποίηση πειραμάτων Φυσικής (Πιερράτος, 2017 ∙ 
Πάλλας, 2016). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Strawson (2013), τα smartphones, με τη 
βοήθεια της κατάλληλης δωρεάν εφαρμογής ή λογισμικού, μπορούν να 
υποκαταστήσουν έναν ακριβό ή μη διαθέσιμο σχολικό εξοπλισμό. Ερευνητικά 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η ένταξη των smartphones στην εκπαιδευτική διαδικασία 
μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων και των γνωστικών 
ικανοτήτων των μαθητών (Lu, 2012). Άλλωστε, παρά την απαγόρευση της κατοχής 
τους από τους μαθητές στον χώρο του σχολείου, επιτρέπεται η χρήση τους, με την 
επίβλεψη του εκπαιδευτικού, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
τεχνολογία αυτή είναι πολύ οικεία στους μαθητές και η γνώση των δυνατοτήτων που 
μπορούν να παρέχουν στο μάθημα της Φυσικής μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο 
ορθολογική και εποικοδομητική χρήση τους. 

Είναι, επίσης, γενικά αποδεκτό ότι η Φυσική Αγωγή από την αρχαιότητα ήταν 
συνδεδεμένη με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του σώματος και του μυαλού 
αποσκοπώντας στην ολιστική ανάπτυξη υγιών και κοινωνικά χρήσιμων πολιτών 
(Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2014).Παράλληλα, η διεπιστημονική 
προσέγγιση της Φυσικής και της Φυσικής Αγωγής προσφέρει στα παιδιά ένα 
σημαντικό κίνητρο μάθησης και διεγείρει το ενδιαφέρον τους για την ανάλυση και 
ερμηνεία φυσικών φαινομένων. Οι μαθητές αξιοποιώντας το σχολικό γυμναστήριο, ως 
εναλλακτικό μαθησιακό περιβάλλον, μπορούν να εκτελέσουν απλές δραστηριότητες 
και να ανακαλύψουν τη στενή σχέση της Φυσικής με τον αθλητισμό. Επιπρόσθετα, η  
κατανόηση και η ερμηνεία  των νόμων της Φυσικής, μέσω της διεξαγωγής αθλητικών 
δραστηριοτήτων από τους μαθητές, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των αθλητικών 
τους επιδόσεων (Crothers,1992; Frohlich, 2011). 

Στη συγκεκριμένη διεπιστημονική παρέμβαση η διδακτική στρατηγική επιλέχθηκε με 
βάση τη θεωρία μάθησης του κοινωνικού εποικοδομητισμού, μέσω του οποίου τα 
παιδιά μετασχηματίζουν τις προηγούμενες γνώσεις τους, τις αναδομούν και 
επιτυγχάνουν την εννοιολογική αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών τους. Επιπλέον, με  
την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, οι μαθητές πραγματοποιούν βιωματικά 
πειράματα, κατανοούν τη φύση των φυσικών επιστημών και εξοικειώνονται με την 
πειραματική μεθοδολογία κάνοντας υποθέσεις, παρατηρήσεις, καταγραφή δεδομένων, 
συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Υλοποίηση της διεπιστημονικής πρότασης – Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Η διδασκαλία ήταν διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών και περιελάμβανε 
συνολικά εννιά (9) δραστηριότητες. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δημιουργικών 
δραστηριοτήτων του σχολείου μας σε μαθητές της Β΄ Λυκείου και μελετήθηκαν 
βιωματικά έννοιες της Φυσικής όπως η μέτρηση μήκους, η τροχιά, ο χρόνος, η 
ταχύτητα, η δύναμη, η δράση-αντίδραση, η μηχανική ενέργεια, η κατακόρυφη βολή 
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προς τα πάνω, η ανελαστική κρούση, ο νόμος της ανάκλασης. Ταυτόχρονα, βιωματικά 
με φυσική δραστηριότητα, έγινε μελέτη τεχνικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης 
όπως το jumpshot, οι ελεύθερες βολές, η σκαστή πάσα, η πάσα στήθους, η υποδοχή 
μπάλας και η σωστή θέση άμυνας. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Μπάλα καλαθοσφαίρισης νούμερο 7, μπάλα πετοσφαίρισης, λεπτό στρώμα 
γυμναστικής, laptop, μεγάλο γυάλινο δοχείο, λεκάνη, μεγάλος ογκομετρικός σωλήνας, 
δύο χαρτόνια, smartphones, σπάγκος, μετροταινία, μικροεπεξεργαστής Arduino Uno, 
καλώδια male to male, αισθητήρας υπερήχων HC-SR04, πλακέτα. 

1η Δραστηριότητα: Μελέτη ανελαστικής  κρούσης με smartphone 

Οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το 
ύψος αναπήδησης και το ποσοστό απώλειας μηχανικής ενέργειας της ανελαστικής 
κρούσης μιας μπάλας καλαθοσφαίρισης με το δάπεδο. Πραγματοποιούν ανελαστικές 
κρούσεις της μπάλας και με τη βοήθεια του smartphone, της εφαρμογής phyphox και 
του ήχου που παράγεται από την κρούση της μπάλας με το δάπεδο υπολογίζουν το 
ύψος αναπήδησης και την εναπομείνασα δυναμική ενέργεια. Μέσω της επιλογής 
«απομακρυσμένη πρόσβαση» τα δεδομένα του πειράματος μεταφέρονται σε Η/Υ που 
είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο. 

Προκειμένου το χρονόμετρο να αντιδρά στη στάθμη του ήχου αναπήδησης και όχι σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες επιλέγεται στις ρυθμίσεις, ως κατώφλι ενεργοποίησης, 
το 0,1a.u και για το ελάχιστο χρονικό διάστημα στο οποίο το πείραμα θα παραμένει 
αδρανές, πριν αντιδράσει στον επόμενο ήχο, ως ελάχιστη καθυστέρηση 0,1s. 
Ακολουθεί καταγραφή του ύψους αναπήδησης μετά από κάθε κρούση και της 
διατηρούμενης ενέργειας, εξαγωγή των δεδομένων στο Excel, μέσω της εφαρμογής 
phyphox και κατασκευή ραβδογραμμάτων. Από το πείραμα φαίνεται ξεκάθαρα τόσο η 
ελάττωση του ύψους, όσο και η ελάττωση της αρχικής δυναμικής ενέργειας της 
μπάλας.  

Προκειμένου να φανεί η εξάρτηση του ύψους αναπήδησης και της ενεργειακής 
απώλειας από το υλικό κατασκευής της μπάλας γίνεται σύγκριση της ανελαστικής 
κρούσης μιας μπάλας καλαθοσφαίρισης και μιας μπάλας πετοσφαίρισης. Οι μαθητές 
αξιολογούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους προβλέποντας τις 
πιθανές αιτίες στις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούν 
ανελαστικές κρούσεις έχοντας αφαιρέσει μία μικρή ποσότητα αέρα από την μπάλα 
καλαθοσφαίρισης. Γίνεται πρόβλεψη, παρατήρηση, καταγραφή δεδομένων και 
εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, πραγματοποιούν ανελαστικές κρούσεις της μπάλας  
έχοντας τοποθετήσει στο δάπεδο ένα πατάκι ή ένα λεπτό στρώμα γυμναστικής. 
Προσδιορίζουν και πάλι το ποσοστό διατηρούμενης ενέργειας της μπάλας και εξάγουν 

1974/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://phyphox.org/download/
https://phyphox.org/download/


τα συμπεράσματά τους για την εξάρτηση της απώλειας ενέργειας και του ύψους 
αναπήδησης από το είδος του δαπέδου (Βουρλιάς, 2016). 

2η Δραστηριότητα: Προσδιορισμός της ακτίνας της μπάλας του μπάσκετ. 

Α) Με τον προσδιορισμό της περιμέτρου του μέγιστου κύκλου της σφαίρας. 

Με τη βοήθεια ενός σπάγκου οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν την περίμετρο 
του μέγιστου κύκλου της σφαίρας και στη συνέχεια από τη σχέση Γ= 2πρ να 
υπολογίσουν την ακτίνα της. 

Β) Με τον προσδιορισμό του όγκου του εκτοπιζόμενου νερού. 

Οι μαθητές βυθίζουν την μπάλα μέσα σε γυάλινο δοχείο γεμάτο μέχρι επάνω με νερό. 
Συλλέγουν το νερό που εκτοπίζεται και προσδιορίζουν τον όγκο του με τη βοήθεια ενός 

μεγάλου ογκομετρικού σωλήνα. Από τη σχέση V=
4

3
πρ3  προσδιορίζουν την ακτίνα της 

μπάλας καλαθοσφαίρισης. 

Γ) Με τον προσδιορισμό της διαμέτρου του μέγιστου κύκλου της σφαίρας 

Οι μαθητές τοποθετούν δύο παράλληλα χαρτόνια, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  

 

 

Εικόνα 1. Τοποθέτηση παράλληλων χαρτονιών 

Προσδιορίζουν τη μεταξύ τους απόσταση (δ=2ρ) και στη συνέχεια την ακτίνα. Η 
μέτρηση της απόστασης των δύο χαρτονιών μπορεί να γίνει: 

i) Με τη βοήθεια ενός χάρακα ή μιας μετροταινίας 

ii) Με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστή Arduino Uno 

Οι μαθητές συνδέουν τον μικροεπεξεργαστή Arduino Uno με έναν Η/Υ και με τη 
βοήθεια ενός αισθητήρα υπερήχων HC-SR04 υπολογίζουν την απόσταση ανάμεσα στα 
δύο χαρτόνια. 
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Εικόνα 2. Μέτρηση με Arduino Uno 

iii) με τη βοήθεια της εφαρμογής Distance Meter του smartphone 

Οι μαθητές εισάγουν το ύψος (H)  της κάμερας, στοχεύουν τη βάση του πρώτου 
χαρτονιού και υπολογίζουν την απόστασή τους (D1) από το πρώτο χαρτόνι. Με τον 
ίδιο τρόπο υπολογίζουν την απόστασή τους και από το δεύτερο χαρτόνι (D2) και η 
διαφορά των δύο ενδείξεων είναι η διάμετρος της μπάλας. 

Κατόπιν οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους, 
να αιτιολογήσουν τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν κάθε φορά και να αξιολογήσουν 
τις διαφορετικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν ως προς την ευχρηστία τους, την 
ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. 

3η Δραστηριότητα: Μέτρηση του ύψους της στεφάνης της μπασκέτας με 
smartphone 

Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το ύψος της στεφάνης της μπασκέτας με την 
εφαρμογή Distance Meter του smartphone. Εισάγουν το ύψος (Η) της κάμερας, 
στοχεύουν στη βάση της μπασκέτας και υπολογίζουν την απόστασή τους (D) από αυτή 
και τέλος στοχεύουν στην κορυφή της στεφάνης της μπασκέτας και υπολογίζουν το 
ύψος της (Τ). Με τη βοήθεια της εφαρμογής Screen Master οι μαθητές αποθηκεύουν, 
μοιράζονται και επεξεργάζονται τις μετρήσεις τους. Ακολούθως, οι μαθητές 
ανατρέχουν στη βιβλιογραφία, βρίσκουν την ακριβή τιμή του ύψους της στεφάνης της 
μπασκέτας, υπολογίζουν το ποσοστό (%) σφάλματος της μέτρησής τους, το 
ερμηνεύουν και αξιολογούν την ακρίβεια της εφαρμογής Distance Meter για τον 
προσδιορισμό του ύψους της στεφάνης της μπασκέτας. 

4η Δραστηριότητα: Η κλίση και η τροχιά της βολής καλαθοσφαίρισης  

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra την 
κατάλληλη κλίση της βολής για να μπει η μπάλα στο καλάθι. Γνωρίζοντας τις 
συντεταγμένες δύο σημείων καλούνται να προσδιορίσουν την εξίσωση της παραβολής. 
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Εικόνα 3. Εξίσωση παραβολής 

Στη συνέχεια πραγματοποιούν οι ίδιοι βολές, τις βιντεοσκοπούν, με το  πρόγραμμα 
επεξεργασίας βίντεο Sony Vegas Pro κάνουν ανάλυση των βολών τους και 
προσδιορίζουν την κλίση των χεριών τους για μια πετυχημένη βολή. Εξετάζουν την 
εξάρτηση της απόστασής τους από το καλάθι και του ύψους τους με τη γωνία 
εκτόξευσης για ένα αποτελεσματικό σουτ (Βουρλιάς, 2016· Brancazio, 1981; 
Fontanella, 2006; Miller & Bartlett, 1996; Okazaki, Rodacki & Satern, 2015; Seppala-
Holtzman, 2012; Tan & Miller, 1981). 

5η Δραστηριότητα: «Σκαστή» πάσα 

Οι μαθητές πραγματοποιούν «σκαστές» πάσες, τις βιντεοσκοπούν και τις αναλύουν. 
Τους ζητείται να διαπιστώσουν ποιος νόμος της φυσικής βρίσκει εφαρμογή και να 
συσχετίσουν τη «σκαστή» πάσα με την ανάκλαση του φωτός (Βουρλιάς, 2016). 
Ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

6η Δραστηριότητα: Υποδοχή της μπάλας και 2ος νόμος του Νεύτωνα 

Οι μαθητές ανταλλάσσουν μεταξύ τους πάσες στήθους. Εξετάζουν ποια είναι η 
ορθότερη στάση του σώματός τους και των χεριών τους για να έχουν πιο ομαλή και 
ασφαλή υποδοχή της μπάλας. Συζητούν και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και 
τα συμπεράσματά τους για τους διάφορους τρόπους υποδοχής που εφάρμοσαν. 
Διαπιστώνουν ότι για την ομαλότερη υποδοχή της μπάλας θα πρέπει αρχικά να 
τεντώσουν τα χέρια και τις παλάμες τους προς αυτή. Μόλις έρθουν σε επαφή με την 
μπάλα να κινηθούν προς τα πίσω και σχεδόν ταυτόχρονα να λυγίσουν τους αγκώνες. 
Καλούνται να διαπιστώσουν πώς βρίσκει εφαρμογή η γενίκευση του 2ου νόμου του 
Νεύτωνα στην υποδοχή της μπάλας στην καλαθοσφαίριση. Από τη σχέση F=𝛥𝛲

𝛥𝑡
 

συμπεραίνουν ότι με τη μετακίνησή τους προς τα πίσω και το λύγισμα των χεριών 
αυξάνουν τον χρόνο Δt υποδοχής της μπάλας και έτσι ελαττώνουν τη δύναμη F που 
δέχονται από αυτή (Βουρλιάς, 2016).  
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7η Δραστηριότητα: Κατακόρυφη βολή προς τα πάνω 

Οι μαθητές πραγματοποιούν κατακόρυφη βολή προς τα πάνω, τη βιντεοσκοπούν και 
αναλύουν την κίνηση της μπάλας. Τους ζητείται ο σχεδιασμός των δυνάμεων που 
ασκούνται στη μπάλα, ο προσδιορισμός του είδους της ενέργειας στις ενδιάμεσες 
θέσεις και στο ανώτερο ύψος, καθώς και η συσχέτιση του χρόνου ανόδου και καθόδου 
της μπάλας. Ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

8η Δραστηριότητα: Jumpshot και 3ος νόμος του Νεύτωνα 

Οι μαθητές πραγματοποιούν βολή με άλμα (Jumpshot), βιντεοσκοπούν τις προσπάθειές 
τους και τις αναλύουν. Καλούνται να προσδιορίσουν ποιες δυνάμεις ασκούνται στο 
σύστημα αθλητής-δάπεδο τη στιγμή της εκτίναξης και πώς βρίσκει εφαρμογή ο 3ος 
νόμος του Νεύτωνα. Ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός για τη σπουδαιότητα 
των παπουτσιών του μπάσκετ στη βέλτιστη απόδοση του άλματος καθώς και στην 
προστασία που πρέπει να παρέχουν από τραυματισμούς, διατηρώντας τη σταθερότητα 
του αστραγάλου (Brauner, Zwinzscher & Sterzing, 2012). 

9η Δραστηριότητα: Μαρκάρισμα στο μπάσκετ, ισορροπία και θέση σώματος 

Η σωστή θέση μαρκαρίσματος στο μπάσκετ, που εξασφαλίζει την καλύτερη ισορροπία 
του αμυνόμενου και του προσδίδει τη δυνατότητα να κινηθεί μαζί με τον επιτιθέμενο, 
απαιτεί το βάρος του σώματος να είναι καλά κατανεμημένο και στα δύο πόδια και να 
διέρχεται το κέντρο βάρους ανάμεσά τους. Τα γόνατα να είναι ελαφρά λυγισμένα. 
Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν ατομικά μαρκαρίσματα με τη σωστή θέση 
μαρκαρίσματος και χωρίς αυτή. Συζητούν και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. 

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση περιελάμβανε απλές βιωματικές δραστηριότητες 
με τη χρήση του smartphone και με την αξιοποίηση του αθλήματος της 
καλαθοσφαίρισης χωρίς να απαιτείται εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα 
βιοκινητικής ανάλυσης. Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες παρατήρησης, περιγραφής, 
ερμηνείας, ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής συμπερασμάτων. Ευνοήθηκε ο 
σχηματισμός ομάδων, η ισότιμη και ουσιαστική συνεργασία όλων των μελών 
επιδεικνύοντας, μάλιστα, ιδιαίτερο ζήλο, ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Έτσι, η 
απόκτηση της γνώσης επήλθε αβίαστα, ως αποτέλεσμα της ενεργητικής συμμετοχής, 
της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης  των μαθητών. Η σύνδεση του, συχνά, βαρετού 
και δυσκολονόητου μαθήματος της Φυσικής με τη Φυσική Αγωγή και τις αθλητικές 
δραστηριότητες, καθώς και ο συνδυασμός βιωματικών δράσεων και Τεχνολογιών 
Πληροφορίας & Επικοινωνίας οδήγησε στην ανάδειξη της χρηστικότητας της Φυσικής 
στην καθημερινή ζωή, στην επίτευξη γνωστικών, κιναισθητικών, κοινωνικών, 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων για το μάθημα. 
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Η ιστορία της μουσικής μέσα από το έργο μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών 

Μπαρούτα Μαρία,  
Μ.Εd./Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, tch__mbarouta@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το πρόγραμμα με τίτλο «Η ιστορία της μουσικής 
μέσα από το έργο μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών», με το οποίο συμμετείχε η Δ΄ τάξη 
του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers 4 Europe 
κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι που τέθηκαν, 
το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, τις θεωρίες μάθησης και 
τις παιδαγωγικές μεθόδους και όλες οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του προγράμματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers 4 
Europe, καθώς και στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση. Γίνεται εμφανής ο 
τρόπος με τον οποίο μπορεί να διδαχθεί η ιστορία της μουσικής μέσα από τα έργα με-
γάλων Ευρωπαίων συνθετών, με τα οποία θα εξοικειωθούν οι μαθητές με δημιουργικό 
και διασκεδαστικό τρόπο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Teachers 4 Europe, ιστορία μουσικής, δημιουργικότητα 

Εισαγωγή 

Καθώς οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν κάθε τομέα της καθημερινής ζωής 
στη σημερινή εποχή, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικές πολιτικές να προωθούν το 
άνοιγμα του σχολείου σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
γονείς, τοπικοί και κρατικοί φορείς θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια υλοποι-
ούνται πολλά ευρωπαϊκά και καινοτόμα προγράμματα, ώστε οι εκπαιδευτικοί των ελ-
ληνικών σχολείων να καταρτιστούν κατάλληλα για να βοηθήσουν τους μαθητές να ε-
μπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις γενικότερες ευρωπαϊκές 
εξελίξεις, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επη-
ρεάζουν. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση προσανατολίζεται και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Teachers 4 Europe με στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτι-
κών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελ-
τιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους δι-
δασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων. Στα 
πλαίσια αυτού του προγράμματος προτείνεται το παρόν σχέδιο διδασκαλίας, συνδυά-
ζοντας το παραπάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τη μουσική και πιο συγκεκριμένα με 
την ιστορία της μουσικής, η οποία θα παρουσιαστεί στα παιδιά μέσα από το έργο με-
γάλων Ευρωπαίων συνθετών. Δεδομένου ότι η ιστορία της μουσικής αποτελεί ένα κομ-
μάτι της ευρύτερης ιστορίας συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο – οικονομικών αλ-
λαγών που συνέβησαν και την επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό, το συγκεκριμένο θέμα 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν τα παιδιά σημαντικά ιστορικά γεγονότα 
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μέσα από την τέχνη της μουσικής. Επιπλέον, σύμφωνα με την Κοκκίδου (2015) η μου-
σική επιδρά στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και στην 
έκφραση των συναισθημάτων τους. Ενισχύει τη δημιουργικότητα, η οποία αποτελεί 
μια μορφή συνείδησης και ικανότητα να κάνει κανείς συνδυασμούς (Saether, Mbye 
&Shayesteh, 2012). Από τη στιγμή, λοιπόν, που η μουσική επιδρά στον ψυχισμό του 
ανθρώπου θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να φέρουμε τους μαθητές σε ε-
παφή με τον πλούσιο κόσμο της. Όπως υποστηρίζει ο Τσέτσος (2012), η μουσική δεν 
μας κάνει να βλέπουμε, ούτε να σκεφτόμαστε, μας κάνει όμως  σίγουρα να αισθανό-
μαστε και αυτό δεν έμεινε απαρατήρητο από φιλοσόφους και ερευνητές. Συνεπώς, α-
ποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να προκαλέ-
σουν έντονο προβληματισμό στους μαθητές σχετικά με ποικίλα θέματα, και με τις εξε-
λίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσα από ένα μουσικό ταξίδι που θα κάνει τη γνώση εν-
διαφέρουσα και διασκεδαστική.  

Μουσική, Ιστορία και Εκπαίδευση 

Ο ρόλος της μουσικής στην εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Dalcroze (1921) η μουσική πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στη γε-
νικότερη εκπαίδευση και όχι μόνο στη μουσική εκπαίδευση του ατόμου, γιατί ανταπο-
κρίνεται σε πολλές επιθυμίες του. Είναι ένα είδος τέχνης που αγγίζει πολλά σημεία της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Από τα προϊστορικά, ακόμη, χρόνια αποτελεί ένα είδος επικοι-
νωνίας που συντελεί στη δημιουργία φιλίας και κοινωνικών σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα 
είναι κι ένας τρόπος προσέγγισης διαφορετικών συναισθηματικών καταστάσεων. Έχει 
αποδειχθεί από έρευνες ότι η ενίσχυση της μουσικότητας σε ένα άτομο βοηθά στη συ-
νολική μαθησιακή επίδοση και στην ανάπτυξη επιστημονικών – ακαδημαϊκών δεξιο-
τήτων, καθώς, και άλλων ταλέντων (Revesz, 2001; Λυμπεράκης, 1997). Επιπλέον, λει-
τουργεί ως μέσο ενίσχυσης μορφών δημιουργικότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει ο Σταυρίδης (2001) μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και δρά-
σης, η μουσική αποτελεί μέρος μιας ολιστικής παιδείας και έναν τρόπο ανακάλυψης 
και κατανόησης του κόσμου. Γίνεται, συνεπώς, ολοφάνερο πως η μουσική μπορεί να 
συγκινήσει τους μαθητές, να τους ξυπνήσει συναισθήματα και να τους βοηθήσει να 
εκφράσουν όσα ενδεχομένως δυσκολεύονται να πουν, καθώς μπορεί να συνδυαστεί και 
με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική και ο χορός. Το στοιχείο της σωματικότητας, άλ-
λωστε, στη μουσική αναγνωρίστηκε από πολύ παλιά και η σχετική σκέψη συστηματο-
ποιήθηκε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως χάρη στη συμβολή του μουσικο-
παιδαγωγού Dalcroze (Ράπτης, 2015). Η μουσική, λοιπόν, μπορεί να γίνει το όχημα 
που οδηγεί σε νέους εκφραστικούς δρόμους, γεννά ιδέες, συναισθήματα και εικόνες 
που συνθέτουν ένα καινούριο πλαίσιο έκφρασης, προσωπικό και ιδιαίτερο, από τη σύλ-
ληψη μέχρι την παρουσίασή του. Στη σχολική τάξη οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
αποδόσουν ένα μουσικό κομμάτι ως εικόνα, ιστορία, ακόμη και ως έναυσμα για νέα 
μουσική. Επίσης, τα παιδιά αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα σε πολλές εκφάνσεις 
της, όπως ακούγοντας διαφορετικά είδη μουσικής, μουσική από άλλους πολιτισμούς 
και άλλες ιστορικές περιόδους.  
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Συνδυάζοντας μουσική και ιστορία 

Η μουσική υπάρχει κι εξελίσσεται μέσα στο εκάστοτε κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. 
Είναι προϊόν κοινωνικών διεργασιών. Αλληλεπιδρά με το ευρύτερο πολιτισμικό περι-
βάλλον στο οποίο λειτουργεί. Σύμφωνα με τον Titon (2014) μέσα από τη μουσική, η 
οποία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, διατηρείται και συνεχίζεται στη συλλογική 
μνήμη μιας κοινότητας η ιστορία της. Ο εθνομουσικολόγος υποστηρίζει πως η μουσική 
είναι ένα ρευστό και δυναμικό στοιχείο του πολιτισμού και αλλάζει ανάλογα με τις 
εκφραστικές και συναισθηματικές επιθυμίες του ανθρώπινου γένους. Όταν οι εκπαι-
δευτικοί εντάσσουν μουσικές διαφόρων πολιτισμών και ιστορικών περιόδων, δίνοντας 
πληθώρα ερεθισμάτων στους μαθητές, ενισχύουν ποιοτικά το μάθημά τους (Μυράλης, 
2009). Ενισχύεται έτσι το ενδιαφέρον των παιδιών και προβάλλεται η μουσική ως μια 
πανανθρώπινη δραστηρίοτητα ανά τους αιώνες άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία 
της ανθρωπότητας. Συνεπώς, η μουσική μπορεί να αποτελέσει πηγή ιστορικής γνώσης 
και να εισάγει τους μαθητές σε έναν περισσότερο συνδυαστικό και κριτικό τρόπο σκέ-
ψης σχετικά με τη διαμόρφωση και την εξέλιξη κοινωνικών και πολιτισμικών συνθη-
κών σε διάφορα μέρη του κόσμου και ιστορικές περιόδους.  

Το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Teachers 4 Europe 

Βασικά θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτά της παιδείας και 
της εκπαίδευσης. Παρ’ όλο που επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψη-
λού επιπέδου ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών, παράλληλα 
σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκα-
λίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και 
γλωσσική τους πολυμορφία. Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι η διάνοιξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο τοπικό περιβάλλον, 
την Ευρώπη και τον κόσμο (Ζαμπέτα, 2004). Προς αυτήν την κατεύθυνση η Αντιπρο-
σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προχώρησε στην υλοποίηση μιας 
πραγματικά πρωτότυπης και καινοτόμας εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Teachers 4 
Europe», κάνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης κι επιμόρ-
φωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α-
πώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. 
Επιπλέον, επιδιώκει την πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και την υποστήριξη τους, ώστε να βελ-
τιώσουν τις δεξιότητές τους εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές 
μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας. 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Επιλογή θέματος και διδακτική μεθοδολογία  
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Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε από τους 20 μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχο-
λείου Βαθέος Σάμου κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 και διήρκησε τέσσερις μήνες.  
Με αφορμή το ταξίδι μιας μαθήτριας στο εξωτερικό, συζητήσαμε για τις διαφορές στον 
τρόπο ζωής και στον πολιτισμό των διαφόρων κρατών και αποφασίσαμε να ανακαλύ-
ψουμε την ιστορία της μουσικής μέσα από έργα μεγάλων συνθετών που επηρεάστηκαν 
από τις κοινωνικές και κουλτουραλικές αλλαγές. Για την υλοποίηση των δραστηριοτή-
των του συγκεκριμένου προγράμματος από τους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες 
διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές. Λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότη-
τες της τάξης, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται η ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή των 
μαθητών, η ατομική ιδιαιτερότητα, η ατομική και ομαδική έκφραση και η συνεργασία 
μεταξύ τους. Οι διδακτικές μέθοδοι έχουν ως ακολούθως: 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Οι μαθητές εργάστηκαν από κοινού πάνω σε ένα συγκε-
κριμένο θέμα, βελτιώνοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες και εκφράζοντας τις ιδέες 
τους καθώς θα έπρεπε να συνεργαστούν για το τελικό αποτέλεσμα.  

Μέθοδος project: Οι στόχοι σχετικά με το τελικό προϊόν διαμορφώθηκαν από όλους 
όσους συμμετέχουν και όλα τα μέλη των ομάδων είχαν την ελευθερία να προτείνουν 
ένα θέμα και να καταθέσουν τις ιδέες τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δραστη-
ριοτήτων τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να συζητήσουν σχετικά με την πορεία των 
εργασιών και την επίτευξη των αρχικών στόχων. 

Διάλογος & Ιδεοθύελλα (brainstorming): Από τους μαθητές κάθε ομάδας ζητήθηκε να 
καταλήξουν στις ιδέες τους σχετικά με τις δραστηριότητες και τα τελικά προϊόντα του 
project μέσα από διάλογο και στη συνέχεια όλες οι ιδέες καταγράφηκαν με τη μέθοδο 
της ιδεοθύελλας. 

Nέες Τεχνολογίες: Έγινε χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα για την προβολή πληρο-
φοριών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πλοήγηση στην πλατφόρμα του προ-
γράμματος Teachers 4 Europe και την ακρόαση μουσικών έργων.  

Σκοπός και στόχοι διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία της μουσικής 
μέσα από έργα μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών, να τη συνδέσουν με το ευρύτερο κοι-
νωνικό – ιστορικό πλαίσιο στην Ευρώπη και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος «Teachers 4 Europe». Οι 
επιμέρους στόχοι διαμορφώθηκαν σε τρία επίπεδα, γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
(Courau, 2000) και διατυπώνονται παρακάτω: 

Επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη της. 
• Να αναγνωρίζουν τις σημαίες τους. 
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• Να μάθουν την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον μύθο της Ευρώπης. 
• Να μπορούν να αναφέρουν κάποιους μεγάλου Ευρωπαίου συνθέτες. 
• Να μπορούν να αναφέρουν έργα τους και να τα αναγνωρίζουν στο άκουσμα.  
• Να αναγνωρίζουν οπτικά και ηχητικά τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. 

Επίπεδο δεξιοτήτων 

• Να οργανώνουν τα δεδομένα τους, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να τα χρησι-
μοποιήσουν στις εργασίες και τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

• Να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση των εργασιών και των 
δραστηριοτήτων του project. 

• Να σκέφτονται κριτικά και να βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με τη σύνδεση 
ιστορίας και μουσικής. 

Επίπεδο στάσεων 

• Να αποκτήσουν περισσότερα μουσικά ερεθίσματα και να γίνουν πιο «δεκτικοί» 
στις διάφορες μουσικές του κόσμου. 

• Να γίνουν καλοί ακροατές και να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους και τους συμ-
μαθητές τους να εκφράζουν τα συναισθήματα και τη γνώμη τους σχετικά με τη 
μουσική και την ιστορία τους.  

• Να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να διασκεδάσουν. 
• Να αποδέχονται και να ακούν με προσοχή τις απόψεις και τις ιδέες των συμμα-

θητών τους. 

Δραστηριότητες  

1η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες): Αρχικά έγινε προβολή του μύθου της Ευρώπης 
και της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κόμικς και στη συνέχεια οι μαθητές ανά 
δύο εικονογράφησαν τις αγαπημένες τους σκηνές. 

2η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες): Οι μαθητές αρχικά ζωγράφισαν τον χάρτη με τα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, έγινε προβολή με τις σημαίες κάθε κράτους, 
καθώς και η κατασκευή τους με τη μορφή ψηφιδωτών.  

3η Δραστηριότητα (2 διδακτκές ώρες): Έγινε παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και περιγράφοντάς τα με απλά παραδείγματα ζήτησα από 
τους μαθητές να βρουν για ποιο μιλάω κάθε φορά (π.χ. Αντιπροσωπεύει όλους τους 
ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση).  

4η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες): Δημιουργήθηκε ένας πρώτος χάρτης εργασίας 
με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας και με σημεία αναφοράς τις λέξεις «μουσική» και «ιστο-
ρία». Στη συνέχεια, με τη δική μου καθοδήγηση ακολούθησε διάλογος σχετικά με συν-
θέτες και σημαντικά μουσικά έργα που γνώριζαν οι μαθητές. Στο άκουσμα ονομάτων 
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από διάσημους συνθέτες και αφού άκουσαν γνωστά μουσικά έργα εξέφραζαν τι γνώ-
ριζαν σχετικά με τη βιογραφία τους και με μουσικά έργα που συνέθεσαν.  

5η Δραστηριότητα (6 διδακτικές ώρες): Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ι-
στορία της μουσικής σε σκίτσα» και με τη δική μου καθοδήγηση συζητήσαμε σχετικά 
με ιστορικές περιόδους, κατά τις οποίες έζησαν και δημιούργησαν κάποιοι από τους 
μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών. Στο τέλος αποφασίσαμε να αναφερθούμε σε 
τέσσερις περιόδους, τις οποίες οι μαθητές γνώριζαν λιγότερo, την εποχή της Αναγέν-
νησης, του Μπαρόκ του κλασικισμού και του ρομαντισμού. 

6η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες): Έγινε η επιλογή πέντε μεγάλων συνθετών, δια-
φορετικών εθνικοτήτων (ενός από κάθε εποχή) και παρουσιάστηκαν η ζωή τους και 
κάποια από τα έργα τους. Οι συνθέτες ήταν ο Claudio Modeverdi (Αναγέννηση), ο 
Johann Sebastian Bach (Μπαρόκ), ο Wolfgang Amadeus Mozart & ο Ludwig van Bee-
thoven (Κλασικισμός) και ο Camille Saint – Saens (Ρομαντισμός). Στη συνέχεια οι μα-
θητές άκουσαν αποσπάσματα από διάφορα έργα τους και αποφάσισαν με ποια θα ήθε-
λαν να σχοληθούν. Αυτά ήταν η όπερα «Ορφέας» του Μοντεβέρντι, «Οι τέσσερις επο-
χές» του Βιβάλντι, «Τοκάτα & Φούγκα» του Μπαχ, «Ο μαγεμένος αυλός» του Μό-
τσαρτ, η «5η Συμφωνία» του Μπετόβεν και «Το καρναβάλι των ζώων» του Σαιν – Σανς.  

7η Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα αυτή χωρίζεται σε επιμέρους δράσεις για κάθε 
συνθέτη κι έργο ξεχωριστά. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες (πέντε ομάδες των τεσσά-
ρων ατόμων). Ακολουθούν αναλυτικά οι εργασίες κάθε ομάδας: 

✓ 1η ομαδα: Όπερα «Ορφέας» - Κ. Μοντεβέρντι, Ιταλία. Τα παιδιά συνέλεξαν 
πληροφορίες για το ιστορικό, κοινωνικό και κουλτουραλικό πλαίσιο της Αναγέννησης 
στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία. Διάβασαν την υπόθεση της όπερας 
και ακολούθησε δραματοποίηση των σκηνών που τους άρεσαν περισσότερο με τη συ-
νοδεία μουσικής.  

✓ 2η ομάδα: «Τοκάτα & Φούγκα» - Γ. Σ. Μπαχ, Γερμανία. Οι μαθητές συγκέ-
ντρωσαν υλικό από την εποχή του Μπαρόκ σχετικά με τις τέχνες και τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά τους. Παρουσίασαν φωτογραφίες με έργα ζωγραφικής και γλυπτικής 
που να απεικονίζουν το στυλ της εποχής. Επιπλέον, παρέθεσαν φωτογραφίες με μου-
σικά όργανα της εποχής και πιο συγκεκριμένα τσέμπαλου κι εκκλησιαστικού οργάνου. 
Τέλος, ακούγοντας το μουσικό έργο του Μπαχ «Τοκάτα & Φούγκα» περιέγραψαν μια 
πιθανή ταινία, στην οποία θα μπορούσε να ακούγεται και σε ειδικά διαμορφωμένα 
φύλλα εργασίας ζωγράφισαν μια σκηνή (ήρωες και διαλόγους). 

✓ 3η ομάδα: «Ο μαγικός αυλός» - Β. Α. Μότσαρτ, Αυστρία. Δεδομένου ότι η πε-
ρίοδος του κλασικισμού επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις ιδέες του Διαφωτισμού, οι μα-
θητές αναζήτησαν σχετικές πληροφορίες, άκουσαν αποσπάσματα από την όπερα και 
διάβασαν την υπόθεσή της. Στη συνέχεια, έπρεπε να υποθέσουν πως η όπερα αυτή θα 
«ανέβαινε» στην πόλη τους και έπρεπε να γράψουν ένα μικρό κείμενο για να τη δια-
φημίσουν σε τοπική εφημερίδα.  
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✓ 4η ομάδα: «5η Συμφωνία» - Λ.Β. Μπετόβεν, Γερμανία. Οι μαθητές άκουσαν το 
έργο κι εξέφρασαν την άποψή τους για τα συναισθήματα που τους προκαλεί και στη 
συνέχεια ζωγράφισαν τις σκέψεις τους. Συζητήσαμε για τον Ναπολέοντα και την εποχή 
των Ναπολεόντειων Πολέμων, κατά την οποία γράφτηκε το έργο. Επίσης, μάθανε τα 
όργανα της συμφωνικής ορχήστρας (ποια είναι και πως ακούγονται). 

✓ 5η ομάδα: «Το καρναβάλι των ζώων» - Κ. Σαιντ – Σανς, Γαλλία. Αρχικά, οι 
μαθητές άκουσαν κάθε μουσικό κομμάτι και εξέφρασαν τις ιδέες τους σχετικά με το 
ποιο ζώο αντιστοιχεί σε κάθε μουσικό κομμάτι. Διαβάσαμε την ιστορία και ζωγράφι-
σαν κάθε ομάδα ζώων. Τέλος, έγινε δραματοποίηση της παρέλασης των ζώων. Τα παι-
διά περπάτησαν προσπαθώντας να μιμηθούν την κίνησή τους.  

8η Δραστηριότητα: Οι μαθητές δημιούργησαν δύο αφίσες  με τίτλο «ΙΣΤΟ-
ΡΙΕΣ…ΜΟΥΣΙΚΗΣ» αποτυπώνοντας όσα είχαν μάθει για τις ιστορικές περιόδους που 
μελέτησαν και τις μουσικές τους στην Ευρώπη.  

Αξιολόγηση και παρουσίαση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του project έγινε αρχικά με τις απόψεις των παιδιών για το κατά πόσο 
εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, απαντήθηκαν τα ερωτήματά τους, τηρήθηκαν οι κανόνες 
που τέθηκαν εξ αρχής, έμειναν ικανοποιημένοι από τις εργασίες τους, αντιμετώπισαν 
προβλήματα και διασκέδασαν μέσα από την όλη διαδικασία. Επιπλέον, λήφθηκαν υ-
πόψη και οι δικές μου προσωπικές σημειώσεις σχετικά με την εμπλοκή τους στις δρα-
στηριότητες του project και τη συμπεριφορά τους.  

Η παρουσίαση του project έγινε με διάφορους τρόπους (Βασάλα, 2011) που περιλάμ-
βαναν όλα όσα έφτιαξαν, έμαθαν και μπορούσαν να παρουσιάσουν οι μαθητές. Αρχικά, 
αναρτήθηκαν οι αφίσες με τις «ΙΣΤΟΡΙΕΣ…ΜΟΥΣΙΚΗΣ» που δημιούργησαν τα παι-
διά στον πίνακα ανακοινώσων του σχολείου και διοργανώθηκε εκδήλωση στον χώρο 
τους σχολείου η οποία περιλάμβανε τις εξής δράσεις: 

• Σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων των περιό-
δων, με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές.  

• Παρουσίαση της ζωής των συνθετών που επέλεξαν, με  ακρόαση και κινησιο-
λογική αναπαράσταση των έργων τους όπου αυτό ήταν εφικτό (π.χ. καρναβάλι 
των ζώων του C. Saint – Saens).  

• Μικρά θεατρικά δρώμενα με σκηνές από το βιβλίο «Η ιστορία της μουσικής σε 
σκίτσα». 

Στην εκδήλωση ήταν καλεσμένοι οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί 
και οι γονείς των παιδιών. 

Συμπεράσματα 
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Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, γίνεται εμφανής ο ρόλος 
που μπορεί να διαδραματίσει η μουσική στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αποτελεί 
έναν τρόπο για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αποκτήσουν ερεθίσματα 
και νέες ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στους μαθητές συν-
δυάζουν τη μουσική, μέσα από γνωστά έργα Ευρωπαίων συνθετών και πληροφορίες 
για την ιστορική περίοδο της δημιουργίας τους. Όλα αυτά στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Teachers 4 Europe, μέσα από το οποίο ήρθαν σε επαφή με απαραίτητες 
ικανότητες για μελλοντικούς πολίτες που μεγαλώνουν στα πλαίσια της ενωμένης Ευ-
ρώπης, όπως η διεθνής συνεργασία, η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα, σε κάθε πολιτισμική παράδοση και αντίληψη ζωής (Κεσίδου, 
2004). Η συμμετοχή των μαθητών στις  δραστηριότητες του προγράμματος, άλλαξε 
τον τρόπο με τον οποίο ακούν, καταλαβαίνουν, εκτιμούν και αναγνωρίζουν τη μουσική 
και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της σε διαφορετικές περιόδους της ευρύτερης ι-
στορίας της ανθρωπότητας. Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα μουσικό, 
δημιουργικό και διασκεδαστικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά συζήτησαν, προβληματί-
στηκαν και διασκέδασαν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ταυτόχρονα συγκινητικό 
να βλέπει κάθε εκπαιδευτικός να ξεδιπλώνουν οι μαθητές πτυχές της προσωπικότητας 
και του συναισθηματικού τους κόσμου μέσα από τη μουσική. Αυτός, άλλωστε, είναι 
και ο ρόλος μας, να ψάχνουμε αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς τρόπους για να τους 
δείξουμε αξιόλογα πράγματα που βρίσκονται έξω από τον δικό τους κόσμο και τα δικά 
τους δεδομένα.  
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Πρόγραμμα συνεργασίας e-Twinning. «How our grandparents were dressed? Lo-
cal fashion of the past centuries». 

Μεσάικου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc. Ιστορία της Τέχνης 
Μαγκανάρη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc. Γραφικές τέχνες – Πολυμέσα 

maganari30@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning τα σχολεία μας, 2ο και 5ο Γενικό Λύκειο 
Ιλίου, συνεργάστηκαν με σχολεία της Τουρκίας και της Ρουμανίας στην υλοποίηση 
έργου που αφορά την παραδοσιακή ενδυμασία των λαών και τις κοινωνικοοικονομικές 
της προεκτάσεις. Το πρόγραμμα, με τον τίτλο “How our grandparents were dressed? 
Local fashion of the past centuries”, σχεδιάστηκε εξολοκλήρου από εμάς και πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές και των τριών χωρών. Οι στόχοι 
μας τέθηκαν τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο και παιδαγωγικό-επικοινωνιακό, καθώς 
θεωρήσαμε ότι η επικοινωνία των σχολείων μας με σχολεία άλλων χωρών είναι εξίσου 
σημαντική στην εξέλιξη των μαθητών μας, όσο και η ίδια η ερευνητική διαδικασία, 
καθώς και η τελική οργάνωση της με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε..  

Λέξεις-Κλειδιά: e-twinning, ενδυμασία, πολιτισμός, επικοινωνία, Τ.Π.Ε. 

Κείμενο 

Η εισήγησή μας αφορά πρόγραμμα συνεργασίας e-twinning, που σχεδιάστηκε και υ-
λοποιήθηκε την προηγούμενη και την τρέχουσα χρονιά σε συνεργασία με σχολεία της 
Τουρκίας και της Ρουμανίας. 

Βασική μας πεποίθηση είναι ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει τη σημαντικότερη 
γέφυρα θεμελίωσης μιας συνεργασίας των μαθητών μας και ουσιαστικό σημείο συνέ-
νωσης για τις μελλοντικές γενιές. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των εφήβων ενδιαφέρεται για τις εν γένει ενδυματολογικές συνήθειες κατά τη διαχρο-
νία τους, αποφασίσαμε να καταπιαστούμε με ένα θέμα συναφές, δηλαδή την παραδο-
σιακή ενδυμασία των λαών, σε όλες του τις προεκτάσεις. Το θέμα, βέβαια, δεν αντιμε-
τωπίστηκε στατικά, στο πλαίσιο μιας γραφικότητας ή μιας «τουριστικής» προσέγγισης, 
αλλά δημιουργικά, σε συνάρτηση με ζητήματα που οι νέοι καλούνται να διαχειριστούν 
είτε μέσα από τα διδακτικά αντικείμενα, είτε στην καθημερινότητά τους, σε σχέση με 
την ίδια τους τη ζωή.  

Αρχικά, στόχος μας ήταν να συγκεντρώσουμε ανάλογο υλικό από όλες τις συνεργαζό-
μενες χώρες, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες ή τις διαφορές στην τυπολογία, τη διακό-
σμηση ή την κατασκευή των ενδυμασιών. Κυρίως, όμως, το ενδιαφέρον, το δικό μας 
και των μαθητών μας, ήταν να αναδείξουμε συνολικότερα μέσα από αυτό την κοινή 
κουλτούρα των λαών, ιδιαίτερα της νότιας Ευρώπης. Έτσι, ο ενδυματολογικός κώδικας 
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αντιμετωπίστηκε ως πηγή πολιτισμικών στοιχείων με κοινωνικοοικονομικές προεκτά-
σεις, αντανακλώντας την τοπική ιστορία και τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων. 

Με το σκεπτικό αυτό, ο τίτλος του project μας είναι «How our grandparents were 
dressed? Local fashion of the past centuries». Ως χρονικό πλαίσιο ορίστηκαν o 19ος και 
οι αρχές του 20ου αι. και οι θεματικές ενότητες στις οποίες εργαστήκαμε ήταν:  

α) η κατασκευή της παραδοσιακής στολής: υφάσματα, υλικά κατασκευής, υφαντική, βα-
φές κ.λπ. 
β) τυπολογία, τα μέρη της ενδυμασίας, γυναικείας και ανδρικής 
γ) διακόσμηση, συγκεκριμένα διακοσμητικά μοτίβα και κοσμήματα, με έμφαση σε στοι-
χεία κοινά  
δ) κοινωνικοοικονομικά συμφραζόμενα και συμβολισμοί.  

Παράλληλα, βέβαια, το θέμα μας έδωσε αφορμή για μια ευρύτερη προσέγγιση του ι-
στορικού γίγνεσθαι, καθώς οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ζητήματα όπως απαγορεύ-
σεις συγκεκριμένων ενδυματολογικών επιλογών για ποικίλους λόγους, αλλαγές στον 
τρόπο ένδυσης εξαιτίας των δυτικών επιρροών, ζητήματα ιστορίας του φύλου κ.ά.  

Από τα σχολεία μας συμμετείχαν μαθητές της πρώτης και της δευτέρας τάξης του Λυ-
κείου και από τα σχολεία του εξωτερικού παιδιά επίσης αντίστοιχης ηλικίας. Ως επί το 
πλείστον, εργαστήκαμε κατά τις ώρες του Project, καθώς, επίσης, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, εκτός του σχολικού ωραρίου, κατά τη συνηθισμένη τακτική˙ οι μαθητές 
μας, δηλαδή, χωρίστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας μια συγκεκριμένη θεματολογία˙ 
στη συνέχεια, αφού συνέλεξαν το υλικό τους το οργάνωσαν στην πλατφόρμα του e-
Twinning μαζί με το αντίστοιχο υλικό που μας έστελναν οι εταίροι μας από τις συνερ-
γαζόμενες χώρες. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές μας είχαν την ευ-
καιρία να επικοινωνήσουν με παιδιά από άλλες χώρες, γεγονός που έκανε την όλη δια-
δικασία πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα γι’ αυτούς.  

Αναλυτικότερα, οι ομάδες εργασίας αναζήτησαν πληροφορίες αρχικά στο διαδίκτυο με 
βάση συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που οργανώνονταν εκ των προτέρων από τους 
διδάσκοντες. Επίσης, για την αναζήτηση των εικόνων αξιοποιήθηκαν, εκτός από τις 
σχολικές βιβλιοθήκες, και οι δημοτικές, ιδίως του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Πετρού-
πολης, που βρίσκονται πλησίον των σχολείων. Σημαντική υπήρξε και η επικοινωνία 
μας με λαογραφικά και ιστορικά-εθνολογικά μουσεία ανά την Ελλάδα (Μουσείο Ελ-
ληνικής Λαϊκής Τέχνης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μουσείο Μπενάκη, Πελοποννη-
σιακό Λαογραφικό Ίδρυμα κ.ά.). Καθοριστική ήταν βέβαια και η αλληλεπίδραση και 
η επικοινωνία με τους συνεργάτες μας από τις άλλες χώρες, που έδωσαν στους μαθητές 
μας πολλές φορές κίνητρο για την έρευνα και την επεξεργασία της πληροφορίας. Έτσι, 
τα παιδιά, εκτός του ότι διαχειρίστηκαν το ίδιο το υλικό που έστελναν οι συνομήλικοί 
τους από την Τουρκία και τη Ρουμανία, ήρθαν σε επικοινωνία, κατά το μέτρο του δυ-
νατού, μέσω της πλατφόρμας του e-twinning με τους μαθητές αυτούς, γεγονός που τους 
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ενθουσίασε και τους ενέπνευσε, ιδιαίτερα ως προς την καλλιέργεια και τη διατήρηση 
του ενδιαφέροντός τους σε σχέση με το θέμα που επεξεργάζονταν. 

Παράλληλα, σε δεύτερο στάδιο, η χρήση των Τ.Π.Ε. συντέλεσε ουσιαστικά στην επί-
τευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα εργαλεία που 
παρέχει η πλατφόρμα του e-Twinning, αλλά, ανάλογα με τη φύση των αναγκών που 
προέκυπταν, χρησιμοποιήθηκαν και ανεξάρτητες εφαρμογές.  

Συγκεκριμένα, η γνωριμία των εκπαιδευτικών και των μαθητών και η μεταξύ τους επι-
κοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών «συζητήσεων» (chat rooms), τηλε-
διασκέψεων (online meetings) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει η 
πλατφόρμα TwinSpace, όπου οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν μέσω των προσωπικών 
τους λογαριασμών. Παράλληλα, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία συμμετο-
χής σε forum, πράγμα που αποτέλεσε για τους περισσότερους μια νέα εμπειρία. Ιδιαι-
τέρως οι τηλεδιασκέψεις επέτρεψαν την επικοινωνία και τη συνεργασία σε πραγματικό 
χρόνο και αξιολογήθηκαν από τους μαθητές ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη του 
έργου, καθώς τους έδωσαν την ευκαιρία άμεσης επαφής με τους συνεργάτες τους και 
εξάσκησης των γλωσσικών τους δεξιοτήτων σε πραγματικές περιστάσεις. Ταυτόχρονα, 
για την επιθυμητή διάδραση και την ανταλλαγή των πληροφοριών και των εργασιών 
μεταξύ των σχολείων της Ελλάδας της Τουρκίας και της Ρουμανίας, χρησιμοποιήθη-
καν τα εργαλεία «σελίδες» (pages) και τα «υλικά» (Materials). Οι υπηρεσίες αυτές συ-
νέβαλαν αρκετά στην οργάνωση του έργου και παράλληλα επέτρεψαν στους μαθητές 
να αποκτήσουν ενεργό ρόλο, να γίνουν υπεύθυνοι απέναντι στην ομάδα και στην ερ-
γασία που αναλάμβαναν. Συγκεκριμένα, την βιβλιογραφική και διαδικτυακή ανασκό-
πηση και τη συλλογή πληροφοριών ακολούθησε η οργάνωση και η ψηφιοποίηση όλου 
του υλικού (εικόνων, βίντεο, παρουσιάσεων, κειμένων) στην υπηρεσία «Υλικά» 
(Materials) της πλατφόρμας. Στη συνέχεια όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν για τη σύν-
θεση, την ομαδοποίηση και τη μετάφραση. Τέλος, οι μαθητές στην υπηρεσία pages 
δημιούργησαν σελίδες με παραδοσιακές ενδυμασίες και τις ομαδοποίησαν ανά πε-
ριοχή.  

Για τη σύνθεση των τεχνημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εφαρμογές: το Power 
Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων, το Microsoft Word, η γλώσσα σήμανσης 
HTML για την κατασκευή του δικτυακού τόπου του έργου, τα έγγραφα Google 
(Google Docs) για την επεξεργασία κοινών εγγράφων μεταξύ των εταίρων, καθώς και 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίου, το Pixlr για τη δημιουργία 
του λογότυπου του έργου και την υπηρεσία «σελίδων» (Pages) του Twinspace.  

Καθώς βασικό μας μέλημα ήταν η ενεργός συμμετοχή των μελών σε όλα τα στάδια του 
έργου, οι μαθητές κλήθηκαν να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις για το σχεδιασμό του 
λογότυπου. Οι προτεινόμενες εικόνες αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν από την υ-
πεύθυνη ομάδα και έτσι δημιουργήθηκε το λογότυπο με χρήση της εφαρμογής Pixlr.  
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Εκτός αυτού, για την κατασκευή δικτυακού τόπου, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικές 
φορεσιές μαζί και τις περιγραφές τους από όλες τις χώρες χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 
σήμανσης HTML. Το site εμπλουτίστηκε με την περιγραφή και τους στόχους του έρ-
γου. Για τη σύνθεση των τελικών κειμένων χρησιμοποιήθηκαν τα κοινόχρηστα έγ-
γραφα (Google Docs). Η εμπλοκή των μαθητών με αυτές τις εφαρμογές συνέβαλλε 
στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμ-
ματισμού.  

 

Εικόνα 1 - Δικτυακός τόπος – Ελλάδα 

 

Εικόνα 2 - Δικτυακός τόπος - Τουρκία 

Ακολούθως, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου, οι μαθητές αξιοποιώντας το δια-
θέσιμο υλικό όλων των ομάδων δημιούργησαν αφίσα με θέμα «παραδοσιακή ενδυμα-
σία», με την διαδικτυακή εφαρμογή PosterMyWall. Παράλληλα, συνεργάστηκαν και 
δημιούργησαν βίντεο, στο οποίο αποτύπωσαν όλα τα στάδια της εργασίας τους. Το 
βίντεο υλοποιήθηκε με την εφαρμογή Moovly. Τέλος, οι μαθητές συμπλήρωσαν ερω-
τηματολόγιο, όπου διαφάνηκε ότι ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι που είχαν τεθεί 
επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.  

 

1994/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Συμπεράσματα 

Η εμπειρία της παραπάνω συνεργασίας μας αξιολογήθηκε τελικά από όλους τους ε-
μπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ως εξαιρετικά θετική σε ποικίλα επίπεδα. 
Αρχικά, το ίδιο το θέμα, εκτός από τη γνωριμία μας με την παραδοσιακή ενδυμασία, 
συνέβαλε ώστε να συνειδητοποιήσουμε το πέρασμα από τις ενδυματολογικές επιλογές 
του παρελθόντος με βάση τις κοινωνικές επιταγές, σε αυτές του σήμερα με βάση τις 
προσωπικές προτιμήσεις και έθεσε ερωτήματα που αφορούν συνολικά τη σχέση της 
εκάστοτε μόδας με τις κοινωνικές απαιτήσεις. Επίσης, η ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε. σε 
ένα πλαίσιο πέραν του αυστηρά καθορισμένου από τις σχολικές ανάγκες, εμπλούτισε 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών μας σε σχέση με αυτές. Κυρίως, όμως, 
ουσιαστικότερο κέρδος θεωρούμε όλοι την επαφή των μαθητών με άλλους πολιτι-
σμούς, που διεύρυνε τους ορίζοντες τους, καθώς αντιμετώπισαν τη διαφορετικότητα 
ως αφορμή για μάθηση, αλλά συγχρόνως συνέβαλε ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες 
που δείχνουν πόσα πολλά μας ενώνουν.  
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Σπάζοντας τη σιωπή: Ανίχνευση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
μέσα από το παιδικό σχέδιο με αφορμή κείμενα παιδικής λογοτεχνίας 

Νταβλαμάνου Έλενα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70- Μ.Ed.- Συγγραφέας, edsn29@yahoo.gr 

Ελευθερούλη Αθανασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, ellinogaliko@gmail.com 

Περίληψη 

Οι ενδοοικογενειακές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας καθορίζουν την ανάπτυξη και 
μετέπειτα κοινωνική πορεία του παιδιού. Η άσκηση βίας στα παιδιά από τους γονείς 
τους αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους 
υγεία και μπορεί να στιγματίσει το μέλλον τους. Οι αιτίες της παιδικής κακοποίησης 
συνδέονται άμεσα με πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ενώ οι συνέπειές της 
οδηγούν σε προβλήματα που συνοδεύουν το παιδί στην ενήλικη ζωή. Η αντιμετώπιση 
της παιδικής κακοποίησης απαιτεί την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων, τόσο σε 
κοινωνικό επίπεδο, όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρεμβατικά προγράμματα, 
με κύριο άξονα την παιδική λογοτεχνία μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη της 
ενδοοικογενειακής βίας. Η παρούσα εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου, οι 
οποίες είχαν ως στόχο την ανίχνευση στοιχείων ενδοοικογενειακής βίας και την 
σκιαγράφηση της γονεϊκής συμπεριφοράς μέσα από την παιδική λογοτεχνία και τις 
ζωγραφιές των ίδιων των παιδιών.  

Λέξεις-Kλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, παιδική κακοποίηση, παιδική 
λογοτεχνία, προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης, ζωγραφική.  

Εισαγωγή 

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των παιδιών είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, διαταξικό, 
διαγενεαλογικό και διαπολιτισμικό, με ανησυχητικές διαστάσεις και ανοδική 
πορεία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η συστηματική μελέτη της ενδοοικογενειακής βίας 
προώθησε την αναγνώρισή της ως κοινωνικό φαινόμενο, κάτι όμως στο οποίο 
πρωτίστως συνέβαλε η ανάπτυξη δύο ισχυρών διεθνών κινημάτων, του φεμινιστικού 
και της παιδικής προστασίας (Ευαγγέλου & συν., 2013· Θεοφίλου, 2016). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 1999 εντόπισε ότι η βία αποτελεί έναν σοβαρό 
παράγοντα κινδύνου για την υγεία των παιδιών και την ανήγαγε σε πρόβλημα δημόσιας 
υγείας (2002), καθώς υπολόγισε ότι 40.000.000 παιδιά σ’ όλο τον κόσµο πέφτουν 
θύµατα βίας κάθε χρόνο, µε μεγάλες διακυμάνσεις κατά φύλο. Στην Ελλάδα, τέτοια 
φαινόμενα συστηματικής βάναυσης συμπεριφοράς εντοπίζονται σε τουλάχιστον μια 
στις τρεις οικογένειες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή μορφωτικού επιπέδου 
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των μελών της (Αρτινοπούλου & Μαγγανάς, 1996· Ευαγγέλου & συν., 2013· 
Θεοφίλου, 2016· Συνήγορος του Πολίτη, 2016). 

Παρά τα δεδομένα των σημερινών ερευνών, είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει ακόμη μια 
σαφή εικόνα του προβλήματος, καθώς πολλές περιπτώσεις κακοποίησης δεν 
καταγγέλλονται αλλά αποσιωπούνται μέσα στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν δυσκολίες στην αποτίμηση του βαθμού, της φύσης, της σοβαρότητας και των 
συνεπειών της βίας στο παιδί, καθώς πλήττουν όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 
υπόστασής του. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εισήγαγε το 1999 έναν ορισμό για την παιδική 
κακοποίηση: «Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση ενός παιδιού περιλαμβάνει όλες τις 
μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, 
παραµέλησης ή παραµεληµένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για 
εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη της 
υγείας, της ζωής, της ανάπτυξης ή αξιοπρέπειας του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης 
ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναµης». Για να μιλήσουμε όμως για ενδοοικογενειακή βία 
χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αυτή νοείται ως η κατάχρηση της δύναμης- σωματικής, 
οικονομικής, κοινωνικής- από τα ισχυρότερα προς τα πιο αδύναμα μέλη της 
οικογένειας, με σκοπό την επιβολή της θέλησής τους και τον περιορισμό της 
προσωπικής ελευθερίας των αδύναμων» (Αγάθωνος & Γεωργοπούλου, 1990· 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 2005). Σε ό,τι αφορά τις μορφές της ενδοοικογενειακής 
παιδικής κακοποίησης, έχουν διακριθεί οι παρακάτω: 

1) Σωματική Κακοποίηση 
2) Ψυχολογική/ Συναισθηματική Κακοποίηση 
3) Παραμέληση 
4) Σεξουαλική κακοποίηση  
5) Άλλες μορφές κακοποίησης  

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν αποδείξει ότι η ενδοοικογενειακή βία, με 
βάση τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ηλικία του παιδιού, επιφέρουν 
σοβαρές συνέπειες τόσο στη σωματική, νοητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 
του ανηλίκου, όσο και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας αλλά και στην κοινωνική 
προσαρμογή του, με αποκορύφωμα τη μόνιμη αναπηρία ή το θάνατο. Κάθε είδος 
κακοποίησης στην παιδική και εφηβική ηλικία βιώνεται από το παιδί- θύμα ως ένα 
ισχυρό σωματικό και ψυχικό τραύμα που έχει αντίκτυπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα σχετικά µε τις επιπτώσεις της κακοποίησης 
στη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου κατά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, 
καταδεικνύουν ότι οι εμπειρίες κακοποίησης και έντονου στρες μπορούν να 
καταστρέψουν εκατομμύρια νευρώνων και συνάψεων του εγκεφάλου, μια κατάσταση 
πολύ δύσκολα αναστρέψιμη. Οι βλάβες αυτές επιδρούν αρνητικά στη σύνθετη σκέψη, 
στη µνήµη και στη συμπεριφορά, απορυθμίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και 
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επηρεάζουν και άλλα συστήματα του οργανισμού (Ζαραφωνίτου, 1995· Arnow, 2004· 
Guedes at all, 2016). 

Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά ξεκινά από την αναγνώριση 
του μεγέθους του προβλήματος και τη συστηματική μελέτη των παραγόντων που την 
ευνοούν. Η πρόληψη αποτελεί βασική παράμετρο της άμβλυνσης του φαινομένου, 
καθώς μπορεί, μέσω κατάλληλων σχεδιασμών, συνεργασίας των υπηρεσιών και της 
εξειδίκευσης των επαγγελματιών, να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της 
πρόληψης εντάσσονται τα προγράμματα παρέμβασης στο σχολείο με τη βοήθεια 
κειμένων παιδικής λογοτεχνίας και της ανάλυσης του παιδικού σχεδίου.  

Η βία στην Παιδική Λογοτεχνία 

Η Παιδική Λογοτεχνία, περιλαμβάνει τα αισθητικά δικαιωμένα καταξιωμένα κείμενα 
λογοτεχνίας που απευθύνονται στα παιδιά. Οπότε συνειρμικά, μπορεί κανείς να θέσει 
το ερώτημα του αν και κατά πόσο η βία, ένα φαινόμενο σκληρό και καταστροφικό 
συνάδει με τέτοια έργα (Maureen, 1993) τα οποία πρέπει να διακρίνονται από 
τρυφερότητα, ευγενή αισθήματα κλπ. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. 
Είναι γεγονός πάντως ότι η βία είναι δυνατό να ανιχνευθεί στο σύνολο της Παιδικής 
Λογοτεχνίας, σε όλα τα είδη της. Ο λόγος είναι ότι η Παιδική, όπως και η Γενική 
Λογοτεχνία, από τη στιγμή που δημιουργείται από τον άνθρωπο, είναι αδύνατο να είναι 
απαλλαγμένη από προσωπικά βιώματα και συναισθήματα, τα οποία μέσω της 
φαντασίας επεκτείνονται προκειμένου να αποκτήσουν νόημα και μετουσιώνονται σε 
καλλιτεχνικό δημιούργημα. Η Λογοτεχνία, με άλλα λόγια, δεν εκφράζει τίποτε 
περισσότερο από την ίδια τη ζωή, «τη φυσική και πολιτιστική πραγματικότητα» (Tatar, 
1992) βασικό στοιχείο της οποίας είναι και η βία.  

Έτσι, σε όλο τον κόσμο έχουμε πολλά δείγματα της Παιδικής Λογοτεχνίας, όπου η 
ύπαρξη βίαιων σκηνών παντός είδους είναι γεγονός: είτε ως φυσική τιμωρία παιδιών 
στο σχολείο ή στο σπίτι, είτε ως πολεμικές σκηνές, είτε ως παραδειγματική τιμωρία 
του κακού. Με βάση τα παραπάνω, επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στη 
διαπίστωση ότι η βία συνιστά κοινό θέμα του συνόλου σχεδόν των έργων της Παιδικής 
Λογοτεχνίας (Maureen, 1993), ελληνικής και παγκόσμιας. Η παραδοχή αυτή οδήγησε 
στην υιοθέτηση, εκ μέρους των μελετητών της Λογοτεχνίας, τριών θέσεων ως προς τον 
τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας στην Παιδική Λογοτεχνία (Maureen, 
1993).  

Η πρώτη θέση είναι εκείνη που τάσσεται σαφώς ενάντια στα έργα εκείνα της Παιδικής 
Λογοτεχνίας, που περιέχουν βία. Η δεύτερη θέση υποστηρίζει ότι εφόσον η βία είναι 
εγγενής ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι δυνατό να εξοβελισθεί από την 
Παιδική Λογοτεχνία. Όμως, ταυτόχρονα το παιδί ακροατής και αναγνώστης των 
κειμένων αυτών, δεν μπορεί να εμποτίζεται με βία. Για αυτό, ως λύση, προτάθηκε από 
το South Australian Branch of the Psychologist for the Prevention of War (Maureen, 
1993) να γίνεται άμεσα ορατή στα κείμενα αυτά και η εναλλακτική λύση στη βία, ώστε 
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το παιδί να υποβοηθείται στη διαχείρισή της. Τέλος, η τρίτη θέση υποστηρίζει ότι η βία 
στην Παιδική Λογοτεχνία είναι όχι μόνο αναπόφευκτη, αλλά και απαραίτητη, με την 
έννοια ότι βοηθά το παιδί να έρθει αντιμέτωπο με τις πραγματικές συνθήκες της ζωής 
και να προσπαθήσει να τις δεχθεί και να τις διαχειρισθεί. Δεν παύει, όμως, όπως είπαμε 
να είναι σε μια ηλικία, όπου το καλό και το κακό αποτυπώνονται πολύ εύκολα στην 
ψυχή του. Γι αυτό, οι περιγραφές δεν θα πρέπει να είναι πολύ αναλυτικές, ούτε άκρως 
ρεαλιστικές. Επίσης, θα πρέπει να τονίζονται, ταυτόχρονα με την αναφορά στο βίαιο 
γεγονός και οι άσχημες συνέπειές της. 

Η βία στο παραμύθι 

Η χρήση της βίας στο παραμύθι είναι ένα φαινόμενο υπαρκτό και αμφιλεγόμενο αφού 
δεν είναι λίγοι εκείνοι που τάσσονται τόσο υπέρ όσο και κατά της ύπαρξής της στο 
παραμυθικό πλαίσιο. Από τη μια μεριά είναι εκείνοι που θεωρούν ότι το παιδί και 
μάλιστα αυτό της προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας, θα πρέπει να 
προστατεύεται από την επαφή με κάθε μορφής βίας, είτε αυτή είναι στην τηλεόραση, 
είτε στον υπολογιστή, είτε στο βιβλίο (Boudinot, 2005). Πολύ περισσότερο δε, στο 
βιβλίο το οποίο θεωρείται πιο «αθώα» ενασχόληση και παραπέμπει σε «ψυχαγωγία» 
περισσότερο παρά σε «διασκέδαση», άρα θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ό,τι οδηγεί 
στην αγωγή της ψυχής και τίποτε περισσότερο. 

Υπάρχει όμως και η άλλη μερίδα μελετητών, επιστημόνων, παιδαγωγών κλπ. που 
θεωρεί ότι η βία στο παραμύθι συμβάλλει στην καλύτερη και ασφαλέστερη κοινωνική 
μόρφωση του παιδιού. Ο λόγος γι’ αυτό, είναι ότι το παιδί δε μεγαλώνει προστατευμένο 
σε ένα προσεκτικά διαμορφωμένο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά έρχεται από νωρίς σε 
επαφή με το σύνολο των φαινομένων της κοινωνικής ζωής, άρα και με τη βία την οποία 
συναντά κάθε στιγμή της ζωής του. Έτσι, θα έχει αποκτήσει μια προοπτική και για τις 
δυσκολίες της ζωής (Δασκαλάκη & Βούλγαρη, 2010) άσχετα αν δεν μπορεί ακόμα να 
τις κατανοήσει σε όλες της τις διαστάσεις. Η βία όσο κι αν μας εκπλήσσει σ' έναν χώρο 
όπως το παραμύθι που όλοι μας το είχαμε συνδέσει με τα χρόνια της παιδικής 
αθωότητας, δεν θεωρείται ότι έχει, όταν υπάρχει στο πλαίσιό του, καταστροφικές 
συνέπειες για τον ψυχισμό του παιδιού (Δασκαλάκη & Βούλγαρη, 2010) κι αυτό για 
πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα το παραμύθι είναι συμβολικός λόγος από τη φύση 
του και το παιδί κατανοεί ότι το κακό και οι άσχημες πράξεις σε αυτό δεν είναι αλήθεια, 
άρα δεν φοβάται (Αναγνωστόπουλος, 1987β). Επίσης, η βία υπάρχει και μάλιστα στην 
πλειονότητα των παραμυθιών. Όμως η βία αυτή δεν παρουσιάζεται εκτενώς και με 
παραστατικές εικόνες αλλά αναφέρεται ως στιγμιαίο γεγονός (Αναγνωστόπουλος, 
1987β∙Μερακλής, 2007). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το παιδί δε σχηματίζει νοητικές 
αναπαραστάσεις της ώστε να υφίσταται μόνιμη και μεγάλη επίδραση ο ψυχισμός του 
(Αναγνωστόπουλος, 1987β). Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη φωλιάσει μόνιμα ο φόβος 
στην ψυχή του παιδιού, αλλά ακόμα και αν το παιδί αισθανθεί ταραχή, φόβο ή και 
τρόμο ακόμα, τα συναισθήματα αυτά να είναι παροδικά. Ξεχνιούνται με την αμέσως 
επόμενη σκηνή του παραμυθιού, που συνήθως είναι χαρούμενη ή τουλάχιστον πιο 
ανάλαφρη. 
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Επίσης, θεωρείται ότι οι σκηνές βίας στο παραμύθι όχι μόνο δεν βλάπτουν τον ψυχισμό 
του παιδιού, τουλάχιστον όχι τόσο όσο άλλα πεδία βίας με τα οποία έρχεται σε επαφή 
το παιδί καθημερινά, όπως τηλεοπτικές ταινίες, κόμικ κλπ, αλλά μπορεί να αποδειχθεί 
και ιδιαίτερα χρήσιμη και προστατευτική προς τον παιδικό ψυχισμό 
(Αναγνωστόπουλος, 1987β· Bettelheim, 1995· Γεργατσούλης, 2007· Μαλαφάντης, 
2007· Μερακλής, 2007). Eπειδή ο λόγος του παραμυθιού είναι συμβολικός και ο 
κόσμος του φανταστικός, αφήνει στα παιδιά το περιθώριο να διαχειριστούν ψυχικές 
εκδηλώσεις που έξω από τον παραμυθιακό χώρο θα ήταν απειλητικές 
(Χατζηδημητρίου, 2011) γι’ αυτό και δεν θα το τολμούσε ποτέ (Bettelheim, 1995). Για 
παράδειγμα, ο λύκος, η κακιά μάγισσα, ο τρομερός δράκος μπορεί να ταυτιστεί στον 
ψυχισμό του παιδιού με έναν ενήλικο-γονιό, εκπαιδευτικό ή γείτονα ή κάποιο 
συμμαθητή του με τον οποίο είναι θυμωμένος και δεν μπορεί να του το δείξει. Έτσι, 
την ώρα που ακούει ή διαβάζει παραμύθι για το πώς ο κυνηγός σκοτώνει το λύκο που 
έχει καταπιεί εντωμεταξύ την κοκκινοσκουφίτσα και του ανοίγει την κοιλιά για να τη 
βγάλει, προβάλλει όλα τα συναισθήματά του για το άτομο πάνω στο λύκο που ούτως ή 
άλλως είναι κακός, άρα του αξίζει ό,τι παθαίνει, κι έτσι λυτρώνεται. Του δίνεται η 
δυνατότητα να αναμετρηθεί με το κακό και να το νικήσει (Bettelheim, 1995∙ 
Κωστοπούλου, 2009). Έτσι, σύμφωνα με τον παιδοψυχολόγο Bettelheim (1995) τα 
παραμύθια βοηθούν το παιδί να βγει από δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. 

Το παιδικό σχέδιο ως εργαλείο ανίχνευσης της ενδοοικογενειακής βίας 

Το παιδικό σχέδιο συνιστά μια ολόκληρη «γλώσσα» που το παιδί χρησιμοποιεί 
προκειμένου να εκφραστεί και να ικανοποιήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες της ηλικίας 
του (Μερεντιέ, 1981). Υπόβαθρο της παραδοχής αυτής είναι η πεποίθηση ότι το βασικό 
στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά τη μελέτη ενός παιδικού σχεδίου δεν 
είναι το θέμα του, αλλά οι συναισθηματικά και εκφραστικά φορτισμένες «μορφικές 
αναλογίες» που «κρύβονται» πίσω από τις εικόνες του (Μερεντιέ, 1981). Το παιδικό 
σχέδιο είναι λοιπόν μια ειδική γλώσσα και ως τέτοια διακρίνεται για το δικό της 
«λεξιλόγιο» (Τόμας & Σιλκ, 1997) και τη δική της «σύνταξη» (Μερεντιέ, 1981). 

Η διάσταση του παιδικού σχεδίου ως διαγνωστικό εργαλείο ήταν ανέκαθεν ελκυστική 
για τους επιστήμονες. Από τη μια μεριά είναι τα τεστ νοημοσύνης και από την άλλη τα 
τεστ προσωπικότητας, τα οποία είναι βασισμένα στην προβολική θεώρηση του σχεδίου 
και πιο συγκεκριμένα στην παραδοχή ότι σε αυτό προβάλλεται το σύνολο της παιδικής 
προσωπικότητας (Μερεντιέ, 1981). 

Βασική έννοια και σε αυτή την προσέγγιση του παιδικού σχεδίου είναι αυτή της 
προβολής, αλλά με την ψυχαναλυτική χροιά της. Υπό το ψυχαναλυτικό, λοιπόν, πρίσμα 
ως προβολή ορίζεται «ο ψυχαναλυτικός μηχανισμός που συνίσταται στη μεταβίβαση 
στο πρόσωπο του ψυχαναλυτή των αισθημάτων που άλλοτε ένιωθε το άτομο για τους 
γονείς του» (Μερεντιέ, 1981:92). Εδώ ακριβώς έγκειται και η διαφορά μεταξύ 
προβολικής και ψυχαναλυτικής θεώρησης του παιδικού σχεδίου. Στο πλαίσιο της 
πρώτης το παιδικό σχέδιο θεωρείται καθρέφτης της προσωπικότητας του παιδιού, στο 
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πλαίσιο της δεύτερης έχουμε το στοιχείο της μετατόπισης∙ το παιδικό σχέδιο είναι το 
μέσο πάνω στο οποίο προβάλλονται, μετατοπίζονται, σύμφωνα με τον Freud οι 
ασυνείδητοι φόβοι του παιδιού και γίνεται η εκτόνωση των συναισθημάτων (Τόμας & 
Σιλκ, 1997).  

Στην ψυχαναλυτική προσέγγιση η επιλογή του σχήματος και ο τρόπος αποτύπωσής του 
στο χαρτί αποκαλύπτουν τα προβλήματα ή ψυχικά τραύματα ή τις αναστολές του 
ατόμου. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί χρησιμοποιεί συστηματικά ένα συγκεκριμένο 
γραμμικό ή χρωματικό μοτίβο, μπορεί να φανερώνει μια «ιδεοληπτική» 
προσωπικότητα με «καταναγκαστικές παρορμήσεις» ή όταν ζωγραφίζει ένα 
μικροσκοπικό σχήμα στο κέντρο ενός μεγάλου χαρτιού μπορεί να φανερώνει ένα άτομο 
φοβισμένο και κλειστό, τέλος όταν καλύπτει όλο το χαρτί με κοφτές, νευρικές γραμμές 
είναι ένας ασταθής χαρακτήρας (Μερεντιέ, 1981). 

Το παιδικό σχέδιο, ως μορφή τέχνης, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την κατανόηση 
της προσωπικότητας του παιδιού και για την αντιμετώπιση συνθηκών που τα 
επηρεάζουν αρνητικά, από συναισθηματικής πλευράς, αποτελεί έναν «αναγνωρισμένο 
τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων» του παιδιού (Malchiodi, 2001). Από τις αρχές 
του 20ου αιώνα και μετά και υπό την επίδραση της προβολικής ψυχολογίας αρχικά και 
της ψυχανάλυσης αργότερα, όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο του 
παρόντος, καταβλήθηκε προσπάθεια να εξεταστεί το περιεχόμενο των σχεδίων που 
παρήγαν παιδιά τα οποία είχαν δεχθεί σοβαρά συναισθηματικά πλήγματα-ήταν θύματα 
βίας ή είχαν μπλεχθεί σε καταστάσεις έντονων συναισθηματικών κρίσεων (Malchiodi, 
2001). Η προσπάθεια αυτή βασίσθηκε στην προβολική παραδοχή ότι ορισμένα 
«σύμβολα και δομικά στοιχεία» του (παιδικού) σχεδίου μπορεί να αποτελέσουν 
«ένδειξη συναισθηματικής οδύνης» και ύπαρξης «συναισθηματικών προβλημάτων» 
(Malchiodi, 2001). Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλινική βιβλιογραφία αποτελούμενη από 
έρευνες, όπως αυτές των Neale (1994) ή των Sobol & Cox (1992) στις οποίες γίνεται 
αναφορά στο Malchiodi (2001), ο οποίος υποστηρίζει τη σχέση «εικαστικής 
έκφρασης» και «συναισθηματικών εμπειριών» του παιδιού, αποτελούμενη όμως από 
μελέτες μη πρόσφορες για γενικεύσεις και ποσοτικά δεδομένα που θα έδιναν πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το όλο ζήτημα απαιτεί προσοχή και το παιδικό 
σχέδιο θα πρέπει να συναξιολογείται με άλλα στοιχεία προκειμένου να καταλήξει 
κάποιος σε συμπεράσματα (Malchiodi, 2001· Μερεντιέ, 1981· Τόμας & Σίλκ, 1997). 

Το πρώτο στοιχείο που αναμένεται να είναι ορατό σε ένα σχέδιο του οποίου ο 
δημιουργός έχει υποστεί βία ή έχει δει σκηνές βίας ή έχει ακούσει περιγραφές της, είναι 
η ζωηρότητα, η παραστατικότητα και η λεπτομερής απεικόνιση των σκηνών που του 
προκάλεσαν τα αρνητικά συναισθήματα (Malchiodi, 2001). Δεν είναι όμως πάντα έτσι. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά δεν ζωγραφίζουν αυθόρμητα το βίαιο 
συμβάν, ενώ όπως φαίνεται από την ποιότητα της γραμμής, τη δομή και το περιεχόμενο 
των σχεδίων τους δεν παραθέτουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιούν 
περιορισμένη γκάμα χρωμάτων-κυρίως μαύρο ή κόκκινο. Επίσης προσπαθούν να 
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τελειώσουν γρήγορα το σχέδιο με αποτέλεσμα να είναι οι μορφές ατελείς και 
κακοφτιαγμένες.  

Τέλος, τα έργα τους είναι απλά και μοιάζουν περισσότερο με μουτζουρώματα ή 
«στερεότυπες καρικατούρες» (Malchiodi, 2001). Η επανάληψη είναι άλλο ένα 
χαρακτηριστικό των σχεδίων που εκφράζουν βία. Τα παιδιά που για κάποιους λόγους 
βίωσαν βία επαναλαμβάνουν συχνά εικόνες που αφορούν το συμβάν που τα 
τραυμάτισε ή τη διάσωσή τους από το βίαιο σκηνικό ή/ και με βίαιες ή καταστροφικές 
πράξεις εναντίον του δράστη (Malchiodi, 2001). Η επανάληψη αυτή έχει μεγάλη 
σημασία, διότι επιτρέπει στο παιδί που έχει επηρεαστεί από βία ή που έχει υποστεί βία 
να υπερνικήσει το τραύμα, να αποκτήσει μια μεγάλη δύναμη απέναντί του κι έτσι με 
την πάροδο του χρόνου να το διαχειρισθεί (Malchiodi, 2001). Άλλο ένα ακόμα βασικό 
στοιχείο των υπό εξέταση σχεδίων είναι η υπερβολική σκίαση (Malchiodi 2001), η 
οποία συνδέεται με το άγχος (Ηammer 1958, αναφορά στο Malchiodi 2001). Ο 
Epperson (1990) σε μια έρευνά του με παιδιά που είχαν εκτεθεί στη βία διαπίστωσε ότι 
διακρίνονται από μία τάση να σκιάζουν το περιβάλλον στα σχέδιά τους. Η υπερβολική 
σκίαση συχνά λειτουργεί ως κατευναστική. 

Διδακτική πρόταση 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2018 – 2019 
στη Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου, στο πλαίσιο του 
μαθήματος των γαλλικών και της ευέλικτης ζώνης κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Η 
διάρκεια εφαρμογής ήταν 3 διδακτικές ώρες στα ελληνικά και 4 διδακτικές ώρες στα 
γαλλικά. Το βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε ως έναυσμα για το διδακτικό σενάριο ήταν 
το γαλλικό βιβλίο «L’enfant Silence» της Cecile Roumiguiere σε εικονογράφηση του 
Benjamin Lacombe, το οποίο και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Πρόκειται για την 
ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που δέχεται κακοποίηση από τους γονείς του. Τους 
παρομοιάζει με λύκους και ενώ τους φοβάται δε θέλει να τους αποχωριστεί. Λύση στο 
πρόβλημα της δίνει η ψυχολόγος του σχολείου. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει μια 
υπέροχη εικονογράφηση όπου τα χρώματα μαρτυρούν ένα «δεύτερο κείμενο».  

Αρχικά, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στους μαθητές/τριες, αφού τους 
αποκαλύφθηκε μόνο το εξώφυλλο και ο τίτλος στα γαλλικά και στα ελληνικά. Έτσι, οι 
μαθητές/τριες βλέποντας τον τίτλο του βιβλίου και την εικονογράφηση, με κατάλληλες 
ερωτήσεις, προσπαθούσαν να προβλέψουν την υπόθεση του βιβλίου. Μετά από την 
παρουσίαση του βιβλίου, συνεχίστηκε η ανάγνωση της ιστορίας μεγαλόφωνα μέσα 
στην τάξη με την ταυτόχρονη προβολή των εικόνων στον βιντεοπροβολέα της τάξης. 
Σχολιάστηκε λεπτομερώς η εικονογράφηση του βιβλίου, η οποία είναι παραστατική 
και καθοριστική για το νόημα της ιστορίας. Οι μαθητές/τριες διατύπωσαν τις δικές τους 
απόψεις, για τον τρόπο που παρουσιάζεται η ηρωίδα, το παιχνίδι της, η κούκλα, και οι 
λύκοι, εστιάζοντας στις εκφράσεις του προσώπου, στη στάση του σώματος και στα 
συναισθήματα που υποδηλώνονται. Σε επόμενη διδακτική ώρα, οι μαθητές/τριες 
παρακινήθηκαν να μιλήσουν για τους προσωπικούς φόβους, μέσα από κατάλληλες 
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ερωτήσεις, όπως, «Πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες φόβο;», «Τι είναι αυτό 
που σε φοβίζει συνήθως;», «Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος;», «Τι κάνεις για να 
σταματήσεις να φοβάσαι; Προσπαθείς να αποφύγεις αυτό που σε φοβίζει ή ζητάς τη 
βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου;» και τους κατέγραψαν. 

Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι φοβούνται κάποια ζώα, 
όπως τα φίδια, τα έντομα που τσιμπάνε, τα άγρια σκυλιά, αλλά φοβούνται και το 
σκοτάδι, τα άσχημα όνειρα, κάποιο πρόσωπο, τη μοναξιά, τις αρρώστιες, τον γιατρό, 
τους χαμηλούς βαθμούς και άλλα. Μέσα από τον διάλογο, επισημάνθηκε στους 
μαθητές πόσο σημαντικό είναι να εκφράζουν και να μιλούν για όσα τους φοβίζουν και 
να μη διστάζουν να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου προσώπου, που εμπιστεύονται. 
Έπειτα τους ζητήθηκε να απεικονίσουν με ζώα το μπαμπά και τη μαμά αλλά και να 
συμπληρώσουν ένα πίνακα, αφού βάλουν στο μυαλό τους ένα αγαπημένο πρόσωπο, 
ζητώντας τους να το παρομοιάσουν με το τι θα ήταν, αν ήταν, γεύση, ζώο, φυτό, ήχος 
αντικείμενο.  

Στο μάθημα των γαλλικών αφού διαβάστηκε η ιστορία, καταγράφηκαν λέξεις που θα 
χαρακτήριζαν το κορίτσι στη ξένη γλώσσα και στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά 
να ενώσουν τις ίδιες λέξεις. Αντιστοίχισαν χρώματα με λέξεις και συμπλήρωσαν την 
γαλλική αλφαβήτα με τις λέξεις που συγκράτησαν. Σε άλλη δραστηριότητα 
ζωγράφισαν την ηρωίδα του βιβλίου, όπως εκείνοι θα την ήθελαν και της έδωσαν 
όνομα, κάτι που δεν αναφέρεται στο βιβλίο. 

Οι βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων 

Το βασικό στοιχείο είναι η χρήση και η αξιοποίηση παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, 
με μακροπρόθεσμο σκοπό την καλλιέργεια της συναισθηματικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης των μαθητών. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών να ενασχοληθούν με τον 
εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους και η εκμάθηση ατομικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων μέσα από τη Λογοτεχνία είναι επιμέρους στόχοι, που αναδύονται από τον 
κύριο σκοπό. H διερεύνηση της εικόνας του «άλλου», της εικόνας που έχει το παιδί για 
τους γονείς του, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης που έχει μαζί τους. 

Οι ερωτήσεις, πριν την ανάγνωση, είχαν στόχο να διερευνήσουν τις απόψεις των 
μαθητών, να τους εισάγουν στο πνεύμα της ιστορίας, να τους βοηθήσουν να εστιάσουν 
την προσοχή τους σε σημεία που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του 
θέματος. Μετά την ανάγνωση, οι ερωτήσεις στόχευαν στη διαπίστωση του βαθμού 
κατανόησης της εξέλιξης των γεγονότων και των σχέσεων των ηρώων. Επίσης, οι 
δραστηριότητες, στόχευαν στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στον κάθε μαθητή, 
στην εξωτερίκευση των σκέψεων και των επιθυμιών του που εκφράζουν τον εσωτερικό 
του κόσμο και την προσωπικότητά του αλλά και στο να αντιληφθούν ότι είναι 
φυσιολογικό να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα και ότι δεν είναι υπεύθυνα για 
κάποιες καταστάσεις. Τα παιδιά, εξαιτίας της «εγωκεντρικής» τους σκέψης, θεωρούν 
τον εαυτό τους υπεύθυνο για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν (Fassler, 
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1978). Για παράδειγμα, όταν χάσουν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, μπορεί να 
θεωρήσουν ότι ευθύνονται ή ότι θα μπορούσαν να το αποτρέψουν και δεν το έκαναν 
(Zolten & Long, 1997), ενώ, όταν οι γονείς τους χωρίσουν, μπορεί να θεωρήσουν ότι 
αυτά φταίνε επειδή δεν ήταν καλά παιδιά (Wallerstein & Kelly, 1975). Επομένως, με 
αφορμή αυτό, δίνεται στους ενήλικες, μια θαυμάσια ευκαιρία για το άνοιγμα μιας 
ευεργετικής συζήτησης για τα παιδιά, που σκοπό έχει να τα εξοικειώσει, να τα 
πληροφορήσει, αλλά και να τους λύσει διάφορες απορίες που μπορεί να έχουν.  

Επίλογος 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον τρόπο αξιοποίησης παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων 
με σκοπό την έκφραση των βιωμάτων και των συναισθημάτων των παιδιών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη επιλογή βιβλίων, που θα αρμόζει στις 
ανάγκες των παιδιών. Η επεξεργασία των βιβλίων πρέπει να συνοδεύεται από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες θα συντελέσουν στην ουσιαστική σχέση του 
μαθητή με τα λογοτεχνικά βιβλία και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη συναισθηματικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ομαλή συγκρότηση της 
προσωπικότητάς του.  

Είναι σημαντικό να δίνεται η αφορμή στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από τη 
ζωγραφική για τόσο ουσιώδη θέματα όπως το φαινόμενο της βίας στα σχολεία γιατί 
πέρα από το πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την ίδια, μπορούμε να διακρίνουμε αν 
κάποιο παιδί υφίσταται βία και να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης και 
καταπολέμησης της. Το σχολείο είναι ουσιαστικός παράγοντας για την ομαλή 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και τα βιώματα τα οποία καθίστανται 
τραυματικά σε τέτοιες ηλικίες αποτελούν σοβαρούς παράγοντες για πιθανή ανάπτυξη 
διαταραχών στο μέλλον. Η πρόληψη και η διάγνωση μέσω της λογοτεχνίας, είναι ένα 
θεραπευτικό μέσο. Ανατρέχοντας στη σύγχρονη βιβλιογραφία μπορεί να διαπιστωθεί 
το γεγονός ότι στις μέρες μας, οι ιστορίες που θίγουν θέματα κοινωνικού 
προβληματισμού, όπως αυτή του βιβλίου «L’enfant Silence» της Cécile Roumiguiere, 
αυξάνονται συνεχώς. 

Εξαιρετικής σημασίας, όμως, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αντλούν μεγάλη 
ευχαρίστηση βλέποντας, ακούγοντας και διαβάζοντας αυτές τις ιστορίες.  

Ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης που υλοποιήσαμε ήταν 
οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης συμπεριφορών σε φαινόμενα βίας, 
οι οποίες αποτελούν δεξιότητες ζωής που ενισχύουν το ευ ζην, που είναι και το τελικό 
ζητούμενο. Τα παιδιά-αναγνώστες τελικά ευαισθητοποιούνται και είναι ικανά να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και τους φόβους τους. 
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Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα 

Δημητριάδου Βασιλεία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. Διοίκηση Εκπαίδευσης, vasileiadimitriadou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι κοινωνικές παροχές του κράτους στον τομέα της παιδείας αποτελούν διαχρονικό και 
πάντα επίκαιρο ζήτημα.(Γιαννακόπουλος, Δ.) Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί-
ται η διαπραγμάτευση της σχέσης της Παγκοσμιοποίησης με τη Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση. Σήμερα, στην Ελλάδα του 2018, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο δεν άφησαν ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική πολιτική. Στην παρούσα εργασία, 
μελετάται ο τρόπος με τον οποίο οι διαστάσεις της Παγκοσμιοποίησης επιδρούν στη 
διαμόρφωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο τμήμα της που αφορά στη 
«διαχείριση» της διαφορετικότητας στην Ελλάδα, και συντελεί στην ανάπτυξη και καλ-
λιέργεια αντιρατσιστικών απόψεων και αλληλεπιδράσεων. Οι διαδικασίες της διαπολι-
σμικότητας βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να διαμορφώνουν και συγκροτούν την κοι-
νωνική ταυτότητα των εκπαιδευομένων τους, ώστε να τους προετοιμάσουν και να τους 
ενδυναμώσουν για την παγκόσμια κοινωνία. 

Λέξεις-Kλειδιά: Παγκοσμιοποίηση, εκπαιδευτικό σύστημα, διαπολιτισμική εκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 

Τα έθνη – κράτη κινδυνεύουν με αφανισμό και η δύναμη τους έχει τεθεί υπό αμφισβή-
τηση ( Ζμας, 2007). Η μεταβολή των οικονομικών δεδομένων, που λαμβάνει χώρα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το έ-
θνος, τα εθνικά συμφέροντα και η εθνική κοινότητα.  

Η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογικής και της οικονομικής παραγωγής δημιούργησε 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης σε οικονομικούς, κοινω-
νικούς και εκπαιδευτικούς τομείς. Η υιοθέτηση και η επιρροή των νέων οικονομικών 
πολιτικών έγινε τόσο μεγάλη, ώστε έφτασε να μπορεί να καθορίζει και την εκπαιδευ-
τική πολιτική της κάθε χώρας. Η εκπαιδευτική διαδικασία, τώρα, επιθυμεί στα πλαίσια 
της παγκοσμιοποίησης, να εφοδιάσει τον πολίτη με την ικανότητα της κρίσης, του α-
ναστοχασμού και της συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

Στην παρούσα εργασία τα ερωτήματα που τίθενται είναι: 

1. Ποιες αλλαγές στις πτυχές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος συμπερι-
λαμβάνονται στα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης:  

2. Ποιες οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση;  

Αρχικά αποσαφηνίζεται η έννοια της παγκοσμιοποίησης και τα αποτελέσματα της στο 
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εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση της δια-
πολιτισμικής θεώρησης και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού μοντέλου που απορρέει από 
αυτήν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι επιδράσεις της παγκο-
σμιοποίησης στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Αποσαφηνίζοντας την έννοια της παγκοσμιοποίησης 

Ο όρος “παγκοσμιοποίηση” προβάλλεται στη βιβλιογραφία από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1960 και έχει παγιωθεί στην επιστημονική, πολιτική και οικονομική ορολογία 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας αποτελούν τα θεμέλιά της.  

 Όπως αναφέρει η Περαχωρίτη(2002), σύμφωνα με τον A. Giddens(1990), παγκοσμιο-
ποίηση είναι η παγκόσμια εντατικοποίηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, κατά 
την οποία τα τοπικά γεγονότα επηρεάζονται από εκείνα που συμβαίνουν σε μακρινή 
απόσταση και αντίστροφα. Καθοριστικός παράγοντας, συστατικό και αποτέλεσμα της 
παγκοσμιοποίησης είναι η σχετικοποίηση των χρονικών και χωρικών αποστάσεων 
(Beck, 2000: 32, στο Κούκλης). Ο όρος παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στη διακίνηση 
των πληροφοριών, των κεφαλαίων, πολιτιστικών αγαθών, στη μετανάστευση πληθυ-
σμών, στην εργασία σε επίπεδο τηλεσυνεργασίας, στην τηλεεκπαίδευση, στη διαχεί-
ριση παγκόσμιων κινδύνων (πχ. παγκόσμια οικολογικά προβλήματα). Απ’ όλες αυτές 
τις διαστάσεις, ως πρωτεύουσα αναδεικνύεται η οικονομική όπου η παγκοσμιοποίηση 
ταυτίζεται με τη νέα φάση της διεθνοποίησης του κεφαλαίου (Ρομπόλης, Σ. ϗ Δημου-
λάς, Κ., 2010). Για τον Χάμπερμας η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μια τελική κατάσταση 
αλλά μια διαδικασία (Χάμπερμας, 2003:101).  

Η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται ταυτόχρονα ως αναπόφευκτη αλλά και επικίνδυνη. 
Η παγκοσμιοποίηση απέκτησε θερμούς υποστηρικτές και φανατικούς αντιπάλους. Οι 
ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς και η κριτική διάθεση που υπάρχει, έδω-
σαν διάφορες αναλύσεις στο φαινόμενο. Η Τσαγκαράκη (2011:1) προτρέπει να αγωνι-
στούμε υπέρ μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης, που θα πραγματοποιηθεί για το καλό των 
λαών και όχι των επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα από τους προσανατολισμούς των εθνικών 
πολιτικών, όλα όσα εμπεριέχονται στην έννοια της παγκοσμιοποίησης, παιδεία, πολι-
τισμός, κοινωνική πρόνοια , περιβάλλον, ηθικές και πνευματικές αξίες, εθνικοί πολιτι-
σμοί, ανθρώπινες αξίες και ιδανικά βρίσκονται εν δυνάμει προς θυσία στο βωμό της 
παραγωγής, του ανταγωνισμού και του κέρδους.  

Το ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο 

Η Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, αποτελούσε αποκλειστικά χώρα α-
ποστολής μεταναστών. Έτσι, για πολλά χρόνια, απολάμβανε την πολιτισμική, γλωσ-
σική και θρησκευτική ομοιογένεια. Όταν άρχισε η παλιννόστηση των Ελλήνων και η 
εισροή μεταναστών δεν υπήρχε καμιά προετοιμασία ως αναφορά τον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό .  
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Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται η συνεχής αύξηση του αριθμού των αλλοδα-
πών, νόμιμων και μη, στην Ελλάδα. Επιπλέον, η έντονη παρουσία μειονοτήτων, όπως 
αυτή των μουσουλμάνων και των τσιγγάνων, σε ορισμένες περιοχές, καθιστούν το ελ-
ληνικό σχολείο και την εκπαίδευση γενικότερα ως χώρο που σαφέστατα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί πολιτισμικά ουδέτερος. Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μετατρέπεται σε μια πολυπολιτισμική - πολυγλωσσική κοινωνία, που απαιτεί 
την κατάλληλη αποδοχή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Όπως ο Νικολάου 
(2007) αναφέρει, φαίνεται ότι στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες πρόκειται να 
υπερισχύσει μια υπηκοότητα που θα απορρέει εκ της παραμονής, που θα βασίζεται στο 
δίκαιο του εδάφους και όχι υπηκοότητα εκ καταγωγής, που θα απέρρεε από το δίκαιο 
του αίματος.  

Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στην ελληνική εκπαίδευση του 2018 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε οικονομικό και πολι-
τικό επίπεδο, με άλλα λόγια «η νέα μορφή του καπιταλισμού που προωθείται ως πα-
γκοσμιοποίηση» (McGinn, 1997:41)[στο Ζάχου, Δ. 2013:45], έχουν αντίκτυπο και στις 
εκπαιδευτικές πολιτικές των περισσότερων χωρών. Οι έννοιες της απομόνωσης και της 
αφομοίωσης, ως διαδικασίες «επιβίωσης» δεν αποτελούν πλέον λύση στα μεγάλα ζη-
τήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ο ρόλος, που καλείται να διαδραματίσει η εκπαίδευση 
είναι τεράστιας σημασίας για την κριτική αλληλεπίδραση και την ουσιαστική συνύ-
παρξη των λαών, στη νέα οικουμενική πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Η μετα-
τόπιση των κέντρων λήψης αποφάσεων, αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, από το 
εθνικό στο διεθνές στο επίπεδο, επηρεάζει αισθητά τα όρια άσκησης ανεξάρτητης εκ-
παιδευτικής πολιτικής. «Τα έθνη κράτη τείνουν να μετατραπούν σε ουραγούς και εντο-
λοδόχους του πολυεθνικού κεφαλαίου…»(Παπαδημητρίου, Ζ., 2010:14). 

Η εικόνα του ελληνικού σχολείου κατά την τελευταία εικοσαετία άλλαξε και εξακο-
λουθεί να αλλάζει. Μέχρι τη δεκαετία του ’70 οι μαθητές προέρχονταν ανά περιοχή 
από κοινή εθνική καταγωγή και συνήθως από το ίδιο κοινωνικο-οικονομικό στρώμα. 
Σήμερα, στις σχολικές τάξεις του 2018 αρκετοί μαθητές διαφέρουν, ως προς την εθνική 
καταγωγή και την κοινωνικο-οικονομική προέλευση. Η μητρική γλώσσα που μιλιέται 
στην οικογένεια δεν είναι πάντα η Ελληνική. Οι πολιτισμικές, ιστορικές και θρησκευ-
τικές αναφορές της οικογένειας διαφέρουν από εκείνες της Ελληνικής κοινωνίας του 
παρελθόντος. Η σχετική ομοιογένεια που υπήρχε είναι πια παρελθόν. Το παγκόσμιο 
έχει διεισδύσει σε κάθε κοινωνική πτυχή του τοπικού(Γκούμας, 2016:26). Στα νέα αυτά 
δεδομένα θα πρέπει η διαφορετικότητα να αποτελέσει αφορμή για αποδοχή και συνύ-
παρξη, φυσικά μέσα από μια νέα αντίληψη για την πορεία των λαών. Η χάραξη της 
εκπαιδευτικής πολιτικής δέχεται ολοένα και περισσότερο επιρροές από το παγκοσμίως 
αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός της ανάπτυξης της τε-
χνολογίας και της διεθνοποίησης της αγοράς εργασίας και γενικά της οικονομίας. Τόσο 
η δυνατότητα πρόσβασης στον κυβερνοχώρο (που συνεπάγεται την εκπαίδευση των 
πολιτών στις νέες τεχνολογίες και την κάλυψη του σχετικού οικονομικού κόστους), 
όσο και κυρίως αυτή καθ’ εαυτήν η ανοιχτότητα του κυβερνοχώρους του νέου 
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ηλεκτρονικού τμήματος της δημόσιας σφαίρας, θα πρέπει να διασφαλιστεί θεσμικά 
(Τσιαντής, 2003:316) . Η επαφή των πολιτών με την τεχνολογία και την παγκόσμια 
κοινωνία της πληροφορίας διαμορφώνει τις τάσεις που στοχεύουν σε παγκόσμιες με-
ταρρυθμίσεις. Όμως, η τεχνολογία, όσο εντυπωσιακή και αν είναι, παραμένει το μέσο 
(Καλογήρου Γ & άλλοι, 2015:17). Το σχολείο και ιδιαίτερα το δημοτικό σχολείο απο-
τελεί τον χώρο όπου θεμελιώνεται η ομαλή ή συγκρουσιακή σχέση του μαθητή με την 
οργανωμένη δομή της κοινωνίας στην οποία ζει, γεγονός που καταδεικνύει ότι σε αυτό 
το στάδιο η αποδοχή των δημοκρατικών αξιών είναι αναγκαία.(Νικολάου, 2000:24). Η 
συμμετοχή και εμπλοκή πρέπει να δρουν συνδυασμένα με την κρίση και το φιλτράρι-
σμα των πληροφοριών από τον ίδιο. Η εκπαίδευση μπορεί να χαρακτηριστεί δημοκρα-
τική όταν προάγει ομαδικές δραστηριότητες, βασίζεται στην ελεύθερη συμμετοχή, την 
αναγνώριση και αποδοχή του άλλου, την ισοτιμία, τη φιλαλήθεια ( Νούνης, 1988: 22). 
Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο σύνθετος και μέσα στον οποίο μπο-
ρούμε να ζούμε μαζί με τους άλλους, η απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων επικοι-
νωνίας είναι το κατεξοχήν ζητούμενο. 

Διαπολιτισμικότητα- Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 Ο όρος διαπολιτισμικότητα, ως τρόπος διαχείρισης της ετερότητας, χρησιμοποιήθηκε 
τόσο από την αφομοιωτική όσο και από την πολυπολιτισμική θεώρηση (Νικολάου Γ., 
2011). Αναζητά την αποσαφήνισή του μεταξύ πολιτισμικού οικουμενισμού και πολιτι-
σμικής σχετικότητας.  

Η διαπολιτισμικότητα, ως ένας από τους πολλούς τρόπους διαχείρισης της πολυπολι-
τισμικότητας, δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αφομοίωση αλλά ούτε και με τον 
πολιτισμικό σχετικισμό (Νικολάου, 2011:1). Στην ελληνική εκπαίδευση ο όρος διαπο-
λιτισμικότητα συνδυάζεται με την παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και μας 
παραπέμπει αυτονόητα στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών. Ο Νικολάου(2007) ανα-
φέρει, ότι κάθε σχολείο, είτε φοιτούν σε αυτό αλλοδαποί , παλλινοστούντες, τσιγγάνοι 
ή μουσουλμάνοι μαθητές, είτε όχι , είναι εν δυνάμει διαπολιτισμικό. «Η σχέση μεταξύ 
εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να εξετάζεται…, έτσι ώστε η εκπαί-
δευση να παρουσιάζεται όχι μόνο ως μια εκπαίδευση που λαμβάνει υπόψη της «απλώς» 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά που στηρίζεται σε αυτά» (Πανταζής, Β., 2014). Σε 
έρευνα που έγινε από τις Χατζηθεοδούλου-Λοιζίδου Π., και Παπασολομώντος Χ., 
2009:31) αναδείχτηκε η οπτική των μαθητών απέναντι στην ετερότητα. Συγκεκριμένα, 
ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται να υπερασπίζονται το δικαίωμα των μαθητών 
με διπλή υπηκοότητα να διατηρήσουν την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα, ταυ-
τόχρονα υπάρχουν ενδείξεις αποτίμησης ατόμων λόγω καταγωγής ή προέλευσης και 
απουσίας –αδυναμίας του σχολείου για τη διαδικασία προσαρμογής στο γεγονός της 
παρουσίας ατόμων με άλλη ταυτότητα (μεταναστών, κτλ) στη χώρα . 

Αξίωμα ύπαρξης για τη διαπολιτισμικότητα είναι η συνύπαρξη και η συνεκπαίδευση 
όλων των παιδιών στο ίδιο ισόνομο, ισότιμο και δημοκρατικό περιβάλλον (Νικολάου, 
2011:2). Σε ένα κλίμα αποδοχής, σεβασμού της ιδιαιτερότητας του άλλου, ανοιχτής 
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επικοινωνίας , εμπιστοσύνης και συνεργασίας, το σχολείο δεν μπορεί να εξαντλεί την 
παρέμβασή του μόνο στην εκμάθηση της γλώσσας. Ο Μάρκου (1999) επισημαίνει ότι 
“ οι αλλόφωνοι μαθητές φοιτούν στο σχολείο όχι μόνο για να μάθουν τη γλώσσα αλλά 
για τους ίδιους λόγους που φοιτούν και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές: Για να μορφωθούν”. 
Οι θέσεις αυτές για τη διαπολιτισμική αγωγή ανατρέπουν παγιωμένες αντιλήψεις για 
την εκπαίδευση των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η διαφορά μεταξύ της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικής προσέγγισης έγκειται στο ότι η 
πρώτη στηρίζεται στο άτομo ως μέλος μιας κοινωνίας, ενώ η δεύτερη στηρίζεται στην 
πολυπολιτισμική κοινωνία.(Τσαγκαράκη, Ι., 2011:3) 

Οι επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμική αγωγή, ως διαδικασία για τη διαχείριση της ετερότητας είναι φαινό-
μενο που έχει διαχρονικές καταβολές. Σήμερα όμως, και κάτω από τις απαιτήσεις της 
Παγκοσμιοποίησης, η συμβολή της κρίνεται απαραίτητη στην άρση των στερεοτύπων 
και των προκαταλήψεων που υπάρχουν. Αντί η εκπαίδευση να είναι αιτία αποκλεισμού 
και δημιουργίας ρηγμάτων στην κοινωνία, οφείλει να προωθήσει την αμοιβαία κατα-
νόηση μεταξύ ατόμων και κοινωνιών.(Κούκλης, 2011).Με την αλληλεπίδραση ο μα-
θητής εκτιμάει ορθότερα τη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, τη 
θρησκεία και τις κοινωνικές δομές του δικού του πολιτισμού αλλά και των άλλων ομά-
δων. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι αυτή που έρχεται να στηρίξει τον κάθε μα-
θητή, αποδεχόμενη τη διαφορετικότητά του και ενθαρρύνοντας τον να συμμετέχει, να 
εμπλέκεται και να ενεργεί ως πλήρως ενταγμένο μέλος στην κοινωνία που ζει, αλλά 
και στην ευρύτερη κοινωνία, απομακρύνοντας την αίσθηση της περιθωριοποίησης 
(Μπεζάτη Θ. & Θεοδοσοπούλου Μ., 2011) . Το σχολείο καλείται και έχει τη δυνατό-
τητα να ανακόψει τη διαδικασία μετατροπής των στερεοτύπων, που πιθανόν ο μαθητής 
έχει διαμορφώσει από την οικογένεια του, σε προκαταλήψεις ( Γκότοβος, 1996: 16-
19). Η πρόσβαση και αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων με την κοινωνία της πληρο-
φορίας είναι πλέον εύκολη, άμεση, αλλά και κάποιες φορές επικίνδυνη. Ο Βουδούρης 
(2003), με «την ηλεκτρονική δημοκρατία» πιστεύει ότι η τεχνολογία, με τη βοήθεια 
του διαδικτύου και χωρίς επικοινωνιακούς περιορισμούς μπορεί να προσφέρει μια πιο 
άμεση δημοκρατία . Για τον Καστοριάδη (1999:41), η πεμπτουσία της δημοκρατικής 
κοινωνίας είναι η αυτονομία των ατόμων, η ρητή «αυτοθέσμιση», που αποτελεί τη δυ-
νατότητα που έχει ο καθένας να δημιουργήσει το νόημα της ζωής του. Η εκπαίδευση 
οφείλει να διαμορφώνει συνειδητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι με γρήγορες, αλλά και 
αυτοποιημένες πολλές φορές κινήσεις, θα επιλέγουν για πληροφόρηση ό,τι προάγει τις 
παγκόσμιες αξίες τους.  

Συμπεράσματα 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας διατηρούσε με ζήλο τα χαρακτηριστικά του 
έθνους μας. Σήμερα, στην Ελλάδα του 2018, η παγκοσμιοποίηση φέρνει αλλαγές που 
αναζητούν την ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης που θα έχει στόχους και θα συμβάλλει «στο 
σεβασμό, στην κατανόηση και στην αλληλεγγύη μεταξύ ατόμων, εθνοτικών, 
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κοινωνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων και εθνών»(UNEESCO, 
2006:37). 

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ως τρόπος και διαδικασία διαχείρισης της διαφορετικό-
τητας, καλείται να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αποκτήσουν 
στάσεις ζωής, υπομονή και ειλικρίνεια στην καθημερινή τους συναναστροφή. Στην ε-
ποχή της παγκοσμιοποίησης δεν αρκεί η εφαρμογή της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας». 
Χρειάζεται ταυτόχρονα η επανασύνδεση της πολιτικής με τον πολίτη , αλλά και ο επα-
ναπροσδιορισμός της έννοιας του πολίτη (Βουδούρης, 2003). Η διαπολιτισμική εκπαί-
δευση, η οποία όχι μόνο μέσω της αποδοχής του διαφορετικού, αλλά και της αλληλε-
πίδρασης με αυτό, διαμορφώνει δυνατούς χαρακτήρες και αναδύει το κοινωνικό, και 
ταυτόχρονα το ανθρώπινο πρόσωπο του παγκόσμιου πολίτη.  

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να είναι πιο εύκαμπτοι και προσαρμόσιμοι 
στα νέα δεδομένα (π.χ. στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία), να αναφέρονται 
στην εξάσκηση των ατόμων στο να συνυπάρξουν με τους άλλους και να συμβάλουν 
στη διαμόρφωση και στην υποστήριξη μιας ιδέας για την πολιτισμική ταυτότητα των 
ατόμων, που θα μπορεί να διατηρηθεί στο πλαίσιο της πολλαπλότητας των νέων σχέ-
σεων που προκύπτουν και των θεσμών.(Υφαντή, Α., 2001 ). 
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Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μαθησιακά αποτελέσματα 
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω των πρακτι-
κών διδασκαλίας τους. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται αύξηση του ερευνητικού ενδια-
φέροντος και επικέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων γύρω από τη βελτίωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών βασίζεται 
τόσο στις πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή, όσο και στην εφαρμογή αποτελεσματικών 
πρακτικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 81 
διευθυντές, 139 εκπαιδευτικοί Στ’ τάξης και 1553 μαθητές Στ’ τάξης των επαρχιών Αμμο-
χώστου, Λάρνακας και Λεμεσού. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιή-
θηκε με τη χρήση των Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων – Structural Equation Models 
(SEM). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μεταξύ άλλων, ότι οι αποτελεσματικές πρακτικές 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών βελτιώνουν θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η έ-
ρευνα έδωσε σημαντικά στοιχεία τόσο για τις πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή, τις πρα-
κτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία για τη Διδασκαλία, αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας, μα-
θησιακά αποτελέσματα 

Εισαγωγή 

 Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα εφαρμόζουν κατά διαστήματα εκπαιδευτικές με-
ταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως βάση την αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι 
πρακτικές ηγεσίας που εφαρμόζει ο διευθυντής ενός σχολικού οργανισμού, επιδρούν στις 
πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αλλά και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Αρ-
κετές έρευνες, τονίζουν το ρόλο του ηγέτη για τη διδασκαλία σε σχέση με τις πρακτικές 
διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στην τάξη (Lopez, 2010; Wildy 
& Dimmock, 1993). Η ηγεσία για τη διδασκαλία αποτελεί μία από τις προσεγγίσεις της 
ηγεσίας, η οποία παρατηρείται να αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Συνεπώς, οι επιδόσεις των μαθητών συνδέονται άμεσα με τις αποτελεσματικές πρακτικές 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Οι πρακτικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αποτελούν 
ένα σημαντικό μέσο για την βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων. Μέσω των κατάλλη-
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λων πρακτικών διδασκαλίας και αξιολόγησης, πραγματοποιείται η κατάλληλη ανατροφο-
δότηση και συνεπώς, επιτυγχάνονται υψηλές επιδόσεις. Πολλοί ερευνητές, συμφωνούν με 
την πιο πάνω άποψη, ότι οι πρακτικές διδασκαλίας έχουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχολείο 
και γενικά στην επίδοση των μαθητών. Προϋπόθεση αποτελεί η χρήση κατάλληλων πρα-
κτικών στη διδασκαλία στην τάξη (Reynolds, Livingston & Willson, 2009 ; Nitko, 2001 ; 
ΜcMillan, 2008). 

 Μία από τις προσεγγίσεις ηγεσίας, μέσω της οποίας παρατηρείται να εφαρμόζονται απο-
τελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι 
η Ηγεσία για τη Διδασκαλία (Instructional Leadership). Η επιτυχής εφαρμογή της Ηγεσίας 
για τη Διδασκαλία, συνιστά ποιοτικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγουν τις στρατηγι-
κές που εμπίπτουν στο εκάστοτε σχολικό συγκείμενο και επιφέρουν θετικά μαθησιακά 
επιτεύγματα. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίες εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά μέσω των πρακτικών διδασκαλίας που χρησιμοποιούν καθημερινά στην 
τάξη επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα (Brophy, 1986; Ebmeier, 2003; Goddard, 
Hoy & Hoy, 2000; Stronge & Tucker, 2000). Η διδασκαλία και η μάθηση των μαθητών 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα των πρακτικών διδασκαλίας που χρησιμο-
ποιούν οι εκπαιδευτικοί. Η ποιότητα των πρακτικών εξαρτάται κατά ένα μέρος από τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και κατά ένα μεγάλο μέρος από την ηγεσία του σχολείου. Ο διευθυ-
ντής που εφαρμόζει πρακτικές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία μπορεί να βελτιώσει τις 
πρακτικές διδασκαλίας και τη μάθηση των μαθητών (Ingebrand, 2012). Διεθνείς έρευνες 
διερευνούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι Sanders & Rivers οριοθετούν την αποτελεσματι-
κότητα των εκπαιδευτικών και την επίδραση της στα μαθησιακά επιτεύγματα (όπως τονί-
ζεται στο Cornett et al., 2009). 

 Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί επιδρούν περισσότερο στα μαθησιακά αποτελέσματα, παρά 
οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του σχολικού οργανισμού (Coleman et al. , 1966). Η συγκε-
κριμένη άποψη υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες που αφορούν την αλληλεπίδραση της 
ποιότητας διδασκαλίας και των μαθησιακών επιτευγμάτων (Aaronson, Barrow, & Sander, 
2007; Coleman, Kilgore, & Hoffer, 1981; Jordan, Mendro, & Weerasinghe, 1997; Nye, 
Konstantopoulos, & Hedges, 2004; Sanders & Rivers, 1996; Wenglinsky, 2000; Wright, 
Horn, & Sanders, 1997). Οι πιο πάνω έρευνες αναφέρονται σε μεγάλη επίδραση των εκ-
παιδευτικών στα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έχουν 
άμεση επίδραση στους μαθητές. Η ποιότητα των γνώσεων των εκπαιδευτικών και η χρήση 
συγκεκριμένων πρακτικών διδασκαλίας επιφέρει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα κατά 
τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής τους πορείας των μαθητών. Στο συμπέρασμα αυτό 
κατέληξε η έρευνα των Chetty, Friedman & Rockoff (2011), η οποία εφαρμόστηκε σε με-
γάλο αριθμό δείγματος και προσέφερε σημαντικά ερευνητικά δεδομένα, μέσα από την πα-
ρακολούθηση των αποτελεσμάτων δυόμιση εκατομμυρίων μαθητών, για περίοδο δέκα 
χρόνων.  

2017/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Αρκετοί ερευνητές, συμπεραίνουν ότι οι πιο εύστοχες στρατηγικές διδασκαλίας που προ-
ωθούν οι εκπαιδευτικοί, είναι αυτές που βασίζονται στη διδασκαλία ικανοτήτων κριτικής 
και συνθετικής σκέψης. Άλλες έρευνες, δείχνουν μια εικόνα συσχέτισης των ποιοτικών 
εκπαιδευτικών με τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών (Schacter & Thum, 2004; 
Wenglinsky, 2000). Η επίδραση αυτή μπορεί να υφίσταται σε διαφορετικά επίπεδα μαθη-
τών (Nye et al.,2004). Η ποιότητα των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών βασίζεται σε συ-
γκεκριμένες πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν καθημερινά στην τάξη (Marzano, 
1998). 

Η επίδραση των εκπαιδευτικών στα μαθησιακά αποτελέσματα, στηρίζεται σε τρεις γενι-
κούς παράγοντες, πρώτο, την ικανότητα διδασκαλίας, την γνώση των εκπαιδευτικών στο 
μάθημα και τις πρακτικές διδασκαλίας, δεύτερο τα κίνητρα των εκπαιδευτικών, την απο-
τελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο έλεγχο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 
τρίτο τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στη τάξη και στο σχολείο (Rowan, Chiang, 
and Miller, 1997). Συνεπώς, ο τρόπος με τον οποίο η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευ-
τικών επηρεάζει θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα διαφοροποιείται ανάλογα με τις πρα-
κτικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, τις κατάλληλες 
γνώσεις γύρω από τις πρακτικές διδασκαλίας και τη συγκεκριμένη χρήση τους ανάλογα με 
την περίσταση. Η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις πρακτικές 
διδασκαλίας τις οποίες χρησιμοποιούν στην τάξη (Sanders & Rivers, 1996). 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτική μέθοδο και τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω περιγραφικής 
και επαγωγικής στατιστικής. Η περιγραφική στατιστική πραγματοποιήθηκε μέσω της διε-
ρευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA), ενώ η επαγωγική στατιστική έγινε μέσω των 
Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων (Structural Equation Models). Πληθυσμό της έρευνας α-
ποτέλεσαν όλοι οι Διευθύντριες των δημόσιων δημοτικών σχολείων της Κύπρου των ε-
παρχιών Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού (Ν=167). Ο πληθυσμός της έρευνας ορί-
στηκε με βάση τα στοιχεία που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017. Ειδικότερα, το δείγμα της έρευνας αποτέλε-
σαν οι 81 Διευθύντριες, οι 139 εκπαιδευτικοί της Στ’ τάξης και οι 1553 μαθητές Στ’ τάξης 
των δημόσιων δημοτικών σχολείων των τριών από τις πέντε επαρχίες της Κύπρου, της 
ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού. 

Η διεξαγωγή της έρευνας βασίστηκε στη χορήγηση δύο ερευνητικών εργαλείων, ενός ε-
ρωτηματολογίου για τους διευθυντές, ένα για τους εκπαιδευτικούς της Στ’ τάξης και ένα 
δοκίμιο μαθηματικών για τους μαθητές της Στ’ τάξης. Το ερωτηματολόγιο των διευθυ-
ντών, αλλά και το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών κατασκευάστηκαν από την ερευ-
νήτρια, μετά από μελέτη άλλων έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών εργαλείων (Teacher 
Efficacy Scale (TES), Gibson & Dembo, 1984; Hoy, W.K. & Woolfolk, 1993; Principal 

2018/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Instructional Management Rating Scale (PIMRS), Hallinger, 1984a, 1984b), ενώ το δοκί-
μιο των μαθηματικών χορηγήθηκε αυτούσιο (Κυριακίδης, Λ.).  

Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων και ειδικότερα, οι στατιστικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν 
με βάση την περιγραφική στατιστική, κατέδειξαν ότι οι πρακτικές διδασκαλίας που εφαρ-
μόζουν οι εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επιδρούν στα μαθησιακά απο-
τελέσματα. Όλες οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πρακτικές διδασκαλίας, 
είχαν υψηλό μέσο όρο (Μ= 2,91 μέχρι Μ= 4,26). Επιπρόσθετα, οι δηλώσεις που αφορού-
σαν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους 
γονείς των μαθητών, είχαν μέσο όρο από Μ= 2,95 μέχρι Μ= 4,21. Παρατηρήθηκε, ότι οι 
εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους εφαρμόζουν συχνά ή πάντα συγκεκριμένες πρακτικές δι-
δασκαλίας και έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές σχετικά με άλλους εκπαιδευτικούς, γε-
γονός που αποδείχτηκε μέσω των μέσων όρων των δηλώσεων τους (Μ= 2,91 μέχρι Μ= 
4,26), που ήταν πάνω από το μέσο όρο του διαστήματος 1-5. 

Ακόμη, τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία του συνόλου των 
εκπαιδευτικών έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 41 ετών (38,1%), στοιχείο που υποδηλώνει 
ότι στις μεγαλύτερες τάξεις στο Δημοτικό Σχολείο διδάσκουν πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί. 
Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών ήταν υψηλό, αφού σχεδόν όλοι είχαν 
πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο, με ποσοστό 70,5%, ενώ το 20,1% κατείχε δεύτερο μεταπτυ-
χιακό τίτλο και το 9,4% κατείχε διδακτορικό τίτλο. Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτι-
κών στο συγκεκριμένο σχολείο, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς, με ποσο-
στό 70,5% ήταν διορισμένοι στο συγκεκριμένο σχολείο μέχρι και 5 χρόνια και λιγότεροι, 
20,1% 6-10 χρόνια και 9,3% περισσότερα από δέκα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκο-
νταν πέραν του ενός έτους στο συγκεκριμένο σχολείο, ενδεχομένως να δίδαξαν ξανά με 
τις συγκεκριμένες πρακτικές διδασκαλίας τους μαθητές που βρίσκονταν τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή στην Στ’ τάξη και το γεγονός αυτό να αποτελεί στοιχείο για τα υψηλά μαθη-
σιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά. 

Παράλληλα, φαίνεται ότι τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ήταν περισ-
σότερα από 20, αφού το 63,3% είχε πέραν των 20 χρόνων διδασκαλίας, ενώ το μικρότερο 
ποσοστό 3,6% ήταν νεοδιόριστοι, με 1-8 χρόνια διδασκαλίας. Παρατηρείται λοιπόν, ότι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν έμπειροι εκπαιδευτι-
κοί, που γνώριζαν όμως αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας. Συνεπώς, από τα πιο 
πάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της Στ’ τάξης δημόσιου Δημοτικού σχο-
λείου, με βάση το δείγμα της έρευνας, ακολουθούν τις πρακτικές των Μαθηματικών, που 
ορίζονται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 
και στις οχτώ πρακτικές. 
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα μελετήθηκαν μέσω των δοκιμίων των Μαθηματικών και συ-
γκρίθηκαν με τις πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή, αλλά και τις πρακτικές διδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών. Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1)και τους μέσους όρους των 
βαθμολογιών των μαθητών στο δοκίμιο των Μαθηματικών Στ’ τάξης Δημοτικού στο κάθε 
τμήμα της Στ’ τάξης, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των μαθητών και ειδικότερα το 
67,63% των μαθητών είχε πάρα πολύ καλή επίδοση στο δοκίμιο των Μαθηματικών, ενώ 
το 20,9% είχε άριστη επίδοση στο δοκίμιο. Ένα ποσοστό μικρότερο του 12% είχε καλή 
επίδοση στο συγκεκριμένο δοκίμιο. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι παρά την ύπαρξη διακυ-
μάνσεων στις επιδόσεις των μαθητών, στο σύνολό τους οι μαθητές της Στ’ τάξης είχαν 
αρκετά καλές επιδόσεις. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναλύθηκαν στη συνέχεια, μέσω των 
μοντέλων δομικών εξισώσεων (Structural Equation Models), (SEM) σε σχέση με τις πρα-
κτικές της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία (αξιολόγηση της διδασκαλίας, καθορισμός των δι-
δακτικών στόχων, προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης) που εφαρμόζει ο Διευθυντής 
και τις αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη 
το σχολικό συγκείμενο. 

Πίνακας 1 : Μέσος όρος επιδόσεων μαθητών Στ’ τάξης στο δοκίμιο Μαθηματικών ανά 
τμήμα 

 

Εύρος επιδόσεων Συχνότητα 

F 

Ποσοστό 

% 

 

15.28-16.90 16 11.5 
16.93-17.93 43 30.9 
17.99-18.79 51 36.7 
18.80-19.81 29 20.9 

 Σύνολο 139 100.0 
 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα μελετήθηκαν σε σχέση με το παρακάτω μετρικό μοντέλο 
των αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας (Σχήμα 1), το οποίο παρουσιάζει απόλυτη 
προσαρμογή με τα δεδομένα, αφού οι δείκτες προσαρμογής του συγκεκριμένου μοντέλου, 
βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων. Ειδικότερα, η τιμή του στατιστικού κριτηρίου 
chi-square, χ 2 ήταν 421.174 με βαθμούς ελευθερίας (df) 119. Ο λόγος του χ2 /d.f. ήταν 
3.53, τιμή η οποία βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων (2χ /d.f < 5). Παράλληλα, το 
στατιστικό κριτήριο χ = 421,174 και το επίπεδο σημαντικότητας p=.00 < .01 δείχνει ότι 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή με τα 
δεδομένα. Πρόσθετα η τετραγωνική ρίζα του μέσου λάθους της εκτίμησης, ο δείκτης 
RMSEA, ήταν .836, τιμή που βρίσκεται ελάχιστα πιο πάνω από το επιτρεπτό όριο 
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(RMSEA < .08). Η τιμή του δείκτη συγκριτικής προσαρμογής που χαρακτηρίζει το πιο 
πάνω μετρικό μοντέλο, ήταν .479, τιμή που βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων (CFI = 
0 -1 ) και δηλώνει καλή προσαρμοστικότητα του μοντέλου με το ανεξάρτητο μοντέλο. 

Σχήμα 1: Μετρικό μοντέλο αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας 

 

 Από το παραπάνω μετρικό μοντέλο, προκύπτει ότι όλες οι πρακτικές είναι στατιστικά ση-
μαντικές. Εντούτοις, οι μεταβλητές που εξηγούσαν ένα ποσοστό μικρότερο του 1% της 
διακύμανσης των αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας αφαιρέθηκαν από το τελικό 
δομικό μοντέλο. Με βάση τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν από το τελικό δομικό μο-
ντέλο, φαίνεται πως για κάθε μία μονάδα αύξησης των αποτελεσματικών πρακτικών διδα-
σκαλίας των εκπαιδευτικών αυξάνεται η επίδοση των μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού στα 
Μαθηματικά κατά .27 της μονάδας της τυπικής απόκλισης. Όσον αφορά την επίδραση των 
αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών έχει στατιστικά ση-
μαντική θετική επίδραση στην επίδοση των μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού ( p<.05). Οι 
πολλαπλοί συσχετισμοί (R2 ) των παρατηρούμενων μεταβλητών του παράγοντα των πρα-
κτικών διδασκαλίας δείχνουν ότι μεγαλύτερα ποσοστά διακύμανσης εξηγούνται της δω-
δέκατης όπου ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους γονείς για το αναλυτικό πρόγραμμα και τη 
διδασκαλία και δέκατης τέταρτης πρακτικής, όπου κάνει εισηγήσεις στους γονείς σχετικά 
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με δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους, με 34% (=.58) και 
το μικρότερο ποσοστό μέσω της πρώτης πρακτικής, όπου γίνεται χρήση της πρακτικής της 
κατανόησης μέσω προβλήματος και επιμονής στη λύση με 7% (=.27 ). 

Η ανάλυση του μοντέλου δομικών εξισώσεων Ηγεσία για τη Διδασκαλία – Πρακτικές δι-
δασκαλίας εκπαιδευτικών – Σχολικό συγκείμενο – Επίδοση μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού 
στα Μαθηματικά προϋποθέτει και τη συσχέτιση μεταξύ των συντελεστών της Ηγεσίας για 
τη Διδασκαλία, δηλαδή της αξιολόγησης της διδασκαλίας, του καθορισμού διδακτικών 
στόχων και της προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συσχετίσεις πα-
ρατηρούνται μεταξύ όλων των μεταβλητών των πρακτικών διδασκαλίας για τη λανθά-
νουσα μεταβλητή των πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αλλά και για το σχο-
λικό συγκείμενο, δηλαδή τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, τις σχέσεις της Διευ-
θύντριας με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις γενικές πληροφορίες του σχολείου. Για 
κάθε μία μονάδα αύξησης της αξιολόγησης της διδασκαλίας, οι αποτελεσματικές πρακτι-
κές διδασκαλίας αυξάνονται κατά .47 της μονάδας της τυπικής απόκλισης. Παράλληλα, 
για κάθε μία μονάδα αύξησης των αποτελεσματικών πρακτικών διδασκαλίας των εκπαι-
δευτικών αυξάνεται η επίδοση των μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού στα Μαθηματικά κατά 
.27 της μονάδας της τυπικής απόκλισης. Οι βαθμολογίες των δηλώσεων όλων των λανθα-
νουσών μεταβλητών έδειξαν ότι οι δύο ισχυρότεροι συντελεστές πρόβλεψης των αποτελε-
σματικών πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση της επίδοσης των 
μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού στα Μαθηματικά είναι η αξιολόγηση της διδασκαλίας από 
τη Διευθύντρια και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Η αξιολόγηση της διδα-
σκαλίας από τη Διευθύντρια, είναι μία από τις τρεις ομάδες μεταβλητών της Ηγεσίας για 
τη Διδασκαλία και είχε το μεγαλύτερο τυποποιημένο συντελεστή φόρτισης (.47). Αυτό 
δείχνει ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι ο ισχυρότερος από τους υπόλοιπους συντελε-
στές πρόβλεψης της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία. Η Διευθύντρια μέσα από τις αξιολογήσεις 
που διενεργεί με βάση τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών μπορεί να επιδράσει θετικά στις 
αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας τους και κατ’ επέκταση στην επίδοση των μαθη-
τών Στ’ τάξης Δημοτικού στα Μαθηματικά. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η Ηγεσία για τη Διδασκαλία επιδρά στις 
αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στην επίδοση των μαθη-
τών Στ’ τάξης δημοτικού στα μαθηματικά. Μεταξύ άλλων, οι αποτελεσματικές πρακτικές 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μπορούν να επηρεάσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζοντας σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό τις συγκεκριμένες 
πρακτικές διδασκαλίας επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο πιο πάνω ισχυρισμός 
επιβεβαιώνεται μέσα από αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν την άποψη πως η γνώση 
και εφαρμογή των πρακτικών του Common Core State Standards από τους εκπαιδευτικούς, 
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οδηγεί τους μαθητές σε υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα (Ball & Forzani, 2011; David & 
Talbert, 2013). 

Επιπρόσθετα, μέσω της έρευνας δόθηκαν καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Ειδικότερα, 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και το εκπαι-
δευτικό σύστημα, αλλά και για υλοποίηση μελλοντικών ερευνών. Ειδικότερα, θα μπορού-
σαν να πραγματοποιηθούν έρευνες προς μελέτη συνδυασμού προσεγγίσεων ηγεσίας, ή άλ-
λων πρακτικών της Ηγεσίας για τη Διδασκαλία, να εξεταστούν συγκεκριμένες πρακτικές 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Οι διευ-
θυντές, θα μπορούσαν να ενημερωθούν για τις αποτελεσματικές πρακτικές ηγεσίας που 
επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα, να αναστοχαστούν τις πρακτικές και τη συχνό-
τητα που τις χρησιμοποιούν, αλλά και να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές μέσα από ένα 
δίκτυο σχολείων – διευθυντών. Όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική, η Ηγεσία για τη 
Διδασκαλία θα ήταν σημαντικό να τεθεί από κάποιες σχολικές μονάδες ως υπό-έμφαση 
στόχος, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την περσινή σχολική χρονιά. Ακόμη, να 
πραγματοποιηθούν προϋπηρεσιακές καταρτίσεις και επιμορφώσεις από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του Διευθυντή, να Ενσωμάτωση μαθημά-
των Ηγεσίας για τη Διδασκαλία από αρμόδιους φορείς των Πανεπιστημίων της Κύπρου 
και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα σε μελλοντική δημιουργία της Ακαδημία Εκπαι-
δευτικής Ηγεσίας. 
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Η Χορωδία στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από μια έρευνα-Δράση 

Πίτσου Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην “Μουσική Παιδαγωγική” 

dimitrapitsou@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε ποιοτική έρευνα που διεξήχθη σε Δημοτικό Σχολείο 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά την καλύτερη αξιοποίηση του μαθήματος 
της Μουσικής αγωγής μέσα από την Μουσική Πράξη (musicking) και συγκεκριμένα, 
μέσα από την σύσταση μιας Σχολικής Χορωδίας ως ένα αυτόνομο μουσικό σύνολο. Το 
μουσικό σύνολο αυτό συστάθηκε σε σχολείο με πρόταση της ίδιας της ερευνήτριας και 
εκπαιδευτικού Μουσικής Αγωγής στην Π.Ε. με στόχο να διερευνηθούν ζητήματα που 
αφορούν στην ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας και αλληλεπί-
δρασης, της κοινωνικοποίησης, της δημιουργικότητας, της αυτοπεποίθησης των μαθη-
τών μέσα από την συμμετοχή τους σε μουσικό σύνολο όπως η Χορωδία. Παράλληλα 
αναπτύχθηκαν διαθεματικά μουσικές δράσεις με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 
δασκάλων και άλλων ειδικοτήτων, με σκοπό να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα με-
θόδων διδασκαλίας όπως και η σημασία της μουσικής πράξης στη διδασκαλία, ως πηγή 
ανατροφοδότησης του σχεδιασμού της διδασκαλίας και των διαδικασιών που λαμβά-
νουν χώρα στο μάθημα της μουσικής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Χορωδία, Μουσική Πράξη, Δημιουργικότητα, Κοινωνικοποίηση 

Εισαγωγή 

Η σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση του παιδιού, είναι ευρέως αποδεκτό ότι είναι 
μεγάλη και σημαντική. Ο κύριος σκοπός του μουσικοπαιδαγωγού στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση ωστόσο, δεν είναι να γίνουν τα παιδιά απαραιτήτως μουσικοί, αλλά μέσα 
από την μουσική τους εκπαίδευση να μεγαλώσουν περισσότερο ευτυχισμένα ώστε να 
παίξουν τον δικό τους ρόλο στη σχολική κοινότητα και αργότερα στην κοινωνία. Μαζί 
όμως με τα προηγούμενα, υπάρχει και ένας επιπλέον στόχος: να δοθεί το κίνητρο στους 
μαθητές μέσα από την μουσική πράξη, να αγαπήσουν οι μαθητές την τέχνη και ειδικό-
τερα την μουσική και να θελήσουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη αντίληψή της.  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που τα παιδιά βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη και 
καθοριστική ηλικία για την γενικότερη ανάπτυξη και ευμάρεια του ατόμου, η μουσική 
είναι σημαντική γιατί ανοίγει δρόμους έκφρασης και αναπτύσσει τις ψυχικές και νοη-
τικές λειτουργίες, ενώ συμβάλλει στη δημιουργική συνάντηση με τους άλλους και δίνει 
τη δυνατότητα για την υγιή κοινωνικοποίηση.  
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Η Μουσική Πράξη μέσα από την Πραξιακή Φιλοσοφία 
για την Μουσική Εκπαίδευση 

Η  Πραξιακή φιλοσοφία σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση και σύμφωνα με τον 
Elliott (1995) βασίζεται σε δύο αξιώματα. Το πρώτο αξίωμα είναι ότι η φύση της μου-
σικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τη φύση της μουσικής και το δεύτερο είναι ότι, η 
σημασία της μουσικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε εξάρτηση από τις αξίες της μουσικής 
στη ζωή του ανθρώπου. Η μουσική περικλείει ένα σωρό από δράσεις που αφορούν 
διαδικασίες όπως η εκτέλεση, ο αυτοσχεδιασμός, η σύνθεση, η διεύθυνση, αλλά και η 
ακρόαση. Όλο αυτό το φάσμα των μουσικών δράσεων είναι πλαισιωμένο από έναν 
κριτικό στοχασμό και έχει θα λέγαμε μια κοινωνιολογική οπτική, αφού η μουσική σχε-
τίζεται και με διάφορες μουσικές δράσεις όπως χορός, κίνηση, θρησκευτικές τελετές 
κλπ, δράσεις δηλαδή, που ο άνθρωπος εμπλέκεται με το να «κάνει μουσική» όπως και 
με την ενεργητική «μουσική ακρόαση». 

Η Πραξιακή Φιλοσοφία (Elliot, 2005) στηρίζεται στην άποψη ότι η μουσική έχει σπου-
δαίες και πολλές αξίες. Σημαντική είναι η αξία που αναπτύσσεται όταν υπάρξει μια 
καλή ισορροπία ανάμεσα στις μουσικές δεξιότητες των μαθητών και των μουσικών 
έργων που καλούνται να ασχοληθούν οι μαθητές μέσω της μουσικής εκτέλεσης, του 
αυτοσχεδιασμού, της διασκευής κλπ. Όταν αυτό επιτυγχάνεται, τότε ο μαθητής βιώνει 
την απόλαυση και την «εμπειρία ροής» (Csikszentmihalyi,1990), η οποία ενισχύει συ-
ναισθήματα, ζητήματα αυτοεκτίμησης και αυτοανάπτυξης αλλά και την αυτοπεποί-
θηση. Στόχος είναι η καλλιέργεια των δημιουργικών δυνατοτήτων και οι ίσες ευκαιρίες 
για τη μουσική έκφραση, ενισχύοντας ταυτόχρονα ιδεολογικά την έννοια του πολιτι-
σμού, της δημοκρατίας, της συμμετοχής, του ήθους και δίνοντας την ευκαιρία για υγιή 
κοινωνικοποίηση. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Elliot (1995), συμβάλλουν ώστε να καλ-
λιεργηθεί η ‘μουσική κατανόηση’ και η αίσθηση ότι η μουσική δράση είναι και προ-
σωπική αλλά και κοινωνική. Πάνω σε αυτό το θέμα ο Small (Κανελλόπουλος, 2011) 
τονίζει: 

«Όταν παίζουμε, δημιουργούμε ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ των ήχων και μεταξύ των 
συμμετεχόντων, το οποίο αναπαριστά τις ιδανικές σχέσεις έτσι όπως εμείς τις φανταζό-
μαστε, και μας επιτρέπει να μάθουμε γι’ αυτές με το να τις βιώνουμε […] εξερευνώντας, 
μαθαίνουμε από τους ήχους και ο ένας από τον άλλο για τη φύση των σχέσεων• επιβε-
βαιώνοντας, διδάσκουμε ο ένας στον άλλον πράγματα που αφορούν τις σχέσεις• και εκ-
δηλώνοντας, ενώνουμε αυτήν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε μια πράξη κοινωνικής 
συνοχής» (Κανελλόπουλος, 2011:78). 

 

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν μουσική, να παίζουν ή να ακούν,  σε ένα ικανο-
ποιητικό επίπεδο. Η οικειοποίηση των αξιών της μουσικής πρέπει να επέρχεται μέσω 
της μουσικής δράσης και ακρόασης στην εκπαίδευση και έτσι κατά τον Elliott (1995) 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν βασικές διαφορές στα προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης. 
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Σύμφωνα με την πραξιακή φιλοσοφία οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν μουσική ε-
πάρκεια αλλά και παιδαγωγική ικανότητα, δύο τομείς που θα πρέπει να βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση (Ανδρούτσος, 2006).  

O σπουδαίος μουσικοπαιδαγωγός-εθνομουσικολόγος και συνθέτης Kodaly υποστήριξε 
ότι: «Η μουσική αποτελεί μέρος της ανθρώπινης καθολικής γνώσης» και υποστήριζε ότι 
«δεν υπάρχει καμία πνευματική ζωή χωρίς μουσική». Έλεγε επίσης σαν σύνθημα προ-
κειμένου να εγκαθιδρύσει ένα ποιοτικό και ενιαίο μουσικοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό 
σύστημα στη χώρα του: «Αφήστε τη μουσική να ανήκει σε όλους!» Όταν ρωτήθηκε για 
την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η μουσική παιδεία, απάντησε: «Εννέα μήνες 
πριν από τη γέννηση του παιδιού». Επιπλέον υποστήριξε ρητά, ότι στο σχολικό σύστημα 
η μουσική αγωγή πρέπει να ξεκινά στο νηπιαγωγείο, έτσι ώστε το παιδί να κατανοήσει 
τις βασικές αρχές της μουσικής σε νεαρή ηλικία 
(http://kodaly.hu/kodaly_en_kodaly/kodaly-concept-107384) . 

Όλα τα προηγούμενα έχουν επιφέρει έναν νέο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης του 
μαθήματος της μουσικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν τομή 
για τη μουσικοπαιδαγωγική σκέψη τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το  πρόβλημα και ο σκοπός της έρευνας 

  Στην Ελλάδα η μουσική αγωγή στο σχολείο και συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση αναζητά κυρίως την καλλιέργεια της αισθητικής ευαισθησίας του μαθητή 
μέσα από την ακρόαση και τη γενική συζήτηση για το τετελεσμένο έργο τέχνης με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ή επιπλέον, αναλώνεται κυρίως στην καταννόηση μου-
σικών εννοιών και ιστορικών στοιχείων μέσω των εγχειριδίων, χωρίς να δίνεται η ευ-
καιρία για ‘πραγματική μουσική’ και ‘μουσική πράξη’ μέσω μουσικοκινητικών ή άλλων 
μουσικών δραστηριοτήτων. Το μάθημα της μουσικής αγωγής ενώ έχει μια ιδιαίτερη 
φύση, διδάσκεται σχεδόν όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και χάνεται έτσι το ενδια-
φέρον για παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή από τους μαθητές. Στην ουσία δη-
λαδή έχει παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό η Μουσική Πράξη που συνάδει με την βιω-
ματική διδασκαλία, η οποία προωθείται στην εκπαίδευση μέσα από το αναλυτικό πρό-
γραμμα.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δείξει στα πλαίσια μιας έρευνας-δράσης 
και μέσα από ένα μουσικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε ένα Δημοτικό Σχολείο 
κατά την διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς, ότι οι μαθητές των τριών μεγαλύτερων τά-
ξεων (Δ΄, Ε, ΣΤ΄) που ενεπλάκησαν δημιουργικά στο πρόγραμμα, βελτίωσαν τη σχο-
λική τους ζωή, αισθάνθηκαν δημιουργικά, αποκόμισαν τα οφέλη της αλληλεπίδρασης 
και της συνεργασίας μέσα από τη μουσική πράξη και παράλληλα ανέπτυξαν υγιής κοι-
νωνικές σχέσεις, ενώ εκφράστηκαν μέσω της τέχνης της μουσικής. Το βασικό λοιπόν 
ερευνητικό ερώτημα διαμορφώνεται ως εξής: 
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Πώς ένα μουσικό πρόγραμμα που βασίζεται στην «μουσική πράξη» και στην δη-
μιουργία ενός μουσικού συνόλου όπως η «Χορωδία», εφαρμόζεται στο  Δημοτικό 
Σχολείο στις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις και συμβάλει στην δημιουργικότητα, ενώ παράλ-
ληλα βοηθά ουσιαστικά  στην υγιή κοινωνικοποίηση των μαθητών; 

Προκύπτουν πιο συγκεκριμένα, τα εξής ερευνητικά ερωτήματα προς διερεύνηση: 
1. Πώς η μουσική πράξη συμβάλλει στην δημιουργικότητα των μαθητών; 
2. Πώς κοινωνικοποιούνται οι μαθητές στο σχολείο μέσω της μουσικής πράξης; 

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα στο 
τελευταίο κεφάλαιο: Συμπεράσματα-Ανάλυση. 

Η διεξαγωγή της Έρευνας 

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν μια ‘ποιοτική έρευνα’ και με βάση την κριτική προσέγ-
γιση. Το μουσικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα πλαίσια ενός σημαντικού εργαλείου 
της ποιοτικής έρευνας : της έρευνας-δράσης. Όλα έγιναν στο πλαίσιο δημοκρατικών 
διαδικασιών, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ίσα δικαιώματα, ισότιμους διαλόγους, 
αξιοποίηση των δεξιοτήτων όλων των συμμετεχόντων, μοίρασμα ρόλων και υποχρεώ-
σεων, ελεύθερη ροή πληροφοριών με στόχο την ανοικτή επικοινωνία  (Monk et al, 
2013).  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολείο με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό προφίλ. 
Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
και αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο, διότι, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από 
τα αναλυτικά προγράμματα και την εφαρμογή τους από την πλευρά των εκπαιδευτικών 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Στα πλαίσια της κριτικής εκπαιδευτικής έρευνας επίσης θα 
μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι η σύσταση Σχολικής Χορωδίας σαν ένα αυτόνομο 
μουσικό σύνολο δεν προβλέπεται στην Π.Ε. από το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, παρόλο που από παιδαγωγικής πλευράς,  το ομαδικό τραγούδι σε αυτές τις 
ηλικίες συνιστά το πιο άμεσο μουσικό μέσο, ώστε να έρθουν τα παιδιά σε επαφή απευ-
θείας με την μουσική πράξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της κοινωνι-
κοποίησης και της συνεργασίας μέσα από ένα μουσικό σύνολο, όπως η Χορωδία 
(Green, 2005).  

Η έρευνα και οι συμμετέχοντες 

Σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις, εξελίχθηκε 
ποιοτική έρευνα στα πλαίσια έρευνας-δράσης με μουσικό πρόγραμμα που αφορούσε 
στην σύσταση χορωδίας από τους μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, με στόχο να 
έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη ‘μουσική πράξη’, να νιώσουν δημιουργικά και να 
αλληλεπιδράσουν σε κοινωνικό επίπεδο. Η διάρκεια της έρευνας ήταν για μια σχολική 
χρονιά και συγκεκριμένα για περίπου εννεά μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο.  

2029/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Στην έρευνα συμμετείχαν ισότιμα και δημοκρατικά, οι μαθητές των τάξεων που ανα-
φέρθηκαν, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, η εμψυχώτρια και εκπαιδευτικός μουσικής 
του σχολείου που διεξήγαγε και την παρούσα έρευνα, η διευθύντρια και ο σύμβουλος. 
Για την διεξαγωγή της έρευνας και μέσω της διευθύντριας του σχολείου, στάλθηκε 
επιστολή στους γονείς, που εξηγούσε όλη την διαδικασία διεξαγωγής από την αρχή ως 
το τέλος, τονίζοντας επίσης,  ότι η συμμετοχή των παιδιών θα γίνει με τη συγκατάθεσή 
τους και ότι είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Πριν την διεξαγωγή έγιναν συζητή-
σεις με τον σχολικό σύμβουλο που ήταν ο αρμόδιος για την επιστημονική και παιδα-
γωγική καθοδήγηση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και με όλους τους συμμετέχο-
ντες. Το πρόγραμμα διεξήχθη για δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια 
κάθε εβδομάδας στα πλαίσια της «Ευέλικτης Ζώνης», μέχρι το πέρας των σχολικών 
μαθημάτων πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε σχέση με τον χώρο, το πρόγραμμα υ-
λοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία διαμορφώθηκε αναλό-
γως και εξοπλίστηκε με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.  

Η παρέμβαση, τα εργαλεία και η συλλογή δεδομένων 

Στα πλαίσια της δημιουργίας της χορωδίας και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τα 
παιδιά μαζί με την εμψυχώτρια, ανέπτυξαν  μουσικές δραστηριότητες σε συνδυασμό 
με το τραγούδι, που αφορούσαν στην μουσικοκινητική, παιχνίδια ρόλων και άλλα βιω-
ματικά μουσικά παιχνίδια δράσης. Η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέχθηκε ήταν ένα 
μείγμα από το σύνολο σχεδόν των μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως π.χ. των 
Orff, Dalcrose, (http://www.musicalfutures.org/resource/musical-futures-an-approach-
to-teaching-and-learning).  

Ιδιαίτερη έμφαση όμως δόθηκε στο “Kodaly concept” λόγω της κύριας φύσης του μου-
σικού προγράμματος που αφορούσε στην σύσταση Χορωδίας και στο τραγούδι. Εν τω 
μεταξύ παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ που συμμετείχαν στην 
έρευνα ανέπτυξαν διαδραστικά και διαθεματικά στις τάξεις τους, μουσικές δραστηριό-
τητες.  

Ως μουσικό μέσο, με βάση τον Kodaly, επιλέγεται η ανθρώπινη φωνή, η οποία είναι το 
φυσικό μουσικό όργανο που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι. Συνεπώς είναι ένα μουσικό 
μέσο που οι συμμετέχοντες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν παντού: στη τάξη, στο 
προαύλιο, στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος. Προϋπόθεση για το σωστό τρα-
γούδι και την εξάσκηση της ακοής, είναι η καλλιέργεια της εσωτερικής ακοής χωρίς 
την υποστήριξη της οργανικής συνοδείας.  

Οι μαθητές που συγκρότησαν τη Χορωδία προήλθαν εθελοντικά από τις τρεις τελευ-
ταίες τάξεις του σχολείου και οι πρόβες του μουσικού συνόλου διεξήχθησαν μέσα σε 
ένα διδακτικό δίωρο μια φορά την εβδομάδα στο πλαίσιο της ‘Ευέλικτης ζώνης’. Στο 
συγκεκριμένο μάθημα εκτός από την εκμάθηση των τραγουδιών επιλεγμένου ρεπερτο-
ρίου πάνω στο οποίο οι μαθητές δούλεψαν διαθεματικά και με τους δασκάλους τους, 
καλλιεργήθηκαν σημαντικά στοιχεία της χορωδιακής τέχνης, όπως χορωδιακή τεχνική 
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τραγουδιού, έγιναν παιχνίδια με τη φωνή για την κατανόηση των δυνατοτήτων της και 
των χαρακτηριστικών της, παιχνίδια ακουστικής αντίληψης και ‘κουρδίσματος’, παι-
χνίδια συνεργασίας μεταξύ δύο ή και περισσότερων ‘φωνών’ - πολυφωνία, ανάπτυξη 
αισθησιοκινητικών δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχων μουσικοκινητικών δράσεων, εκμά-
θηση σολφέζ και καλλιέργεια εσωτερικής φωνής, αίσθηση της τονικότητας, καλλιέρ-
γεια φαντασίας μέσα από την τελική επένδυση των τραγουδιών με συγχρονισμένες κι-
νήσεις. Άλλες μουσικές δραστηριότητες, όπως η δραματοποίηση των ποιημάτων ή βιω-
ματικά παιχνίδια ρόλων, όπως ο συνδυασμός της δραματοποίησης με τραγούδι προ-
σπαθώντας να ανακαλύψουμε τις συνθήκες τραγουδιού σε μια όπερα ή άλλες πληρο-
φορίες που συλλέχθηκαν σχετικά με τους ποιητές και διάφορες ακροάσεις, δημιουργία 
ερευνητικών project από τους μαθητές και προβολές βίντεο εξελίχθηκαν διαθεματικά 
και παράλληλα με το χορωδιακό τραγούδι. Όταν το εν λόγω μουσικό πρόγραμμα είχε 
ολοκληρωθεί, διοργανώθηκε μια μουσική παράσταση για την παρουσίασή του. Το α-
ποτέλεσμα ικανοποίησε κυρίως τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αλλά 
και κοινό, εκπαιδευτικούς, γονείς. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τραγούδησαν και συμμετείχαν σε μια κοινή 
ομάδα που αποτέλεσε το μουσικό σημείο αναφοράς και ήταν ο κύριος συνδετικός κρί-
κος όλων των πεπραγμένων: η Χορωδία. Το χορωδιακό τραγούδι έχει να προσφέρει 
πολλά και σε επίπεδο κατάκτησης μουσικών δεξιοτήτων αλλά και σε επίπεδο ανάπτυ-
ξης υγιών κοινωνικών σχέσεων και θετικών συναισθημάτων για τη μουσική. Αποτελεί 
μια ευκαιρία ανάπτυξης του ατόμου σε προσωπικό-ατομικό αλλά και σε συλλογικό 
επίπεδο (Hartwig, 2014). Ιδιαιτέρως για τα παιδιά, η χορωδία αποτελεί μια πολύ ου-
σιαστική ομάδα εκτόνωσης της δημιουργικότητας και σημαντική πηγή ευχαρίστησης 
σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική. Η συμμετοχή σε ένα χορω-
διακό σύνολο καλλιεργεί με θετικά πρότυπα τον χαρακτήρα του παιδιού, όπως της συ-
νεργατικότητας, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και του ο-
μαδικού πνεύματος μεταξύ των μελών (Green, 2014).  

Προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα προηγούμενα διατηρήθηκε Ημερολόγιο, το ο-
ποίο η ερευνήτρια συμπλήρωνε σε κάθε συνάντηση κατά την διάρκεια του μαθήματος 
αλλά και στο τέλος. Μέσω της καθημερινής Παρατήρησης επίσης και σε συνεργασία 
με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, παρατηρήθηκε αν τα παιδιά που συμμε-
τείχαν ανέπτυξαν πράγματι υγιείς κοινωνικές σχέσεις κι αν οι μαθητές αισθάνονταν 
δημιουργικοί μέσα από την μουσική πράξη. Μετά το τέλος του προγράμματος οργα-
νώθηκαν Συνεντέυξεις με όλους τους συμμετέχοντες από τους μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς. Η συνέντευξη ήταν ημιδομημένη με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Συνολικά έγι-
ναν τρεις συνεντεύξεις από τους 10 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα-
δράση και δέκα συνεντεύξεις από τους 30 μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών έγιναν κατά μόνας, ενώ των παιδιών κατά μικρές 
ομάδες, ώστε η διαξαγωγή να γίνει περισσότερο στα πλαίσια μιας ομαδικής συζήτησης 
που είναι πιο φιλική για τα παιδιά. Η κάθε συνέντευξη διήρκησε από 20 ως 45 λεπτά. 
Κρατήθηκαν σημειώσεις και έγιναν ηχογραφήσεις (Choen, Manion &Morrison, 2007). 
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Η συλλογή των δεδομένων έγινε λοιπόν κυρίως με τρία μεθοδολογικά εργαλεία: Την 
τήρηση ημερολογίου για την καταγραφή γεγονότων και αντιδράσεων, την παρατή-
ρηση των υποκειμένων και την συνέντευξη. Η αξιολόγηση των δεδομένων έγινε με 
βάση τη βιβλιογραφία και κυρίως με βάση τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. 

Συμπεράσματα-Ανάλυση 

Με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας δημιουργήθηκε στο σχολείο Χορωδία, η οποία 
πραγματοποίησε δημιουργικές μουσικές δράσεις κερδίζοντας τις εντυπώσεις για την 
συνολικότερη εκπαιδευτική και δημιουργική δράση του σχολείου και των εκπαιδευτι-
κών του. Οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές ενίσχυσαν σε 
μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθησή τους. Μέσα από τις τεχνικές συλλογής δεδομένων 
της έρευνας-δράσης όπως την παρατήρηση, των σημειώσεων, του ημερολογίου και των 
συνεντεύξεων απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και διαπιστώθηκε ότι, οι μαθη-
τές είχαν μια θετική εμπειρία μάθησης και μια ιδιαίτερα δημιουργική εμπλοκή στις 
μουσικές δραστηριότητες του σχολείου, γεγονός που συνέβαλλε στην ανάπτυξη υγειών 
κοινωνικών σχέσεων. Το μάθημα της μουσικής έγινε περιζήτητο και τα παιδιά ανυπο-
μονούσαν να έρθει η ώρα της Χορωδίας. Υπήρχε συλλογική, μαζική και δημιουργική 
συμμετοχή από τα παιδιά και αυτό οφείλεται στη δυνατότητα μεγάλου αριθμού συμ-
μετεχόντων που προσφέρεται από ένα μουσικό σύνολο όπως η Χορωδία. Οι μαθητές 
ήρθαν σε επαφή με την ίδια τη φύση της μουσικής και αποκόμισαν τα οφέλη και τη 
χαρά της δημιουργίας, εκφράστηκαν, καλλιέργησαν τις μουσικές τους δεξιότητες και 
επικοινώνησαν μέσω της τέχνης. Χαρακτηριστικά λέει μαθήτρια στην συνέντευξή της 
στην απάντησή της για την ερώτηση, ‘Πως νιώθεις-αισθάνεσαι όταν συμμετέχεις στη 
χορωδία;’ :  

«Δεν βλέπω την ώρα, πότε θα κάνουμε χορωδία στην αίθουσα εκδηλώσεων. Παίζουμε 
με τους ήχους και με τα κρουστά και άλλα ωραία παιχνίδια, αλλά όταν τραγουδάμε όλοι 
μαζί σαν μια πραγματική Χορωδία αυτό που αισθάνομαι… δεν περιγράφεται! Είναι μα-
γικό! Ξαφνικά συνεργαζόμαστε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, το τραγούδι ενώνει τις φω-
νές και τις καρδιές! Στο τέλος συζητάμε κάθε φορά για την πρόοδό μας σαν Χορωδία» 

Από την άλλη, οι δάσκαλοι ασχολήθηκαν με διαθεματικούς τρόπους διδασκαλίας και 
παρείχαν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές τους. Λέει ένας εκπαιδευ-
τικός που συμμετείχε στην έρευνα – δράση στην απάντησή του για την ερώτηση ‘Πως 
ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στις διαθεματικές μουσικές δραστηριότητες που αναπτύ-
ξατε στην τάξη;’: 

« (…) υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και αναπτύχθηκαν ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης 
μεταξύ των μαθητών αλλά και μαζί μου. Ξεδιπλωθήκαμε θα έλεγα και το μάθημα έγινε 
ευχάριστο και δημιουργικό (…). Ανακαλύψαμε πως γίνεται να συνδέονται και να υπο-
στηρίζονται γνωστικά τα διαφορετικά μαθήματα όπως π.χ. Μουσική, Ποίηση, Λογοτε-
χνία, Ιστορία, Τεχνολογία και πως η διαθεματικότητα βοηθά στην ανακάλυψη της γνώσης 
και δίνει την ευκαιρία για επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία». 
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Αφού λοιπόν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών υπάρχει για να αναδεικνύει και να 
ενισχύει όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε να αποδεσμευτεί από την περιθωριοποίηση 
το μάθημα της μουσικής και να αξιοποιηθεί αναλόγως στο σχολείο με πρόσθετες ώρες 
διδασκαλίας και την δημιουργία μουσικών συνόλων στην Π.Ε. Εξάλλου τα αποτελέ-
σματα της έρευνας ενισχύουν τις απόψεις πολλών ερευνητών που υποστηρίζουν, ότι η 
Μουσική αποτελεί για την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών ένα σπουδαίο παι-
δαγωγικό ‘εργαλείο’ το οποίο αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα αποκομίσουμε τεράστια 
οφέλη για την εκπαίδευση των παιδιών. Η δημιουργία χορωδιών, συμβάλλει στην θε-
τική εμπειρία μάθησης, στην επικοινωνία, στην ομαδική δουλειά και συνεργασία, στην 
κοινωνικοποίηση, στην ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στην αλλη-
λεπίδραση, στην δημιουργική ανάπτυξη και απασχόληση των μαθητών. Όταν προω-
θείται κάτι τέτοιο στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δίνεται πραγματικά η ευκαιρία στον 
μαθητή να αγαπήσει τη ‘γνώση’ και να αισθάνεται δημιουργικά στο σχολείο, με απο-
τέλεσμα να αναζητά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα μάθησης αντίστοιχες εμπειρίες.  

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι συνδέει την θε-
ωρία με την πράξη και την φιλοσοφική προσέγγιση της ‘πραξιακής μουσικής’ με την 
θεωρητική μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση κυρίως του ‘Kodaly’ αλλά και άλλων 
μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της ‘μουσικής πρά-
ξης’ μέσα από ένα μουσικό σύνολο, τη Χορωδία, στη διδασκαλία ως πηγή ανατρο-
φοδότησης του σχεδιασμού της διδασκαλίας και των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα 
στο μάθημα της μουσικής. Τέλος, εξετάστηκαν παράμετροι, όπως η αποτελεσματικό-
τητα μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων και η διαθεματικότητα, η βελτίωση της παρώθη-
σης των μαθητών και η συμβολή της Μουσικής Αγωγής  στην κοινωνική μάθηση και 
την ενίσχυση της δημιουργικότητας. 
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Περίληψη 

Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση, αναφορικά με την εκμετάλ-
λευση της γνώσης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να γίνει παραγωγική, επέφερε αλλα-
γές και στον τρόπο αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Τα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία (ΠΠΣ), πρώτα στις προτιμήσεις των γονέων, σε επίπεδο παροχής γνώσεων και 
απόκτησης δεξιοτήτων (από την πλευρά των μαθητών) κλήθηκαν την ακαδημαϊκή πε-
ρίοδο 2012-2013 να αποτιμήσουν την απόδοση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε 
αυτά βάση ποσοτικών αλλά όχι και ποιοτικών προτύπων. Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι 
εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) φαίνονται να απορρί-
πτουν την αξιολόγηση ως θεσμό. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει ότι αν 
γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει δυνατότητα 
να γίνει αποδεκτή.  

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, διαδικασία  

Abstract 

The new conditions that globalization has shaped in terms of the exploitation of 
knowledge and the way it can become productive have also brought about changes in 
the way schools are evaluated. Model Experimental Schools (MES), first in parenting 
preferences, in terms of providing knowledge and acquiring skills (from the students' 
side) were invited in the academic year 2012-2013 to evaluate the performance of teach-
ers working on them based on quantitative but not quality standards. In a first reading, 
the teachers of the Model Experimental Schools (MES) seem to reject evaluation as an 
institution. However, a closer look suggests that if there are corrective interventions by 
the State, it is possible to accept it. 

Εισαγωγή 

Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση, αναφορικά με την εκμετάλ-
λευση της γνώσης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να γίνει παραγωγική, επέφερε αλλα-
γές και στον εκπαιδευτικό τομέα (Μπουζάκης, 2004). 

Στην Ελλάδα, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε θεσμοθετημένα αξιολογική διαδικασία 
ήταν, σε πιλοτικό βαθμό, στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 
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Η εμπειρία κατέδειξε θετικά και αρνητικά σημεία, με τα αρνητικά να υπερισχύουν, 
λόγω της ασάφειας των στόχων της και της έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
κάτι που έκανε τους εκπαιδευτικούς αρκετά επιφυλακτικούς απέναντι στην όλη διαδι-
κασία.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «Αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών σε Σχολεία Αριστείας, Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, Κεντρι-
κής Μακεδονίας» (τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω), που έδειξαν ότι η πλειοψη-
φία των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων δεν συνιστούν σε άλλους συνα-
δέλφους να συμμετάσχουν σε ανάλογη διαδικασία. 

Η παρούσα επικεντρώνεται στα αρνητικά σημεία, ευελπιστώντας ότι θα τύχουν της 
απαιτούμενης προσοχής και διορθωτικών παρεμβάσεων, ώστε στο μέλλον η όλη δια-
δικασία να αποκτήσει την αξιοπιστία που της αρμόζει.  

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ο εκπαιδευτικός τους ρόλος 

Στο σημείο αυτό κρίνεται  σκόπιμο να εξεταστεί εν συντομία ο ρόλος που έχουν τα 
Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία διαφοροποι-
ούνται σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς διαθέτουν περισσότερη 
αυτονομία (Λιάμπας, 2015).   

Αναπτύσσουν καινοτόμες πρακτικές, που μπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση με-
ταλαμπαδεύοντας την αποκτηθείσα γνώση και στα υπόλοιπα σχολεία,  τα οποία μπο-
ρούν να υιοθετήσουν τις διδακτικές πρακτικές που θεωρούνται επιτυχημένες (Μπι-
τσάνη, 2015).  

Δεν είναι τυχαίο, ότι τα ΠΠΣ είναι πρώτα στις προτιμήσεις των γονέων, καθώς τα α-
ποτελέσματα, σε επίπεδο παροχής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων (από την 
πλευρά των μαθητών) είναι καλύτερα (Στεργιόπουλος, 2015; Καρύδας, 2013). 

Η αξιολογική διαδικασία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων:  
Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν 

Η διαδικασία αξιολόγησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία έγινε την ακαδημαϊκή 
περίοδο 2012-2013. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τεχνοκρατικό και βασί-
στηκε στην ποσοτική αξιολόγηση η οποία όμως δεν συνοδευόταν και από ποιοτική 
εκτίμηση (Μπαλωμένου, 2006; Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, 2012). 

Ο αξιολογούμενος καλούνταν να καταθέσει τον φάκελό του, ο οποίος περιελάμβανε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, που πιστοποιούσαν την κατάρτιση και το επιστημονικό του 
έργο, καθώς και την εμπειρία που αποκόμισε και το παιδαγωγικό  έργο που παρουσί-
ασε. 
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Την αξιολογική διαδικασία ολοκλήρωνε η συνέντευξη του υποψηφίου (σε ειδική επι-
τροπή) σε δέκα προκαθορισμένες ενότητες θεμάτων.  

Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης διαμορφωνόταν και από τις εκθέσεις του Σχο-
λικού Συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου με θετικό πρόσημο να θεωρείται η 
συγκέντρωση άνω των 55 μορίων (Μούσιου- Μυλωνά & Σαββάκης, 2014; Υ.Α. με 
αριθ. Φ.361.22/11672/Δ1/01-10-2012). 

Προβληματισμό όμως προκάλεσε και η απουσία αξιολογικής βάσης, η οποία θα μπο-
ρούσε να τεκμηριώσει την επαγγελματική επάρκεια του υποψηφίου (Μπαλωμένου, 
2014). 

Ένα σημαντικό θέμα που ανέδειξε η όλη διαδικασία ήταν η αμφισβήτηση, από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών, για την επιστημονική επάρκεια των αξιολογητών -καθώς 
δεν είχαν περάσει οι ίδιοι τους από ανάλογη διαδικασία- ώστε να πιστοποιείται η ικα-
νότητά τους να αξιολογούν. Αυτό δημιούργησε υπόνοιες για επίδειξη –από την πλευρά 
των αξιολογητών- μεροληπτικής ή αυστηρής συμπεριφοράς υπέρ ή κατά εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι, σε μελλοντικό χρόνο, ενδεχομένως να απειλούσαν τη θέση τους (ως 
υποψήφιοι Διευθυντές ή Σχολικοί Σύμβουλοι).  

Στην πίεση του χρόνου αποδόθηκε και η μη ανάλυση σε βάθος των συζητήσεων, που 
έγιναν κατά την συνάντηση υποψηφίων με τον Σχολικό Συμβούλο του σχολείου  (Γε-
λαδάκη & Τρίμη-Κύρου, 2014). 

Βάσει των ερευνητικών δεδομένων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αξιολογική διαδι-
κασία στα ΠΠΣ δεν εξέτασε ούτε τις συνθήκες που επικρατούν στη σχολική τάξη και 
οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην υιοθέτηση του τρόπου διδασκαλίας, ούτε οι γενικότε-
ρες συνθήκες λειτουργίας και τις επιδράσεις που δέχεται το σχολείο ούτε όμως και το 
κοινωνικο-πολιτικό  υπόβαθρό του (Μούσιου-Μυλωνά & Σαββάκης, 2014). 

Υπήρξαν σημεία που κρίθηκαν θετικά και εκτιμήθηκαν ότι μπορούν να συμβάλουν στη 
βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Αμφισβητήθηκε έντονα όμως, η αξιοπιστίας 
της και η αντικειμενικότητά της (Γελαδάκη & Τρίμη-Κύρου, 2014). 

Η έρευνα 

Η έρευνα δράσης θεωρείται καλή διαγνωστική διαδικασία καθώς έχει την ικανότητα 
να βοηθήσει τον μελετητή να αντιληφθεί τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, 
ενώ μπορεί να ερμηνεύσει καλά την εκπαιδευτική πράξη. Μια άλλη δυνατότητα της 
είναι η παρουσίαση άμεσων αποτελεσμάτων, καθώς διεξάγεται εντός του ερευνητικού 
πεδίου (Kemmis & McTaggart, 1990). 

Προκειμένου να καταγραφεί η εμπειρία και η θέση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολό-
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για και η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων, ενώ οι άξονες στους οποίους επικε-
ντρώθηκε ήταν τα κριτήρια, οι φορείς αξιολόγησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα που διαπιστώθηκαν και οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη μελλοντική 
αξιολόγηση. Οι δε, υποθέσεις και οι στόχοι της έρευνας έγιναν μέσω της επισκοπικής 
μεθόδου και η συλλογή των στοιχείων μέσω της επισκόπησης – καταμέτρησης (Δημη-
τρόπουλος, 2007; Κελπανίδης, 1999).  

Μέρος στην έρευνα (Νοέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2016), δια των απαντήσεών τους 
στα ερωτηματολόγια, έλαβαν 71 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,73% επί του συνόλου σε 
επίπεδο περιφέρειας) εκ των οποίων 51 γυναίκες (ποσοστό 72%) και 20 άνδρες (ποσο-
στό 28%).  Από αυτούς οι 66 είναι μόνιμοι και πέντε (5) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
με την πλειοψηφία τους να έχει εμπειρία άνω της εικοσαετίας στην διδασκαλία, ενώ 62 
εξ αυτών διαθέτουν επιπλέον, του βασικού τους πτυχίου, ακαδημαϊκούς τίτλους.  

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας: ερευνητικά δεδομένα 

Γνωρίζοντας ότι ένα από τα στοιχεία που ορίζουν μια αξιολόγηση πετυχημένη και α-
ποτελεσματική είναι και η οργανωτική δομή του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 
να δηλώσουν τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις συνθήκες εργασίας. Από τις απα-
ντήσεις τους φάνηκε ότι η πλειοψηφία (ποσοστό 97,18%) είναι από πάρα πολύ έως 
πολύ ικανοποιημένη.  

Το ίδιο υψηλό όμως, ήταν και το ποσοστό (81,69%) αυτών που δήλωσε ότι υπήρξε 
μεγάλος φόρτος εργασίας κατά την περίοδο της αξιολόγησης, ενώ το 85,9% θεωρεί ότι 
το φορτίο που υποχρεώνεται να αναλάβει για γραφειοκρατικά ζητήματα ξεπερνά το 
μέτριο. 

Το εργασιακό στρες, που εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους (οι οποίοι ξεκινούν από την 
σύγχυση και την επιθετικότητα μέχρι την έλλειψη δημιουργικότητας και χαμηλής από-
δοσης που μπορεί να συμπαρασύρει και τους μαθητές) φάνηκε να απασχολεί έντονα 
τους εκπαιδευτικούς, με το 87,3% να δηλώνει ότι το άγχος που βιώνει είναι άνω του 
μέσου όρου.  

Κάτι που επίσης αυξάνει το άγχος τους, δημιουργώντας τους επιπλέον ανασφάλεια, 
είναι η συνεχής συρρίκνωση της μισθολογικής τους κατάστασης. Μάλιστα ένα σημα-
ντικό ποσοστό (78,09%) δηλώνει ότι ο βαθμός ικανοποίησης του από την μισθοδοσία 
κυμαίνεται από το καθόλου έως το λίγο. 

Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται προβλη-
ματισμένοι. Μάλιστα, παραπάνω από τους μισούς (58,06%) θεωρούν ότι έτσι όπως 
εξελίχθηκε η αξιολόγηση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που τους δη-
μιούργησε αρχικά. 

Η συντριπτική πλειοψηφία τους (93,01%) δήλωσε ότι η αξιολόγηση δεν ήταν συνυφα-
σμένη με το αντικείμενο της εργασίας τους, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, 
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καθώς η φιλοσοφία που διέπει την αξιολογική διαδικασία και ο βασικός στόχος της 
είναι μέσω της αποτίμησής της να γίνει ανατροφοδότηση, ώστε η παρεχόμενη εκπαί-
δευση να γίνει πιο ποιοτική και αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, δεν ήταν έκπληξη το 
γεγονός ότι το 69% εκτιμά ότι η αξιολογική διαδικασία δεν προσέφερε κάτι επιπλέον 
στη γενική τους ενημέρωση.  

Εντύπωση προκάλεσε η άποψή τους για την οργάνωση της διαδικασίας με το 89,7% 
να δηλώνει ότι τα επίπεδα ικανοποίησής του κυμάνθηκαν από το μέτρια έως το καθό-
λου (μέτρια – λίγο – καθόλου). 

Αρνητικοί ήταν και στην ερώτηση που τους έγινε για την αποτελεσματικότητα της δια-
δικασίας, με την πλειοψηφία να διαμοιράζει τον βαθμό ικανοποίησης της μεταξύ του 
«μέτρια», «λίγο» και «καθόλου».  

Το 81% των συμμετεχόντων όμως, δηλώνει ότι ο βαθμός κατανόησης των γνώσεων 
που έπρεπε να αποκομίσουν κυμάνθηκε από το «μέτρια» μέχρι το «λίγο», ενώ μόνο 
ένα πολύ μικρό ποσοστό (8,6%) δήλωσε ότι μέσω της αξιολόγησης εμπλουτίστηκαν οι 
κοινωνικές και προσωπικές τους ικανότητες.  

Αξιοσημείωτες είναι και οι τοποθετήσεις τους σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήσης 
των αξιολογικών γνώσεων (που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση) στην εργασία 
τους δεδομένου ότι η αξιολόγηση στοχεύει στη μετατροπή της διδασκαλίας σε μια συ-
νεχή έρευνα.  

Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό (94%) δηλώνει 
ότι δεν είναι εύκολο να «περάσει» στην εργασία του αυτά που έμαθε κατά την φάση 
της αξιολόγησης. 

Βάσει των παραπάνω δεν αποτέλεσε έκπληξη η πρόθεσή τους να μη συστήνουν τη 
διαδικασία στους υπόλοιπους συναδέλφους τους.  

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν θα σύστηναν σε άλλους εκπαιδευτικούς να μετέχουν 
σε αξιολογική διαδικασία το 41% απάντησε «καθόλου», το 61,8%  κυμάνθηκε μεταξύ 
του «λίγο» ή «μέτρια» και μόνον τέσσερις (4) δήλωσαν «πολύ» ή «πάρα πολύ».   

Συμπεράσματα 

Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων φαί-
νονται να απορρίπτουν την αξιολόγηση ως θεσμό. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά 
δείχνει ότι αν γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει 
δυνατότητα να γίνει αποδεκτή.  
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Άλλωστε, οι περισσότερες επιφυλάξεις που διατυπώνονται αφορούν κατά βάση την 
αντικειμενικότητα της διαδικασίας, των κριτηρίων και των φορέων οι οποίοι σημειώ-
νεται ότι καλούνται να αξιολογήσουν συναδέλφους, χωρίς προηγουμένως να έχει αξιο-
λογηθεί η δική τους ικανότητα να αξιολογούν. 

Σε γενικές γραμμές, και βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας, τα περισσότερα από τα 
προβλήματα που υπάρχουν στην αξιολόγηση προκύπτουν από την ασάφεια των κριτη-
ρίων και των εργαλείων, αλλά και την απουσία εξειδίκευσης των αξιολογητών και την 
καλή προηγούμενη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.  

Ένα άλλο σημείο που φαίνεται να υστερεί (η διαδικασία) είναι η πληθώρα των εγγρά-
φων που απαιτούνται με αποτέλεσμα οι αξιολογούμενοι να δαπανούν πολύ χρόνο για 
την συγκέντρωσή τους. 

Παράλληλα, σε όλες τις απαντήσεις τους, ο φόβος τους είναι έντονα διάχυτος, καθώς 
υπάρχει έντονη δυσπιστία, ως προς τις πραγματικές προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας 
να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως εργαλείο αναβάθμισης της παρεχόμενης παι-
δείας και όχι ως εργαλείο κυρώσεων και τιμωρίας.  

Προτάσεις 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η αξιολόγηση θα έχει μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής αν 
περιβληθεί από κοινά αποδεκτές μεθόδους, κριτήρια και φορείς εκτέλεσης, ενώ κρίνε-
ται επιβεβλημένη και η καλλιέργεια σχετικής κουλτούρας εντός της σχολικής μονάδας 
(Στρίκας, 2014). 

Άλλωστε, είναι κοινά αποδεκτό, ότι η καλλιέργεια αξιολογικής κουλτούρας στα σχο-
λεία και η εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών -πριν ακόμη 
ξεκινήσει η φάση της αξιολόγησης- μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες απο-
δοχής και εκτέλεσης της, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεν θα περιλαμβάνει κυρώσεις 
και τιμωρίες αλλά μεθόδους βελτίωσης (Στρίκας, 2014; Τζουμέρκας, 2008). 

Παράλληλα, η σαφήνεια των κριτηρίων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αντικειμενικό-
τητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας απομακρύνοντας και τον φόβο των εκπαιδευτι-
κών για τυχόν μετακινήσεις, διαθεσιμότητες ή απολύσεις (Μαστροδήμος, 2013). 

Η αναγκαιότητα αλλαγών στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα είναι φανερή, αλλά θα 
πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της παροχής βοήθειας στο έργο του εκπαιδευτικού 
κάνοντάς τον μέρος μιας συνολικής προσπάθειας και όχι πειραματόζωο. Για τον λόγο 
αυτό ενδείκνυται η προηγούμενη επιμόρφωσή του ,ώστε να έχει γνώση του τι έπεται 
και των υποχρεώσεων αξιολογητή – αξιολογούμενου (Χατζηβασιλείου, 2012). 
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Χατζηβασιλείου, Ν. (2012). Διερεύνηση καλών πρακτικών συστημάτων αξιολόγησης 
απόδοσης. Διπλωματική εργασία. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Ξενόγλωσση 
Kemmis, S., & McTaggart, R. (1990). The “action research” Planner, Sidney:Deakin 
University Press.  

2042/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.alba.edu.gr/uploads/Bouzakis.pdf


Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιμόρφωση μέσω 
Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) 

Κάτσενος Διονύσιος, Εκπ/κός Π.Ε.70, M.Ed., deniskats@hotmail.com  
 Κακαβάς Παναγιώτης, Εκπ/κός Π.Ε.70, M.Sc, M.Ed., panosteacher@yahoo.com 

 Κακαβά Ισμήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., ismini2k@hotmail.com 

Περίληψη 

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) αποτελούν ένα σχετικά νέο 
φαινόμενο στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρόκειται για διαδικτυακούς 
κύκλους μαθημάτων που αποσκοπούν στη μαζική συμμετοχή, με ανοικτή πρόσβαση 
στη γνώση. Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν να διερευνήσει το βαθ-
μό διάχυσης των MOOCs και να εξετάσει τη συμβολή τους στην εξ αποστάσεως επι-
μόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν εκ-
παιδευτικοί που εργάζονταν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ηλείας, στους οποίους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των δεδο-
μένων της έρευνας. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη δυναμική των MOOCs στο πεδίο 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν 
πολλά πλεονεκτήματά τους όπως η κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών και η 
άρση των εμποδίων του χρόνου και του ρυθμού μάθησης, ενώ παράλληλα επεσήμα-
ναν μειονεκτήματα όπως η αναγκαιότητα της καλής γνώσης και χειρισμού των Η/Υ, 
η πιθανή χαμηλή ποιότητα των μαθημάτων και το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης εκ 
μέρους των συμμετεχόντων.  

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Μαζικό 
Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) αποτελεί μια μορφή, ένα σύστημα εκπαίδευσης 
που παρέχει ευκαιρίες μάθησης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στη συμβατι-
κή μορφή εκπαίδευσης που συντελείται μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας (Ματρα-
λής, 1998). Αυτή η μορφή εκπαίδευσης θεωρείται, σύμφωνα με τον Holmberg (1977), 
μια εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία μπορεί να περιλάβει όλα τα επίπεδα σπουδών 
τα οποία διεξάγονται χωρίς την άμεση επίβλεψη εκπαιδευτών που βρίσκονται σε αί-
θουσες διδασκαλίας. Η ποιότητα της παρεχόμενης εξΑΕ κρίνεται σε μεγάλο βαθμό 
από την ποιότητα της επικοινωνίας διδάσκοντα - διδασκομένου και από την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού υλικού (Ματραλής, 1998). Η χρήση και εξάπλωση των ΤΠΕ είναι 
ένας σημαντικός αρωγός για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και επιμορφώσεων 
από απόσταση. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια διάφορα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και επιμορφώσεις πραγματοποιούνται μέσω των Μαζικών Ανοικτών Δια-
δικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) τα οποία κεντρίζουν ολοένα και περισσότερο το 
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών για την 
ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων σπουδών με στόχο τη μαζική συμμετοχή και την 
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ανοικτή πρόσβαση στη γνώση. Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει μία σύντομη αναφορά 
στον ορισμό, τα χαρακτηριστικά, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
των MOOCs. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η μεθοδολογία της έρευνας σχετικά με τη 
διερεύνηση του βαθμού διάχυσης των MOOCs και της συμβολή τους στην εξ απο-
στάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα παρου-
σιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και μία συζήτηση πάνω στα ευρήματα 
που προέκυψαν.  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει στην εξΑΕ τη γρήγορη μεταφορά δια-
φορετικών τύπων πληροφοριών (εικόνας, ήχου και κειμένου) και την αμφίδρομη αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων αφού στη μεθοδολογία 
της εμπλέκονται εφαρμογές που αφορούν στον παγκόσμιο ιστό, στο ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο, στην επικοινωνία διαμέσου υπολογιστών και στις υπηρεσίες τηλεδιάσκε-
ψης. Επίσης, επιτυγχάνεται και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και γεφυρώνεται η 
τυπική με τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση (Κανελλόπουλος & Κουτσούμπα, 
2017).  

Τα MOOCs αποτελούν ένα σχετικά νέο φαινόμενο στον χώρο της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Cormier (2013) ορίζει το 
MOOC ως «ένα διαδικτυακό φαινόμενο που εγκολπώνει τη συνδεσιμότητα της κοινω-
νικής δικτύωσης, τη διευκόλυνση ενός αναγνωρισμένου ειδικού στον τομέα μελέτης και 
μία συλλογή με δωρεάν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό». Αναλύοντας περαιτέρω τον 
όρο (MOOC), επισημαίνει ότι η έννοια (α) Μαζικό (Massive), σημαίνει ότι απευθύ-
νεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων για τη διευκόλυνση συνδέσεων μέσα στο δίκτυο, (β) 
Ανοικτό (Open), σημαίνει χωρίς εμπόδια, σε μη κλειστό περιβάλλον, (γ) Διαδικτυα-
κό (Online), ότι είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου, και (δ) Μάθημα (Course), παρέχει 
μία διδακτική δομή στους σπουδαστές. 

Συνεπώς, τα MOOCs, ως διαδικτυακοί κύκλοι μαθημάτων, αποσκοπούν στη μαζική 
συμμετοχή, με ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και ενδείκνυνται για κάθε περιβάλλον 
που έχει συνδεσιμότητα (Web ή Wi-Fi). Προσφέρονται σε διάφορες γλώσσες, καταρ-
γούν τις ζώνες ώρας και τα φυσικά όρια, προσφέρουν ένα κοινό, πλαισιωμένο περιε-
χόμενο σε άτυπο περιβάλλον για όλους, ενισχύουν τη συμμετοχή στη διαδικτυακή 
μάθηση και βελτιώνουν τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης. Παράλληλα, παρέχουν 
ένα ισχυρό εργαλείο για σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στην παροχή προ-
γραμμάτων σπουδών στον χώρο της ανωτάτης εκπαίδευσης (Γκελαμέρης, 2015). Η 
εκπαιδευτική διεργασία σε αυτά γίνεται με εύχρηστο και ευχάριστο τρόπο ώστε να 
ελκύει τον εκπαιδευόμενο να ολοκληρώσει το μάθημα και να του παρέχει περισσότε-
ρα κίνητρα για μάθηση (Ζαχαριάς & Καλογεράκη, 2016). 

Επιπλέον, ο Bates (2015), υποστηρίζει πως τα MOOCs, μεταξύ άλλων, παρέχουν δω-
ρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας, δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης 
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στη μάθηση, με μικρό κόστος, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έμμεση διαφήμιση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που τα αναπτύσσουν, μικρότερο κόστος σε σχέση με αυτό 
της συμβατικής εκπαίδευσης. Επίσης, συνεισφέρουν στην αντιληπτική μάθηση και 
στη συγκρότηση διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης, καθώς και στη δια βίου μάθηση 
και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.  

Ωστόσο, αναγνωρίζει και στοιχεία αρνητικά που σχετίζονται με τα διαδικτυακά αυτά 
μαθήματα, τα οποία αφορούν στο υψηλό ποσοστό διαρροής των εγγεγραμμένων χρη-
στών, στη μη συχνή συμμετοχή ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, στο περιορι-
σμένο μαθησιακό υλικό που διατίθεται, με αποτέλεσμα τα MOOCs να μην εντάσσο-
νται στην κατηγορία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, στις δυσκολίες που παρου-
σιάζονται στην αξιολόγησή τους ως προσφερόμενα προγράμματα, καθώς και στο υ-
ψηλό κόστος, που συνήθως απαιτεί τη συνδρομή ιδιωτικών πρωτοβουλιών (Ibid).  

Μεθοδολογία  

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού διάχυσης των MOOCs και της 
συμβολής τους στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, καθώς και στην επιβεβαίωση, κατάρριψη ή διαφοροποίηση των πλεονε-
κτημάτων και των μειονεκτημάτων των MOOCs για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναφορικά με τη μεθοδολογία, αξιοποι-
ήσαμε την ποσοτική μέθοδο μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου, ώστε να αναλυθεί 
το φαινόμενο σε επιμέρους μετρήσιμα χαρακτηριστικά και να προσδιοριστούν οι 
σχέσεις μεταξύ τους.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τον σκοπό, διαμορφώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  
• Ποια MOOCs έχουν παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί; 
• Επιβεβαιώνονται, καταρρίπτονται ή διαφοροποιούνται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της χρήσης των MOOCs στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

• Ποια εκπαιδευτικά θέματα θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σημαντικά για την εξ αποστά-
σεως επιμόρφωσή τους μέσω MOOCs;  

Δείγμα και Εργαλεία 

Το δείγμα αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί, 5 άνδρες και 5 γυναίκες, οι οποίοι ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα και πληρούσαν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις. Το εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο με 
ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονταν με τον σκοπό 
της έρευνας. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η διερεύνηση: (α) του προφίλ των 
εκπαιδευτικών, (β) της θεματολογίας των MOOCs που έχουν παρακολουθήσει, (γ) 
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των MOOCs σχετικά με την εξ απο-
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στάσεως επιμόρφωσή τους, και (δ) των θεματικών - γνωστικών περιοχών που προ-
σελκύουν τους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω επιμόρφωση.  

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας απαιτήθηκε διάστημα ενός μήνα. Σε αυτό 
το διάστημα ενημερώθηκαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών και 
Νηπιαγωγείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη από τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Το ερωτηματολό-
γιο σχεδιάστηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρ-
μογή των φορμών της “Google”. Συνεπώς, πρόσκληση για τη συμπλήρωσή του έλα-
βαν περίπου 800 εκπαιδευτικοί, στους οποίους κατέστη σαφές ότι θα διατηρούνταν η 
ανωνυμία τους, ενώ θα τους κοινοποιούνταν τα αποτελέσματα της έρευνας σε περί-
πτωση που το επιθυμούσαν. H επεξεργασία και η ανάλυσή των ποσοτικών δεδομένων 
(κλειστών ερωτήσεων) του ερωτηματολογίου διενεργήθηκε μέσω του λογισμικού MS 
Excel που παρέχουν οι φόρμες της “Google”. Για κάθε ερώτηση χρησιμοποιήθηκε η 
τακτική κλίμακα (Likert 1-5): (1) Συμφωνώ απόλυτα, (2) Συμφωνώ, (3) Ούτε συμφω-
νώ ούτε διαφωνώ, (4) Διαφωνώ, (5) Διαφωνώ απόλυτα. Τέλος, όσον αφορά στις α-
νοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αφού πρώτα κατασκευάστηκαν κατηγορίες 
με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των απαντήσεων, στη συνέχεια, έγινε η στατιστική 
επεξεργασία τους με το λογισμικό MS Excel, όπου υπολογίστηκε η συχνότητα των 
απαντήσεων για κάθε άξονα που δημιουργήθηκε ύστερα από την ποιοτική ανάλυσή 
τους.  

Αποτελέσματα 

Από τα δεδομένα που προέκυψαν, φάνηκε, σε πρώτο επίπεδο, ότι υπάρχει μία ισορ-
ροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών που έχουν εμπλακεί με MOOCs. 
Από αυτούς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να εκδηλώνουν: (α) δάσκαλοι (n=5) 
και νηπιαγωγοί (n=2), (β) εκπαιδευτικοί με λίγα έτη υπηρεσίας (n=7), (γ) μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί (n=7), (δ) εκπαιδευτικοί που κατέχουν ανώτερους τίτλους σπουδών (n=4) 
ή κάποιο δεύτερο πτυχίο (n=3) και (ε) εκπαιδευτικοί που κατέχουν κάποια πιστοποί-
ηση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) (Α΄ ή Β΄ επι-
πέδου) (n=7). 

Από την ανάλυση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
δείχνουν μία προτίμηση σε θέματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
MOOCs που έχουν παρακολουθήσει. Γενικότερα, όμως, παρατηρείται μια διασπορά 
στα πραγματοποιημένα MOOCs, τα οποία ποικίλλουν ως προς τη θεματολογία τους. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν θέματα σχετικά 
με την ιστορία, τον προγραμματισμό, τη μικτή μάθηση, τη διατροφή και την παιδα-
γωγική (βλ. Εικόνα 1).  
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Εικόνα: 1: Υλοποιημένα MOOCs εκπαιδευτικών 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επιβεβαιώνουν 
και διαφοροποιούν ελαφρώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των 
MOOCs στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία: (α) της 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας (M.O.= 2,40), (β) της προώθησης της ε-
νεργούς συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία (Μ.Ο.= 2,10), (γ) της αύξησης των 
κινήτρων των συμμετεχόντων για μάθηση (Μ.0.= 1,90), (δ) της υποστήριξης της επι-
κοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων που δημιουργούνται (Μ.Ο.= 2,30), (ε) της 
ανάδειξης και καλλιέργειας της δημιουργικής και κριτικής σκέψης (Μ.Ο.=2,60), (στ) 
της κατάργησης των γεωγραφικών περιορισμών (Μ.0.= 1,60), της μη ύπαρξης ορίων 
ηλικίας στους συμμετέχοντες (Μ.Ο.= 0,90), (ζ) της παροχής πιστοποίησης στους 
συμμετέχοντες (Μ.Ο.=2,70), (η) της γεφύρωσης της προσφοράς και της ζήτησης για 
επιμόρφωση (Μ.Ο.=1,80), (η) της άρσης των εμποδίων του χρόνου και του ρυθμού 
μάθησης (Μ.Ο.= 1,70), (θ) της διατήρησης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για 
επιμόρφωση (Μ.Ο.= 3,60) και (ι) της βελτίωσης της ποιότητας της μαθησιακής διαδι-
κασίας (Μ.Ο.=2,10). Επιπλέον, στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά με το ποια άλλα πλεο-
νεκτήματα αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί στην παρακολούθηση προγραμμάτων 
MOOCs αναφέρουν: (α) την ευελιξία στον τρόπο μάθησης, (β) τη δωρεάν παροχή 
ορισμένων μαθημάτων, (γ) τις ενδιαφέρουσες θεματολογίες που μπορούν να αναπτυ-
χθούν, καθώς και (δ) την ελευθερία της μάθησης που παρέχεται στον εκάστοτε επι-
μορφούμενο. 

Σχετικά με τα μειονεκτήματα, οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την άποψη ότι η επιμόρ-
φωση μέσω MOOCs απαιτεί: (α) πιθανώς αυξημένες τεχνολογικές ικανότητες και 
δεξιότητες από τους συμμετέχοντες (Μ.Ο.= 3,10) και (β) την καταβολή διδάκτρων 
για την παρακολούθηση των περισσότερων μαθημάτων (Μ.Ο.=1,40). Επίσης, αναφέ-
ρουν πως μέχρι τώρα προσφέρεται μικρή ποικιλία θεμάτων για επιμόρφωση 
(Μ.Ο.=2,10) και συνεπώς δεν ικανοποιούν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Επίσης, 
επισημαίνουν ότι πιθανώς να αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καλή 
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γνώση των Η/Υ (Μ.Ο.= 2,90). Επιπλέον, στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά με το ποια 
άλλα μειονεκτήματα αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί στην παρακολούθηση προγραμ-
μάτων MOOCs αναφέρουν: (α) τη δυσκολία παρακολούθησης ξενόγλωσσων μαθη-
μάτων και (β) τη μεγάλη διάρκεια ορισμένων προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει κόπωση στο σπουδαστή και να τον οδηγήσει στην εγκατάλειψη της επι-
μόρφωσης.  

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι, ενώ η βιβλιογραφία αναφέρει ρητά τα μεγάλα 
ποσοστά εγκατάλειψης και διαρροής των συμμετεχόντων σε MOOCs, οι συμμετέχο-
ντες στην έρευνά μας εκπαιδευτικοί παρουσίασαν σχετικά μικρό ποσοστό εγκατάλει-
ψης (30%). Από τους υπόλοιπους 7 εκπαιδευτικούς (70%), μόνο 2 κατάφεραν να λά-
βουν την πιστοποίηση. Οι υπόλοιποι 5, αν και ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των 
μαθημάτων δεν έλαβαν κάποιο πιστοποιητικό επειδή έπρεπε να καταβάλλουν χρημα-
τικό αντίτιμο με τη λήξη των μαθημάτων. 

Τέλος, σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεω-
ρούν ως ενδιαφέρουσες θεματικές περιοχές για εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω 
MOOCs ζητήματα που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση πρωτίστως (π.χ. 
εκπαίδευση προσφύγων) και έπειτα με την ειδική αγωγή (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, 
ειδική εκπαίδευση), τη διδακτική των διάφορων μαθημάτων (π.χ. διδακτική γλώσσας, 
φυσικών επιστημών, θεατρική αγωγή), καθώς και την επιμόρφωση ως προς το περιε-
χόμενο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν (ιστορία, μαθηματικά, προγραμ-
ματισμός). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό, υπάρχει ζήτηση για επιμόρφωση σε θέματα 
που αφορούν στη διοίκηση της εκπαίδευσης (π.χ. διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων), 
στη διαχείριση κρίσεων στις σχολικές μονάδες (διαχείριση σχολικής τάξης, αντιμε-
τώπιση κρουσμάτων βίας) και στις διεθνείς συνεργασίες σε θέματα εκπαίδευσης (π.χ. 
ευρωπαϊκά προγράμματα) (βλ. Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Ενδιαφέρουσες θεματικές περιοχές επιμόρφωσης 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μία προσπάθεια για την εξέταση της συμβολής των 
MOOCs στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Σκοπός ήταν η παρουσίαση των MOOCs που έχουν παρακολουθήσει οι εκπαι-
δευτικοί, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των MOOCs για 
την εξ αποστάσεως επιμόρφωσή τους, καθώς και εκπαιδευτικών θεμάτων που προ-
σελκύουν τους εκπαιδευτικούς για την περαιτέρω επιμόρφωση τους μέσω MOOCs.  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Ελλή-
νων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης μέσω MOOCs βρίσκεται ακόμα σε βρεφικό 
στάδιο. Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί εκείνοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 
σχετικό μάθημα και μπορούν να εκφέρουν άποψη για τη σημαντικότητα των MOOCs 
στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση τους και, συνεπώς, στην επαγγελματική τους ανά-
πτυξη. Σημαντικός ισχυρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός της μικρής 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην παρούσα εργασία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικοί ήταν κυρίως άτομα μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι έχουν πιστοποιημένες γνώσεις 
στη χρήση των υπολογιστών και κατέχουν κάποιον ανώτερο μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ή κάποιο δεύτερο πτυχίο.  

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήδη διάκεινται θετικά στην παρακολούθηση διάφο-
ρων MOOCs που σχετίζονται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και με τα 
επιστημονικά ενδιαφέροντά τους. Διακρίνουν θετικά στοιχεία σε αυτόν τον καινοτό-
μο τρόπο επιμόρφωσης και προτείνουν ενδιαφέρουσες θεματικές περιοχές που θα 
μπορούσαν να προσελκύσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους συναδέλφους τους. Συ-
νεπώς, διακρίνεται η αναγκαιότητα για στοχευμένες δράσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
γνωρίσουν την ύπαρξη τέτοιων μαθημάτων, έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αυτά και 
να αποκομίσουν μαθησιακά οφέλη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και επιμόρ-
φωση. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε τέτοια μαθήματα θα μπορέσουν να αντιληφ-
θούν τη σημασία των MOOCs στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη, να εξοικειωθούν 
με το νέο αυτό τρόπο μαθήματος, να προτείνουν βελτιωτικές αλλαγές και να αποκο-
μίσουν ουσιαστικά οφέλη από αυτό. Απαιτείται, λοιπόν, μια καλά σχεδιασμένη και 
οργανωμένη διαδικασία προβολής αυτού του νέου τρόπου μάθησης και εκπαίδευσης, 
έτσι ώστε να αναδειχθούν τα βασικά σημεία, η στοχοθεσία και τα οφέλη του.  

Χρήσιμο θα ήταν ακόμα να διεξαχθεί μία έρευνα ώστε να προκύψει από τους εκπαι-
δευτικούς ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα MOOCs που απευ-
θύνονται σε εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και τι ακόμα θα ήθελαν οι ίδιοι να δίνεται 
σαν δυνατότητα μέσα από τέτοια προγράμματα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να γίνουν 
αντίστοιχες προσπάθειες και έρευνες σε καθηγητές και ειδικότητες της Β/θμιας εκ-
παίδευσης έτσι ώστε να αναλυθούν οι εμπειρίες και οι απόψεις τους στη συμμετοχή 
σε MOOCs και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κατά το σχεδιασμό τέτοιων μαθημά-
των.  
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Τέλος, θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους θα ήταν θετικοί 
στην συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα, καθώς και οι λόγοι της εγκατάλειψης 
τους από τέτοιου είδους επιμορφώσεις. Τα αποτελέσματα αυτά θα ήταν ίσως από τα 
κυριότερα στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για το σχεδιασμό MOOCs τα οποία θα α-
πευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και θα έχουν ουσιαστικά οφέλη για την 
εκπαιδευτική κοινότητα.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Σημαντικοί περιορισμοί της έρευνας είναι οι παρακάτω: (α) η έρευνα διενεργήθηκε 
σε ένα μικρό πλήθος εκπαιδευτικών αν και απευθύνθηκε σε 800 περίπου εκπαιδευτι-
κούς που εργάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας και (β) η έρευνα περιορίστηκε στη χρήση ενός ερωτηματολογίου. 
Συνεπώς, η εφαρμογή της σε περισσότερους εκπαιδευτικούς καθώς και η πλαισίωσή 
της και με άλλους τρόπους συλλογής χρήσιμων δεδομένων (π.χ. συνεντεύξεις) θα ή-
ταν κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία και εγκυρότητά της.  
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Γαλλικές γεύσεις στο πιάτο μας 

Αντωνοπούλου Σοφία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05(Γαλλικών)-kos201277@gmail.com   

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκπαιδευτική δράση-καλή πρακτική στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα των σπουδαστών του ΔΙΕΚ που μαθαίνουν 
Γαλλικά για να τα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους στα-
διοδρομίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ), 
τη συνεργατική μάθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαθεματική-διαπολιτι-
σμική προσέγγιση της γνώσης από τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ.           

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, Γαλλικά για επαγγελματική χρήση, ΤΠΕ   

Εισαγωγή 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή παρουσιάζει μια εκπαιδευτική δράση- καλή πρα-
κτική που αφορά τους σπουδαστές του τμήματος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» του ΔΙΕΚ, οι οποίοι βρίσκονται στο δεύτερο έτος κατάρτισης, κα-
τέχουν χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας (σχεδόν αρχάριοι, Α1-), διδάσκονται βασικές 
γραμματικοσυντακτικές δομές σε συνδυασμό με μια βασική γαλλική ορολογία για το 
αντικείμενό τους, σύμφωνα πάντα με τον οδηγό σπουδών της ειδικότητάς τους. Στο 
διάστημα που προηγείται της εκπαιδευτικής δράσης, οι σπουδαστές έχουν διδαχθεί την 
4η διδακτική ενότητα του γαλλικού βιβλίου «Στην κουζίνα» («En cuisine», εκδοτικός 
οίκος CLÉ INTERNATIONAL), η οποία παρουσιάζει εκτός των άλλων διάφορα είδη 
ζύμης και προϊόντα που παρασκευάζονται με ζύμη. Αφού έχουν αφομοιωθεί οι λεξιλο-
γικές και γραμματικές δομές της συγκεκριμένης ενότητας, η εκπαιδεύτριά τους προ-
χωρά στην υλοποίηση της παρακάτω εκπαιδευτικής δράσης-καλής πρακτικής, η οποία 
ολοκληρώνεται σε 5 διδακτικές ώρες. Θα αναλυθούν στη συνέχεια, οι συγκεκριμένοι 
στόχοι που έθεσε η εκπαιδευτικός, η αναλυτική περιγραφή των πέντε μικροδραστηριο-
τήτων, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, των σπουδαστών καθώς και η προστιθέμενη αξία 
της χρήσης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα 
στο μάθημα των Γαλλικών. Στο τέλος παρατίθενται τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν 
στους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης. 

Στόχοι 
− Να αξιοποιήσουν πρακτικά οι σπουδαστές τις λεξιλογικές και γραμματικοσυντα-

κτικές δομές που διδάχτηκαν καθόλη τη διάρκεια της 4ης ενότητας 
− Να αναζητήσουν γαλλικές συνταγές (αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής) στο διαδίκτυο 

ανά ομάδες 
− Να δημιουργήσουν γραπτώς δικές τους “πειραγμένες” συνταγές σε έγγραφο του 

padlet 
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− Να αναρτήσουν μια ομαδική τους εργασία στο ιστολόγιο της ειδικότητας τους στην 
κεντρική ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ    

− Να δημιουργήσουν πρακτικά τις δικές τους γαλλικές συνταγές και να τις παρουσιά-
σουν στα ελληνικά και τα γαλλικά στις εκδηλώσεις του ΔΙΕΚ που σχετίζονται με 
τις «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» κατά τις οποίες, πραγματοποιείται το άνοιγμα της σχο-
λής τους στην τοπική κοινωνία 

− Να αποκτήσουν διαπολιτισμική συνείδηση και ορθές επαγγελματικές πρακτικές  

Περιγραφή εκπαιδευτικής δράσης 

Αφού οι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη της 4ης  ενότητας στις προηγούμε-
νες διδακτικές ώρες, προχωρούν στην περαιτέρω αξιοποίησή της με τους παρακάτω 
τρόπους: 

1η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Αρχικά, παρακολουθούν όλοι μαζί οι σπουδαστές μέσω του διαδραστικού πίνακα δύο 
γαλλικά βίντεο από το youtube: 

α) το πρώτο σχετικό με την ποικιλία των γαλλικών γλυκών, μέσα από το οποίο οι σπου-
δαστές θα πρέπει να εντοπίσουν κάποια από τα γλυκά που ήδη ξέρουν στα γαλ-
λικά     https://youtu.be/PdJruGl02F4 

β) το δεύτερο σχετικό με την υψηλή ζαχαροπλαστική και τον τρόπο εργασίας σε ένα 
γαλλικό εστιατόριο, που θα εμπλουτίσει τις διαπολιτισμικές τους γνώσεις στη ζαχαρο-
πλαστική https://youtu.be/CwsMHVCp-ac  

και ακολουθεί αρχικά συζήτηση-αναστοχασμός σχετικά με τα ήδη γνωστά τους γαλ-
λικά γλυκά και μαγειρικά σκεύη καθώς και τα  υλικά που εντόπισαν και σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, η συζήτηση εστιάζεται στο κατά πόσο όλη αυτή η ποικιλία γλυκών και ο ε-
παγγελματικός τρόπος εργασίας των Γάλλων συμβαδίζει ή μη με τα ελληνικά δεδομένα 
στο χώρο αυτό. Τέλος, συζητούν για τις δυσκολίες ή τα βοηθητικά στοιχεία που εντό-
πισαν στα δυο γαλλικά βίντεο και τους βοήθησαν στην κατανόησή τους (π.χ γρήγορος 
τρόπος ομιλίας, εικόνες, γνωστές διδαγμένες λέξεις κτλ.).  

2η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Στη συνέχεια, οι σπουδαστές με αφορμή τη συνταγή της κις λορέν στη σελίδα 39 της 
4ης ενότητας του βιβλίου τους, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση και άλ-
λων γαλλικών συνταγών για το συγκεκριμένο προϊόν αρτοποιίας στο youtube όπως για 
παράδειγμα: https://youtu.be/93vg7MuqkSQ . Χωρίζονται σε δύο ομάδες με κλήρωση 
και κρατούν τις αντίστοιχες σημειώσεις τους  σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs 
(έχουν ήδη μάθει να δουλεύουν με συνεργατικά έγγραφα) , τις οποίες στη συνέχεια θα 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα ανά 
ομάδα. Στο τέλος της παρουσίασης, ακολουθεί συζήτηση-αναστοχασμός για τις 
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δυσκολίες που αντιμετώπισαν, την ποικιλία συνταγών κις λορέν που υπάρχει και για 
το αν στην Ελλάδα υπάρχει η κις λορέν στα αρτοποιεία ή στα εστιατόρια και με ποιον 
τρόπο φαντάζονται ότι παρασκευάζεται (έχουν ήδη διδαχθεί μια γαλλική συνταγή για 
αυτήν) 

3η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Στο στάδιο αυτό πάλι οι δυο ομάδες χωριστά δημιουργούν γραπτώς μια δική τους “πει-
ραγμένη” συνταγή κις λορέν σε συνεργατικό έγγραφο google docs και κατόπιν μετα-
φέρουν ηλεκτρονικά η μια ομάδα μετά την άλλη  τη συνταγή τους σε μια παρουσίαση 
padlet (έχουν ξαναδουλέψει το συγκεκριμένο ψηφιακό μέσο). Η συνταγή τους θα είναι 
γραμμένη στα γαλλικά και τα ελληνικά.  

4η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Αφού τελειώσουν την ηλεκτρονική τους παρουσίαση, την αναρτούν με ένα εισαγωγικό 
σύντομο κείμενο στο ιστολόγιο (blog) της ειδικότητας τους (οι ίδιοι το έχουν ήδη δη-
μιουργήσει) στην κεντρική ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα ε-
πεξεργασίας-σχολιασμού σε όλους τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ και τους εκπαιδευτές 
τους.   

5η μικροδραστηριότητα(1 διδακτική ώρα) 

Σε αυτή τη φάση, δημιουργούν πρακτικά τις δικές τους κις λορέν, τις οποίες παρουσιά-
ζουν στα ελληνικά και τα γαλλικά στην εκδήλωση του ΔΙΕΚ για τις “ΗΜΕΡΕΣ ΚΑ-
ΡΙΕΡΑΣ”. Εκεί έρχονται σε επαφή με την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματίες της 
περιοχής στους κλάδους της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής αλλά και με Γάλλους σπου-
δαστές αντίστοιχης ειδικότητας που βρίσκονται στον τόπο τους με πρόγραμμα 
Erasmus+.  

Στο τέλος της εκδήλωσης, γίνεται μια συνολική συζήτηση-αποτίμηση της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε συνολικά, τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε, τι θα ξαναέκαναν στο 
μέλλον, τι κέρδισαν τελικά σαν άνθρωποι και σπουδαστές. 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Καθόλη τη διάρκεια των μικροδραστηριοτήτων, η εκπαιδεύτρια στέκεται δίπλα στους 
σπουδαστές, τους παρέχει την αρχική αφόρμηση με τα δύο γαλλικά βίντεο και στη συ-
νέχεια έχει επικουρικό ρόλο μέσα στην τάξη, συντονίζει τις συζητήσεις-αποτιμήσεις 
των διαφόρων σταδίων και τους διευκολύνει με τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα α-
ντιμετωπίσουν στη γαλλική γλώσσα.   

Ρόλος σπουδαστών 
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Οι σπουδαστές έχουν ενεργό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης κα-
θώς αξιοποιούν τους διδακτικούς στόχους μέσα από ποικίλες μορφές πληροφόρησης, 
διερευνητικές διαδικασίες και βιωματικές προσεγγίσεις, λειτουργούν συνεργατικά σχε-
δόν σε όλες τις μικροδραστηριότητες, αξιοποιούν τα google docs και το padlet, κάνουν 
ηλεκτρονικές αναρτήσεις στο ιστολόγιο της ειδικότητάς τους στην κεντρική ιστοσε-
λίδα της σχολής τους, προβληματίζονται από τα γαλλικά βίντεο, ενισχύουν τη διαπο-
λιτισμική συνείδησή τους και αξιοποιούν ποικιλοτρόπως τις θεωρητικές τους γνώσεις 
για την ανάδειξη του ταλέντου τους και την επαγγελματική επαφή τους με την τοπική 
κοινωνία.  

Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ-Χρήση ψηφιακών μέσων 

Σε αυτή την εκπαιδευτική δράση, αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο διαδραστικός πίνα-
κας είτε για την προβολή των αρχικών βίντεο του youtube, είτε για τις παρουσιάσεις 
των συνεργατικών εγγράφων των ομάδων, είτε για τη δημιουργία της παρουσίασης του 
padlet, είτε για την ανάρτηση στο ιστολόγιο της κεντρικής ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ.  

Tο youtube, τα google docs, το padlet και  το ιστολόγιο αποτέλεσαν πηγές προβλημα-
τισμού-αναστοχασμού,  καλλιέργειας της κριτικής σκέψης για τους σπουδαστές, ανά-
πτυξης της συγκριτικής -διαπολιτισμικής σκέψης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.  

Συμπέρασμα 

Αυτή η εκπαιδευτική δράση μέσα από τις ποικίλες μικροδραστηριότητές της, εναρμο-
νίζεται πλήρως με κάποιες από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που περιλαμβά-
νουν τις συνεργατικές διεργασίες, τη βιωματική μάθηση και την πολυδιάστατη οικο-
δόμηση της γνώσης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε σπουδαστές του ΔΙΕΚ της 
ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)», με 
μια μικρή τροποποίηση ενδεχομένως στα αρχικά βίντεο αφόρμησης που δίνονται από 
την εκπαιδεύτρια. Τέλος, το μάθημα των Γαλλικών αντιμετωπίζεται σίγουρα πιο σο-
βαρά από τους σπουδαστές καθώς τους παρέχει εχέγγυα για εργασία σε γαλλόφωνα 
γλωσσικά περιβάλλοντα και εμπειρίες-επαγγελματικές γνώσεις που διευρύνουν τους 
επαγγελματικούς τους ορίζοντες και την διαπολιτισμική τους συνείδηση.   

Φύλλα εργασίας 

Για την 1η μικροδραστηριότητα (1η διδακτική ώρα) 

Σήμερα, αφού ολοκληρώσαμε την 4η ενότητα του βιβλίου μας, θα δούμε δυο γαλλικά 
βίντεο μικρής διάρκειας το καθένα. Κατά την προβολή τους, θέλω να παρατηρήσετε 
και να αναγνωρίσετε τα γαλλικά γλυκά και τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιούνται. 
Επίσης, θέλω να παρατηρήσετε τις συνθήκες εργασίας σε ένα γαλλικό ζαχαροπλα-
στείο-εστιατόριο και θα συζητήσουμε μαζί κατά πόσο αυτές εναρμονίζονται με τα ελ-
ληνικά δεδομένα σύμφωνα με την επαγγελματική σας εμπειρία. Στο τέλος, θα συζητή-
σουμε τι σας άρεσε και τι σας δυσκόλεψε στα δυο βίντεο που παρακολουθήσατε.        
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Για τη 2η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Σήμερα, θα ασχοληθούμε με τις συνταγές της κις λορέν. Είδαμε ήδη μια στο βιβλίο μας 
και τώρα εσείς θα χωριστείτε τυχαία (με κλήρωση) σε δυο ομάδες και θα αναζητήσετε 
στο youtube και άλλες γαλλικές συνταγές για την παρασκευή της κις λορέν. Κάθε ο-
μάδα θα κρατάει σημειώσεις από τη διαδικτυακή της αναζήτηση σε ένα συνεργατικό 
έγγραφο google docs, στη συνέχεια θα μας τις παρουσιάσετε εναλλάξ στην τάξη μέσω 
του διαδραστικού πίνακα. Μετά τις παρουσιάσεις σας, θα συζητήσουμε για τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίσατε σχετικά με την αναζήτησή σας, πόση ποικιλία συνταγών κις 
λορέν βρήκατε και αν στην Ελλάδα υπάρχει η κις λορέν στα αρτοποιεία ή στα εστια-
τόρια φανταστείτε με ποιον τρόπο την παρασκευάζουν.  

Για την 3η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε…..κάθε ομάδα (όπως είχατε χωριστεί την προηγούμενη 
ώρα) θα δημιουργήσει γραπτώς μια δική της “πειραγμένη” συνταγή κις λορέν σε συ-
νεργατικό έγγραφο google docs. Η συνταγή σας θα είναι γραμμένη στα γαλλικά και τα 
ελληνικά. Στη συνέχεια θα την περάσετε ηλεκτρονικά σε μια παρουσίαση padlet η μια 
ομάδα μετά την άλλη.  

Για την 4η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Τώρα που τελειώσατε την ηλεκτρονική παρουσίαση, θα την αναρτήσετε στο ιστολόγιο 
(blog) της ειδικότητας σας στην κεντρική ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ δίνοντας παράλληλα 
το δικαίωμα επεξεργασίας-σχολιασμού σε όλους τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ και τους 
εκπαιδευτές σας. Μαζί με την ανάρτηση θα πρέπει να γράψετε ένα σύντομο διευκρινι-
στικό κείμενο που θα τη συνοδεύει.  

Για την 5η μικροδραστηριότητα (1 διδακτική ώρα) 

Τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε…..θα φτιάξετε ανά δυο τη δική σας κις λο-
ρέν, την οποία θα παρουσιάσετε στα ελληνικά και τα γαλλικά στην εκδήλωση του 
ΔΙΕΚ για τις “ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ”. Εκεί θα έρθετε σε επαφή με την τοπική κοινω-
νία, τους επαγγελματίες της περιοχής στους κλάδους της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής 
αλλά και με Γάλλους σπουδαστές αντίστοιχης ειδικότητας που βρίσκονται στον τόπο 
μας με πρόγραμμα Erasmus+. Στο τέλος της εκδήλωσης, θα συζητήσουμε για τη δια-
δικασία που ακολουθήθηκε συνολικά, τι σας άρεσε, τι σας δυσκόλεψε, τι θα ξανακά-
νατε στο μέλλον, τι κερδίσατε τελικά ως άνθρωποι και ως σπουδαστές του ΔΙΕΚ.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

http://widget.editis.com/cle/9782090386738#page/13/mode/1up: 4η ενότητα του γαλ-
λικού βιβλίου EN CUISINE, Clé International, 2018 (προσπέλαση 1/3/2019) 
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https://youtu.be/PdJruGl02F4: Une journée à la pâtisserie chocolaterie Alban Guilmet 
(προσπέλαση 1/3/2019) 

https://youtu.be/CwsMHVCp-ac : Stage de haute pâtisserie (avril 2009) (προσπέλαση 
1/3/2019) 

https://youtu.be/93vg7MuqkSQ : Apprendre le français en cuisinant. La quiche lorraine 
!(προσπέλαση 1/3/2019)  

www.gsae.edu.gr/attachments/article/1427/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf : Οδηγός σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός αρτοποιός- 
ζαχαροπλαστικής (προσπέλαση 1/3/2019) 
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Ερμηνευτικό Μοντέλο Έρευνας 

Xανιώτη Μαρουσώ 
Εκπ/κός Π.Ε.70/71, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, M.Εd, Yποψήφια 

Διδάκτορας, marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Το ποιοτικό μοντέλο έρευνας είναι βασισμένο στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση 
περί κοινωνικών κατασκευών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η πραγματικότητα. 
Σημειωτέον στην ποιοτική έρευνα δεν γνωρίζεται μία μοναδική και αντικειμενική 
πραγματικότητα αλλά αντίθετα υπάρχουν οι υποκειμενικές πραγματικότητες και γνώ-
σεις και αυτές καλείται να εντοπίσει και ο ερευνητής. Σύμφωνα με τον νομιναλισμό, η 
πραγματικότητα είναι προϊόν ατομικής γνωστικής διαδικασίας και δημιουργείται από 
το νου του ανθρώπου σε αντίθεση με τον ρεαλισμό που πρεσβεύει την αντικειμενική 
φύση της πραγματικότητας,  ως δεδομένο του κόσμου με ανεξάρτητη ύπαρξη. Άλλω-
στε η γνώση είναι πνευματικής, υποκειμενικής και υπερβατικής μορφής, που βασίζεται 
στην εμπειρία  και στη διεισδυτική αντίληψη η οποία έχει μια μοναδική και ουσιωδώς 
προσωπική φύση, γεγονός που επιβάλλει  στους ερευνητές την ενεργό ανάμειξη στα 
θέματα που ερευνούν καθώς και την απόρριψη των μεθόδων του φυσικού επιστήμονα. 
H παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει το ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας και τις 
θεωρητικές προϋποθέσεις του και να συγκρίνει το ποιοτικό με το ποσοτικό μοντέλο 
έρευνας. 

Λέξεις-Κλειδιά: κονστρουκτιβισμός, νομιναλισμός, βολονταρισμός, ιδιογραφική προ-
σέγγιση.. 

Θεωρητική Φιλοσοφική Προσέγγιση 

Υποκειμενική θεωρείται ως ένα βαθμό και η ερμηνεία του ερευνητή σε αυτές τις πραγ-
ματικότητες και καταλυτική επιρροή ασκείται από το περιβάλλον. Βασικός στόχος της 
ποιοτικής έρευνας δεν είναι αυτή καθαυτή η αντικειμενικότητα αλλά το νόημα της 
πραγματικότητας και ο τρόπος που αυτό γίνεται αντιληπτό σε διάφορες ομάδες ανθρώ-
πων που έχουν τις δικές απόψεις, γνώσεις και φιλοσοφία (Creswell, 2011). Επειδή κάτι 
αντίστοιχο συμβαίνει και με τον ερευνητή, όντας και ο ίδιος μέλος της κοινωνίας, στην 
ποιοτική έρευνα, ενδιαφέρεται κυρίως να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει υποθέσεις που 
σχετίζονται με την ερμηνεία μίας πραγματικότητας και ενός φαινομένου και όχι να 
εντοπίσει την αντικειμενική αλήθεια. Οι υποθέσεις αυτές προκύπτουν από τον τρόπο 
που οι άνθρωποι σκέφτονται, ζουν, δημιουργούν αλλά και ερμηνεύουν τα κοινωνικά 
φαινόμενα της πραγματικότητας (Χανιώτη, 2018). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 
τόσο τα υποκείμενα μίας έρευνας στην οποία εφαρμόζεται η ποιοτική μεθοδολογία όσο 
και ο ίδιος ο ερευνητής αποτελούν μέρος της κοινωνίας και κατ’ επέκτασης και της 
πραγματικότητας που δημιουργείται μέσα σε αυτήν. Συμβάλλουν δηλαδή στην κατα-
σκευή της πραγματικότητας και ως εκ τούτου ο τρόπος που ερμηνεύουν ένα κοινωνικό 
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φαινόμενο είναι σημαντικός για την κατανόηση της δημιουργίας του και των αναγκών 
που εξυπηρετεί η ύπαρξη του (Robson, 2007).  

Το ανθρώπινο ον στην ποιοτική έρευνα είναι ταυτόχρονα το υποκείμενο και το αντι-
κείμενο της μελέτης. Σύμφωνα με τον βολονταρισμό αποδίδεται στα ανθρώπινα όντα 
ένας περισσότερο δημιουργικός ρόλος, με μια οπτική της οποίας η «ελεύθερη βού-
ληση» βρίσκεται στο προσκήνιο και ο άνθρωπος θεωρείται ο δημιουργός του περιβάλ-
λοντός του, ο ελέγχων κι όχι ο ελεγχόμενος, ο κύριος μάλλον παρά η μαριονέτα. Αντί-
θετα ο ντετερμινισμός τείνει να θεωρεί τα ανθρώπινα όντα και τις εμπειρίες τους προϊ-
όντα του περιβάλλοντός τους που καθορίζονται από εξωτερικές ως προς αυτούς συν-
θήκες (Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., 2008). 

Βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις του ερμηνευτικού/ποιοτικού 
μοντέλου έρευνας 

Βασικό αξίωμα συνεπώς της ποιοτικής έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία πραγ-
ματικότητα. Όλα εξαρτώνται από την οπτική και την ερμηνεία του κάθε ανθρώπου και 
αυτή προσπαθεί να εξετάσει η ποιοτική έρευνα (Mertens, 2005). Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επιτέλεση αυτού είναι ο ερευνητής να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με 
τα υποκείμενα που εκφράζουν μία συγκεκριμένη οπτική και ερμηνεία, να εδραιώσει 
δηλαδή μία διαλεκτική σχέση μαζί τους προκειμένου να τα κατανοήσει (Χανιώτη, 
2018). Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημασία της υποκειμενικής εμπειρίας των ατό-
μων στη δημιουργία του κοινωνικού κόσμου και ενδιαφέρει η κατανόηση του τρόπου 
με τον οποίο το άτομο δημιουργεί, τροποποιεί και ερμηνεύει τον κόσμο μέσα στον ο-
ποίο βρίσκεται (Creswell, 2011). Δίνεται λοιπόν βάρος στην ερμηνεία και την κατανό-
ηση αυτού που είναι μοναδικό και ιδιαίτερο σε σχέση με το άτομο παρά αυτού που 
είναι γενικό και καθολικό. Αυτή η προσέγγιση αμφισβητεί την ύπαρξη μιας εξωτερικής 
πραγματικότητας που αξίζει να μελετηθεί. Πρόκειται για προσέγγιση που υπογραμμίζει 
τη σχετικιστική φύση του κοινωνικού κόσμου. Aυτή η προσέγγιση στην κατανόηση 
της ατομικής συμπεριφοράς μπορεί να ονομαστεί ιδιογραφική (Cohen κ. ά., 2008) ε-
πειδή δίνει έμφαση στο ιδιαίτερο και ατομικό, άποψη που απηχούν οι Kirk και Μiller 
(1986:14). 

Διαφορές μεταξύ του παραδοσιακού ποσοτικού μοντέλου έρευνας και του ερμη-
νευτικού / ποιοτικού μοντέλου 

Η πρώτη και πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι ότι η ποσοτική 
μεθοδολογία ακολουθεί τη θετικιστική προσέγγιση (Mertens, 2005), σύμφωνα με την 
οποία η πραγματικότητα είναι μόνο μία και αντικειμενική και αυτή πρέπει να ανακα-
λυφθεί. Αντίθετα, η ποιοτική μεθοδολογία ερμηνεύει τις πολλαπλές, υποκειμενικές 
κοινωνικές πραγματικότητες που δημιουργούνται από την οπτική των υποκειμένων 
(Robson, 2007). Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία οι στόχοι της κάθε μεθοδολογίας είναι 
διαφορετικοί και το ίδιο ισχύει και για τις προσεγγίσεις που ακολουθούν αφού η μεθο-
δολογία και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικά 
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(Creswell, 2011). Ενώ η ποσοτική έρευνα μετρά αντικειμενικά δεδομένα, η ποιοτική 
διερευνά τις απόψεις των υποκειμένων έτσι όπως αυτές εκφράζονται. Αυτός είναι και 
ο λόγος που οι ερωτήσεις που τους απευθύνονται είναι γενικού  προκειμένου να εκ-
φραστούν οι απόψεις αυτές και να γίνουν κατανοητές. Οι απόψεις είναι το βασικό ζη-
τούμενο της ποιοτικής έρευνας και γι’ αυτό τα δεδομένα είναι ο λόγος τους αντίθετα 
από την ποσοτική έρευνα που βασίζεται σε αριθμούς (Χανιώτη, 2018). 

Πιο συγκεκριμένα, στην ποιοτική έρευνα αναζητούνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στα υποκείμενα και δημιουργούν την πραγματικότητα ενώ στην ποσοτική έ-
ρευνα γίνεται προσπάθεια να επικυρωθεί η θεωρητική πραγματικότητα που έχει διατυ-
πωθεί. Η πραγματικότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να αφαιρεθεί μέσω της ποσοτικής 
ανάλυσης και των μαθηματικών μοντέλων ενώ στην ποιοτική έρευνα η πραγματικό-
τητα αυτή αναπαρίσταται μέσω του λόγου των υποκειμένων και του νοήματος του και 
συγκρίνονται μεταξύ τους, (Cohen κ.ά., 2008).  

Οι παραπάνω διαφορές εκπορεύονται από τον τρόπο θεώρησης της κοινωνίας από κάθε 
μοντέλο. Για την ποσοτική έρευνα η κοινωνία έχει κανόνες και αξίες και αυτές διέπουν 
την οργάνωση και την τάξη οι οποίες θεωρούνται δεδομένες για την ύπαρξη της. Αντί-
θετα, στην ποιοτική έρευνα η κοινωνία αντιμετωπίζεται ως το παράγωγο των συγκρού-
σεων ανάμεσα στους ανθρώπους που τη συγκροτούν και στους οποίους επιβάλλονται 
οι ρυθμίσεις των αξιών των κατεχόντων εξουσία (Cohen κ.ά., 2008). 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία των νατουραλιστικών, ποιοτικών και ερμηνευτικών προσεγ-
γίσεων που τις διαφοροποιούν από τις θετικιστικές  αναλυτικότερα παρατίθενται ως 
εξής: Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στις δράσεις τους, δρουν εσκεμ-
μένα και κατασκευάζουν νοήματα μέσα από άλλα διαμέσου των δραστηριοτήτων τους 
(Blumer, 1969), κατασκευάζοντας με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό τους κόσμο χωρίς 
να είναι ξόανα και παθητικές κούκλες (Becker, 1970), ενώ οι καταστάσεις είναι ρευ-
στές με τάση να αλλάζουν τα γεγονότα και τις συμπεριφορές δεχόμενες επιδράσεις από 
το πλαίσιο. Τόσο τα άτομα όσο και τα γεγονότα είναι μοναδικά. Έτσι ο κοινωνικός 
κόσμος πρέπει να μελετάται στη φυσική του κατάσταση χωρίς παρεμβολή και χειρα-
γώγηση του ερευνητή. Tα άτομα ερμηνεύουν τα γεγονότα, τα πλαίσια και τις καταστά-
σεις και δρουν με βάση αυτά τα γεγονότα δίνοντας πολλαπλές ερμηνείες και προσεγ-
γίσεις στα επιμέρους γεγονότα και στις διάφορες καταστάσεις. Πολλά γεγονότα δεν 
είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν σε απλοϊκές ερμηνείες, συνεπώς οι «γενικές περιγρα-
φές» (Geertz, 1973) είναι πιο σημαντικές από την υπεραπλούστευση και ως εκ τούτου 
πρέπει να εξετάζονται οι διάφορες καταστάσεις περισσότερο μέσα από την οπτική των 
ατόμων που συμμετέχουν σ΄ αυτές και λιγότερο μέσω του ερευνητή. 

Η θέση του ερευνητή 

Επιβάλλεται λοιπόν, να γίνονται προσπάθειες να διεισδύει ο ερευνητής μέσα στο άτομο 
για να το κατανοήσει εσωτερικά προβάλλοντας αντίσταση στην εξωτερική μορφή και 
δομή που αντανακλά τη σκοπιά του παρατηρητή. (Cohen κ.ά., 2008). Οι ερμηνευτικές 
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προσεγγίσεις εστιάζουν στην εμπρόθετη συμπεριφορά του ατόμου η οποία ως τέτοια 
είναι προσανατολισμένη στο μέλλον Οι πράξεις έχουν νόημα μόνο στο βαθμό που μπο-
ρούμε να εξακριβώσουμε τις προθέσεις των δρώντων υποκειμένων και να μοιραστούν 
οι εμπειρίες τους σε αντίθεση με τα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα των κανονι-
στικών παραδειγμάτων που το αίτιο της συμπεριφοράς βρίσκεται στο παρελθόν. 

Για τους ερευνητές του ερμηνευτικού παραδείγματος η θεωρία αναδύεται και πρέπει 
να προκύπτει από συγκεκριμένες καταστάσεις. Θεμελιώνεται σε δεδομένα που παρά-
γονται από την ερευνητική πράξη. Η θεωρία δεν προηγείται της έρευνας αλλά έπεται 
αυτής (Strauss, 1987). Οι ερευνητές δουλεύουν απευθείας με την εμπειρία και την κα-
τανόηση προκειμένου να οικοδομήσουν τη θεωρία πάνω σ΄ αυτές. Τα δεδομένα θα ερ-
μηνευτούν με βάση τα νοήματα και τους σκοπούς εκείνων των ανθρώπων που είναι η 
πηγή τους. Έτσι η θεωρία που παράγεται θα πρέπει να είναι κατανοητή από εκείνους 
για τους οποίους ισχύει. Η θεωρία καθίσταται σύνολο νοημάτων που παρέχει διεισδυ-
τική αντίληψη και κατανόηση των πολυπρισματικών εικόνων της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς οι οποίες έχουν τόσες παραλλαγές όσες και οι καταστάσεις και τα πλαίσια που 
τις υποβαστάζουν (Cohen κ.ά., 2008). Αντιθέτως οι ερευνητές των κανονιστικών πα-
ραδειγμάτων που θεωρούν ότι η πραγματικότητα είναι η συλλογικότητα, είναι έκδηλη 
στο δρων υποκείμενο, στην κοινωνία, στους θεσμούς και στους οργανισμούς της με 
απώτατο σκοπό για τον ερευνητή να θεμελιώσει ένα περιεκτικό συλλογικό οικοδό-
μημα, μια καθολική θεωρία που να εξηγεί την ανθρώπινη και κοινωνική συμπεριφορά 
(Cohen κ.ά., 2008). 

Ο θετικισμός ως βασικό θεωρητικό πρίσμα, προσέγγιση στην μελέτη της συμπεριφο-
ράς και φιλοσοφική θέση της κοινωνικής επιστήμης (παραδοσιακό ποσοτικό μοντέλο) 
προσκολλάται στην εμπειρική επιστήμη και στις ορθολογικές μεθόδους, στις επαναλη-
πτικές προβλέψεις, στις απαράλλακτες όψεις του προσώπου, στις ορατές εξωτερικότη-
τες και στο ενδιαφέρον του για τη δυνατότητα ελέγχου, αποσιωπώντας τις αξίες, την 
άποψη που διαμορφώνεται έπειτα από ενημέρωση, ηθικές κρίσεις μειώνοντας τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στους ανθρώπους την ανθρώπινη πλευρά τους, 
θεωρώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά παθητική, ουσιαστικά καθορισμένη και ελεγ-
χόμενη αγνοώντας την πρόθεση, την ατομική δράση και την ελευθερία με πιθανότητα 
να καταλήξουν σε μία κουτσουρεμένη τεχνητή εκδοχή του όλου, σε ένα κατασκευα-
σμένο κουκλοθέατρο σε ένα δομημένο περιβάλλον (Cohen κ.ά., 2008). Οι επιστήμες 
με την αμείλικτη επιδίωξή τους στην αντικειμενικότητα ανεβάζουν την αλλοτρίωση 
στην αποθέωσή της ως  το μοναδικό μέσο για την επίτευξη μιας έγκυρης σχέσης με την 
πραγματικότητα. Η αντικειμενική συνείδηση είναι η αλλοτριωμένη ζωή υποτάσσοντας 
τη φύση μας στις διαταγές μας μόνο, αποξενώνοντας όλο και περισσότερο τους εαυ-
τούς μας από τα πράγματα που βιώνουμε έως η πραγματικότητα να γίνει ένα σύμπαν 
απολιθωμένης αλλοτρίωσης (Cohen κ.ά., 2008). 
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Ενδεδειγμένη χρήση του ερμηνευτικού μοντέλου έρευνας 

Αναφορά παραδειγμάτων 

Η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικές μεθοδολογίας προκύπτει από μία σειρά απα-
ντήσεων σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο εξ αυτών είναι οι στόχοι και οι 
σκοποί της έρευνας. Από αυτούς θα εξαρτηθούν και τα υποκείμενα της έρευνας. Αν 
για παράδειγμα, στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των υποκειμένων 
για την κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, τότε 
λόγω του κονστρουκτιβιστικού της χαρακτήρα, η ποιοτική μεθοδολογία είναι η κατάλ-
ληλη (Cohen κ.ά., 2008).  

Τα πεδία στα οποία κινείται κάθε μοντέλο της ποιοτικής μεθοδολογίας και οι σκοποί 
του βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση των περιπτώσεων που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί. Στην περίπτωση της εθνογραφίας για παράδειγμα ένας από τους σκοπούς της χρή-
σης είναι να σκιαγραφήσει γεγονότα και φαινόμενα σύμφωνα με τον τρόπο που τα έ-
χουν βιώσει και τα αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα (Creswell, 2011. Cohen κ.ά., 2008). 
Αυτό σημαίνει ότι την καθιστά την κατάλληλη μέθοδο για γεγονότα που έχουν βιωθεί 
ή βιώνονται από τα υποκείμενα κατανοώντας τη δημιουργία τους και τις σχέσεις που 
τα δημιούργησαν ή δημιουργήθηκαν από αυτά. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να περιγραφούν πολιτισμικά γεγονότα και φαινόμενα όπως αυτά των εθνοτικών 
ομάδων. 

Ένα άλλο μοντέλο είναι αυτό της έρευνας δράσης (Creswell, 2011). Σε αυτό είναι πολ-
λοί οι τομείς που μπορεί να εφαρμοστεί αφού στόχος του είναι η εξέταση των καθημε-
ρινών πρακτικών, τα αποτελέσματα τυχόν παρεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί, η συμ-
βολή στη λήψη αποφάσεων, ο αναστοχασμός, η προώθηση της δράσης, της δημοκρα-
τίας και της κοινωνικής ισότητας και η επίτευξη της συνεργασίας μέσα από τη διερεύ-
νηση των συμμετεχόντων (Cohen κ.ά., 2008). Λόγω των πολλαπλών της στόχων είναι 
κατάλληλη κυρίως για τη διερεύνηση στο πλαίσιο οργανισμών που τα υποκείμενα είναι 
είτε οι φορείς της δράσης, είτε οι αποδέκτες της. Βάσει αυτής της προσέγγισης υπάρ-
χουν διαφορετικά πεδία στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί (Cohen κ.ά., 2008). Ένα πα-
ράδειγμα αποτελούν οι οργανισμοί της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας όπου η έ-
ρευνα μπορεί να διεξαχθεί τόσο σε αυτούς που υλοποιούν τις πολιτικές και δράσεις της 
όσο και στους αποδέκτες της. Με το μοντέλο της έρευνας δράσης μπορεί να εξεταστεί 
και να αξιολογηθεί κατά πόσο για παράδειγμα μία παρέμβαση που υπάρχει είναι απο-
τελεσματική και κατά πόσο εκπληρώνει τους σκοπούς της. Αυτοί που την υλοποιούν 
θα συμβάλλουν ώστε να αποτυπωθεί η δική τους οπτική προκειμένου να γίνει κατα-
νοητή η φιλοσοφία τους και οι επιδιωκόμενοι στόχοι ενώ οι αποδέκτες της δράσης α-
ντιλαμβάνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν επιτρέποντας τη σύγκριση μεταξύ 
στόχων και αποτελέσματος. Ένα παράδειγμα που μπορεί να κάνει κατανοητό τα παρα-
πάνω είναι η μελέτη ενός προγράμματος παρέμβασης συμπεριφορών υγείας σε ομάδες 
Ρομά. Σε αυτή την περίπτωση αυτοί που εφαρμόζουν το πρόγραμμα θα παραθέσουν τις 
απόψεις τους για το αποζητούν και τι αντιμετωπίζουν ενώ οι ομάδες Ρομά για το τι 
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λαμβάνουν και πως αυτό τους κινητοποιεί. Η αντιπαραβολή και των δύο απόψεων θα 
βοηθήσει στην κατανόηση του αν η παρέμβαση επιτυγχάνει τελικώς ή όχι τους στόχους 
που τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη με την απαραίτητη αιτιολόγηση, που θα βοη-
θήσει και στην κατανόηση των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.  

Γενικότερα, ένα πεδίο το οποίο είναι ιδανικό για την εφαρμογή της ποιοτικής μεθοδο-
λογίας είναι αυτό της εκπαίδευσης (Creswell, 2011). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
εκπαίδευση υπάρχουν θέματα γενικά αλλά και πιο εξειδικευμένα. Τα γενικά θέματα 
είναι αυτά που αφορούν μεν την εκπαίδευση αλλά και κάθε μορφής οργανισμό στον 
οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται άτομα (Mertens, 2005). Μία τέτοια περί-
πτωση είναι η διερεύνηση της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων, ένα θέμα που 
μπορεί να εντοπιστεί σε πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς. Η τεχνική της ποιο-
τικής ανάλυσης είναι κατάλληλη γιατί σε μία τέτοια έρευνα μπορούν να εφαρμοστούν 
διαφορετικά μοντέλα της συνδυαστικά (Διερωνίτου, 2016). 

 Ένα άλλο θέμα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ποιοτική έρευνα στην εκπαί-
δευση είναι αυτό της επιβεβαίωσής της χρήσης μίας θεωρίας στην πράξη. Για παρά-
δειγμα, η συστημική προσέγγιση υποστηρίζει πως η σχολική τάξη θα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως ένα βιοψυχοκοινωνικό σύστημα και ως εκ τούτου να γίνεται αντιληπτή 
και να εξετάζεται ως ένα σύστημα αλληλεπίδρασης (Μπαμπάλης, ,Θ.Κ., Σαμαρτζή, 
Ε.& Βουλτσίδης, Π., 2016).  Και σε αυτή την περίπτωση η ποιοτική μέθοδος μπορεί να 
αποτελέσει την κατάλληλη ερευνητική μέθοδο κα την εφαρμογή διαφορετικών μοντέ-
λων. Οι αντιλήψεις και οι απόψεις για την ύπαρξη αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη 
μπορεί να διερευνηθεί μέσα από την έκφραση των απόψεων των υποκειμένων (εκπαι-
δευτικών και μαθητών). Μπορεί όμως παράλληλα να γίνει και μία μελέτη περίπτωσης 
σε μία σχολική τάξη που θα συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσο-
νται μέσα σε αυτή καθώς και στο αν όντως υπάρχει αλληλεπίδραση και τη φύση της σε 
αντιπαραβολή με τις απόψεις των υποκειμένων (Cohen κ.ά., 2008). 

Τέλος, στο πεδίο της εκπαίδευσης η ποιοτική μέθοδος είναι κατάλληλη διότι εκτός από 
την εξέταση των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέσο για διαδικασίες αξιολόγησης του δυναμικού τους. Μπορεί δηλαδή να 
μετρήσει την επίδοση που υπάρχει μετά από την εφαρμογή κάποιων παρεμβάσεων και 
πολιτικών ή την ύπαρξη φαινομένων επιτρέποντας την σύγκριση όχι μόνο ανάμεσα σε 
άτομα αλλά και σε ομάδες (Cohen κ.ά., 2008, Crewell, 2011). Ένα τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης 
τους. Στην περίπτωση αυτή πέραν των απόψεων και των τρόπων που βιώνουν τα υπο-
κείμενα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, τα δύο αυτά φαινόμενα (επαγγελματική μάθηση και 
αξιολόγηση), υπάρχουν και αντικειμενικοί παράγοντες που είναι η νομοθεσία και η 
πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτό το πεδίο (Θεοδώρου & Τσιάκκιρος, 
2016). Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το πως 
βιώνουν τα φαινόμενα σε αντιπαράθεση με τους στόχους που έχουν τεθεί αρχικώς θα 
βοηθήσει στο να γίνει κατανοητό τι τελικώς συμβαίνει και γιατί. 
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Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η ποιοτική μέθοδος είναι η κατάλληλη μέθοδος 
για τη διερεύνηση φαινομένων προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση της κατάστασης 
τους και να γίνουν οι προτάσεις βελτίωσης τους. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να είναι 
αξιόπιστες και σημαντικές διότι προκύπτουν μέσα από την καταγραφή της εμπειρίας 
και των απόψεων των υποκειμένων που βιώνουν το φαινόμενο και επιτρέπουν την κα-
τανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται. Στο παράδειγμα της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών που δόθηκε η ποιοτική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του 
γιατί η πολιτική που εφαρμόζεται σε αυτό το πεδίο παρουσιάζει προβλήματα, το πως 
αυτά δημιουργούνται και κατανοώντας τις αιτίες τους να προταθούν λύσεις τους. Αυτό 
δεν είναι εφικτό μέσω μίας ποσοτικής μεθόδου που θα καταγράψει απλώς το αν υπάρ-
χει κάποιο πρόβλημα χωρίς όμως να επιτρέψει την κατανόηση των αιτιών που το δη-
μιουργούν.  
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Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαι-
δευτικών -με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή- του ΕΑΠ σχετικά με την συμ-
βολή των Γραπτών Εργασιών στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Αρχικά πραγματοποιεί-
ται μία σύντομη παρουσίαση των εννοιών και παρουσιάζονται έρευνες που αναφέρο-
νται στην αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση. Στη συνέχεια επιχειρούμε να αναλύσουμε τα δε-
δομένα και να εξάγουμε συμπεράσματα. Η έρευνα που έχουμε διεξάγει είναι ποιοτική 
και για την συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήσαμε 12 ημιδομημένες συνε-
ντεύξεις σε εκπαιδευτικούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ. Η επεξεργασία του 
ερευνητικού υλικού πραγματοποιήθηκε με την ερευνητική τεχνική της ανάλυσης του 
περιεχομένου. Οι φοιτητές στο σύνολό τους αναγνώρισαν ότι οι γραπτές εργασίες (ΓΕ) 
τους βοηθούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης, ότι υπο-
κινούνται κυρίως από ενδογενή κίνητρα κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ και ότι 
ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τα αρνητικά συναισθήματά τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Γραπτές Ερ-
γασίες. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Keegan (2001), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) αποτελεί μορφή 
εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από 
τον διδασκόμενο, την επίδραση που έχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός στο σχεδιασμό, 
στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού και στην παροχή των υπηρεσιών υποστήρι-
ξης στους διδασκόμενους, τη χρήση τεχνικών μέσων, τη δυνατότητα αμφίδρομης επι-
κοινωνίας και την απουσία σχεδόν σε μόνιμη βάση της λειτουργίας της μαθησιακής 
ομάδας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαδικασία της μάθησης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό 
με τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο ο οποίος καλείται να ρυθμίσει ο ίδιος την συμπεριφορά 
του και να κατανοήσει το μηχανισμό της μαθησιακής διαδικασίας στην εξΑΕ. 

Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005), αυτο-ρύθμιση είναι η ικανότητα του 
ατόμου να παρακολουθεί και να τροποποιεί τη συμπεριφορά, το γιγνώσκειν και το θυ-
μικό του, καθώς και το περιβάλλον, αν χρειάζεται, προκειμένου να πετύχει ένα στόχο. 
Ο Zimmerman (1990) αναφέρει 14 στρατηγικές αυτo-ρυθμιζόμενης μάθησης οι οποίες 
ενεργοποιούνται πριν την ενασχόληση του έργου, κατά την υλοποίηση του έργου και 
μετά τις προσπάθειες μάθησης και είναι οι εξής: της αυτo-αξιολόγησης, οργάνωσης και 
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επεξεργασίας, στοχοθεσίας και σχεδιασμού, αναζήτησης πληροφοριών, τήρησης αρ-
χείων, αυτο-παρακολούθηση, διαχείρισης περιβάλλοντος, αυτό-ενίσχυσης της συμπε-
ριφοράς, επανάληψης και απομνημόνευσης, αναζήτησης κοινωνικής βοήθειας και α-
ναθεώρησης των αρχείων. 

Η Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005) επισήμανε ότι, οι μεταγνωστικές στρατηγικές μάθη-
σης βοηθούν τους φοιτητές να σχεδιάσουν τις γνωστικές στρατηγικές που θα εφαρμό-
σουν και να προσδιορίσουν την σειρά με την οποία θα τις εφαρμόσουν. Ταυτόχρονα 
ενεργοποιούν και δίνουν προτεραιότητα σε σχετικές γνώσεις που ήδη κατέχουν, 
πράγμα που κάνει την οργάνωση και την κατανόηση του υλικού πιο εύκολη. Από την 
έρευνα των Φαναρίτη & Σπανακά (2010) προέκυψε ότι ο τρόπος με τον οποίον κάθε 
φοιτητής εκπονεί μια εργασία διαφέρει. Ωστόσο οι στρατηγικές που θεωρούν ως επι-
τυχημένες εστιάζουν: στην κατανόηση του θέματος και των ζητουμένων της εργασίας, 
στη λεπτομερή κατάρτιση του αρχικού πλάνου, στη στόχευση- εστίαση σε λέξεις-κλει-
διά, στον καταμερισμό του θέματος σε επιμέρους ενότητες προς επεξεργασία, στο 
διαρκή έλεγχο κάθε ενότητας, στην αξιοποίηση κατάλληλης βιβλιογραφίας, στην ανα-
ζήτηση εξωτερικής βοήθειας σε περίπτωση προβλήματος, στη σωστή αξιοποίηση του 
διαθέσιμου χρόνου. 

Ο Radovan (2011) επισήμανε ότι στην εξΑΕ οι εκπαιδευόμενοι που θέτουν από μόνοι 
τους στόχους, πιστεύουν στην ικανότητά τους να τους πετύχουν. Δεν αποδιοργανώνο-
νται, επικεντρώνονται στις εξετάσεις με σκοπό να αποκομίσουν μεγαλύτερους βαθμούς 
και να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πρόγραμμα σπουδών που παρακο-
λουθούν. Οι Σιούλης και Γαρδικιώτης (2013) στην έρευνα τους τονίζουν τη σημασία 
της ανατροφοδότησης των ΓΕ στην εξΑΕ. Σημαντικός παράγοντας για την αποτελε-
σματική ανατροφοδότηση των Γ.Ε. είναι η επισήμανση των αδυναμιών, η ισορροπία 
μεταξύ επαίνου και κριτικής και η παροχή της σωστής απάντησης (Hliadou 2011). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Το κεντρικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας μας είναι: Ποιες είναι οι απόψεις των 
φοιτητών του ΕΑΠ για την συμβολή των ΓΕ στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση. Για να 
προσεγγίσουμε το κεντρικό ερώτημα διατυπώσαμε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτή-
ματα κατηγοριοποιημένα σε 3 βασικούς άξονες:  

Άξονας Α: Στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

Με ποιους τρόπους ανταποκρίνονται-συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί (με την ιδιό-
τητα του φοιτητή) κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ;  

Το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα θα διερευνηθεί στην συνέντευξη με την βοήθεια 
τεσσάρων ερωτημάτων: 1) Από την στιγμή που μαθαίνεις το θέμα της εργασίας σου 
μέχρι την υποβολή της ποια βήματα ακολουθείς; 2) Σε ποια σημεία επικεντρώνεις την 
προσοχή σου για να αξιολογήσεις την αποτελεσματικότητα ή μη των ενεργειών σου; 
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3) Αν αντιμετωπίσεις δυσκολίες κατά την ενασχόληση σου με την ΓΕ τι κάνεις; 4) Στο 
τέλος της εργασίας κάνεις εκτίμηση των εμπειριών και των γνώσεων που σου έχει προ-
σφέρει η ενασχόλησή σου με την εργασία;  

Άξονας Β: Επίδραση των κινήτρων 

Ποια είναι τα κίνητρα των φοιτητών κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ;  

Το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε στην συνέντευξη με την βοήθεια δύο 
ερωτημάτων:1) Αναζητάς τις αιτίες επιτυχίας της εργασίας σου; Μπορείς να μου ανα-
φέρεις κάποιες; 2) Αναζητάς τις αιτίες της αποτυχίας της εργασίας σου; Μπορείς να 
μου αναφέρεις κάποιες;  

Άξονας Γ: Επίδραση των συναισθημάτων 

 Ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την εκπό-
νηση των ΓΕ;  

Το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκε στην συνέντευξη με την δύο ερωτη-
μάτων:1) Ποια είναι τα αρχικά σου συναισθήματα όταν ξεκινάς την εργασία σου; 2) Σε 
ποιο βαθμό καταφέρνεις να ελέγχεις τα συναισθήματά σου σε σχέση με τις απαιτήσεις 
της εργασίας; 

Ερευνητική διαδικασία 

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε από το Οκτώβριο 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018, 
είναι εθνογραφική και ειδικότερα είναι μελέτη περίπτωσης η οποία εστιάζει στην διε-
ρεύνηση και σε βάθος κατανόηση των απόψεων των φοιτητών του ΕΑΠ για τις ΓΕ. Το 
δείγμα των συμμετεχόντων της έρευνας μας, το επιλέξαμε από τον πληθυσμό των εκ-
παιδευτικών - φοιτητών του ΕΑΠ λόγω του κοινού χαρακτηριστικού που διαθέτουν-
την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ- το οποίο αφορά την έρευνα μας.  

Οι φοιτητές που αποτέλεσαν το δείγμα μας ήταν 12 και επιλέχτηκαν μέσω προσωπικών 
επαφών κατά την διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ). Στην 
συνέχεια χρησιμοποιήσαμε δειγματοληψία χιονοστιβάδας ζητώντας από τους αρχικούς 
συμμετέχοντες να προτείνουν άλλα άτομα που μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα 
(Creswell, 2016). Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν λεπτομερώς και εγγράφως για την 
τήρηση από εμάς, των βασικών αρχών διεξαγωγής της έρευνας. Έγινε ηχογράφηση των 
δώδεκα συνεντεύξεων. Ωστόσο η μία φοιτήτρια παρότι είχε ενημερωθεί για την ηχο-
γράφηση και ενώ πήγαμε στον τόπο συνάντησης ζήτησε να μην ηχογραφηθεί διότι δεν 
ένοιωθε άνετα και γι’ αυτό καταγράψαμε την συνέντευξή της σεβόμενοι την επιθυμία 
της.  
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Συλλογή δεδομένων 

Το βασικό εργαλείο για την συγκέντρωση των δεδομένων μας είναι οι ημιδομημένες 
συνεντεύξεις διάρκειας 30-40 λεπτών. Επίσης όπου χρειάστηκε δόθηκαν διευκρινήσεις 
καθώς και ερωτήσεις βολιδοσκόπησης για να εξασφαλιστούν επιπλέον πληροφορίες. 
Μετά την συγκέντρωση των δεδομένων προχωρήσαμε στην κωδικοποίηση των θεμά-
των για την ανάλυση και την ερμηνεία του κεντρικού φαινομένου (Creswell, 2016, σ. 
238). 

Για την επικύρωση της ακρίβειας των ευρημάτων σύμφωνα με τον Robson (2010) χρη-
σιμοποιήσαμε την στρατηγική της τριγωνοποίησης συγκεκριμένα επιδιώξαμε να συ-
γκεντρώσουμε στοιχεία από φοιτητές του ΕΑΠ οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικά 
έτη σπουδών, παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει διαφορετικές θεματικές ενό-
τητες. Επιπλέον επιδιώξαμε και τον τριγωνισμό δεδομένων με την χρήση δεδομένων 
τόσο από συνεντεύξεις όσο και από σημειώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις των συμμε-
τεχόντων στην έρευνα. 

Αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων που 
προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις δώδεκα μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
ΕΑΠ με σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας μας. Οι τρεις 
πρώτες συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν ως πιλοτικές με σκοπό την βελτίωση των ε-
ρωτήσεων. Αρχικά πραγματοποιήσαμε την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων του 
δείγματος με σκοπό να περιγράψουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Ειδικό-
τερα εξετάσαμε το φύλο, την επαγγελματική θέση, το μεταπτυχιακό που παρακολου-
θούν, τις θεματικές ενότητες που έχουν παρακολουθήσει και την ηλικία. 

Στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε το ποιοτικό υλικό. Υπήρχαν ερωτήματα που α-
ναφέρονταν σε τρεις άξονες: Α) στις στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης οι ο-
ποίες έχουν ως σκοπό την καταγραφή των τρόπων με τον οποίο οι φοιτητές συμπερι-
φέρονται κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ, Β) στα κίνητρα των φοιτητών που έχουν 
ως σκοπό να αναδείξουν τους λόγους που υποκινούν σε παρακίνηση τους φοιτητές και 
Γ) στα κυρίαρχα συναισθήματα που βιώνουν οι φοιτητές κατά την ενασχόλησή τους 
με τις ΓΕ. Μετά την απομαγνητοφώνηση οι απαντήσεις αναλύθηκαν σε προτάσεις που 
αποτέλεσαν ερμηνευτικούς κωδικούς για την λεπτομερέστερη επεξεργασία του ποιοτι-
κού υλικού. 

Από την ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι πέντε συμμετέχοντες 
ήταν ηλικίας 30 έως 48 ετών και οι επτά από τους 12 συμμετέχοντες ήταν ηλικίας με-
ταξύ 50 έως 53 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί που πραγματοποιού-
σαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο τμήμα των Επιστημών της Αγωγής του Ε.Α.Π. 
Οι πέντε συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και οι επτά ήταν άντρες. Ο μέσος χρόνος της 
επαγγελματικής του εμπειρίας ήταν 20 έτη. 
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Για τα ερωτήματα του Α’ άξονα προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί που αναφέρονται 
στις στρατηγικές της αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης: Οργάνωση και επεξεργασία, ανα-
ζήτηση πληροφοριών, αναζήτηση κοινωνικής βοήθειας, αναθεώρηση και τήρηση αρ-
χείων, στοχοθεσία και σχεδιασμός, μεταγνωστικές στρατηγικές, αυτό-αξιολόγηση, 
αυτό-ενίσχυση και διαχείριση περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά ο συντευξιαζόμενος Νο5 αναφέρει «Επειδή το θεωρητικό υλικό είναι πολύ 
μεγάλο, τεράστιο θα έλεγα, το οργανώνω, κάνω περίληψη του υλικού, πολλά διαγράμ-
ματα για να βρίσκω γρήγορα αυτά που θέλω και να τα ξαναφέρνω στην μνήμη μου 
άμεσα, κάνω συχνές επαναλήψεις.», ο συνεντευξιαζόμενος Νο4 αναφέρει «Βεβαίως, 
οι συμφοιτητές βοηθούν πολύ στην επίλυση αποριών, ίσως να μην θέλεις να απασχο-
λήσεις τον καθηγητή», ο συνεντευξιαζόμενος Νο1 αναφέρει «.. να δώσεις και το δικό 
σου στίγμα δεν θα πάρεις ότι ακριβώς βλέπεις να το γράψεις θα φιλτράρεις και από τις 
δικές σου εμπειρίες γιατί συνήθως κάποια θέματα τα περισσότερα μάλλον ζητούν να 
πάρουν και από σένα βιώματα» και ο συντευξιαζόμενος Νο2 αναφέρει « Είναι θέμα 
αυτοπεποίθησης έχω ασχοληθεί με το μεταπτυχιακό θέλω να το τελειώσω και όταν πάω 
καλά ενισχύεται η αυτοπεποίθηση μου». 

Για τα ερωτήματα του Β’ άξονα προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί που αναφέρονται 
στα κίνητρα των φοιτητών που τους ωθούν κατά την εκπόνησή τους με τις ΓΕ. Αναζή-
τηση κινήτρων, ενδογενή κίνητρα, εξωγενή κίνητρα. 

Ενδεικτικά ο συνεντευξιαζόμενος Νο1 αναφέρει «Γενικά αυτές οι εργασίες που ήταν 
κοντά σε βιώματα με είχαν βοηθήσει και ίσως και ο τρόπος που είχα επιλέξει την βι-
βλιογραφία και ο τρόπος που επικοινωνούσα με τον καθηγητή» και ο συνεντευξιαζό-
μενος Νο 4: «…και το θέμα της αυτοπεποίθησης μου, θέλω να νοιώθω καλά, ότι επι-
τυγχάνω, ότι δεν πάει χαμένος ο κόπος μου, είναι συναισθηματικοί λόγοι». 

Για τα ερωτήματα του Γ’ άξονα προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί που αναφέρονται 
στα συναισθήματα των φοιτητών : Αρνητικά ενεργοποιά και θετικά ενεργοποιά συναι-
σθήματα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε η συνεντευξιαζόμενη Νο3 αναφέρει «Αυξήθηκε (το άγχος), 
είναι παράδοξο αυτό δεν το πιστεύω πως έγινε, αγχώθηκα με τα καλά σχόλια του κα-
θηγητή» και ο συντευξιαζόμενος Νο1 αναφέρει: «Στην διάρκεια της εργασίας…έ-
νοιωθα χαρά γιατί καταλάβαινα ότι αν δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία ίσως δεν 
είχα διαβάσει ποτέ μόνη μου αυτά τα πράγματα».  

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή των τρόπων με τους οποίους οι 
φοιτητές συμπεριφέρονται κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ είναι ίδια για όλους 
τους συνεντευξιαζόμενους και δεν καταγράφηκε διαφορετική χρησιμοποίηση των 
στρατηγικών ανάμεσα σε φοιτητές με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Οι 

2070/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



φοιτητές κατά την ενασχόλησή τους με τις ΓΕ ενεργοποιούν στο σύνολό τους στρατη-
γικές αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης.  

Οι πιο προσφιλείς είναι:  

1) Οργάνωση και επεξεργασία: τα σχόλια των συνεντευξιαζόμενων αναφέρονται κυ-
ρίως στην ανεύρεση του υλικού, στην καταγραφή των σημείων, στην αποθήκευση και 
διαλογή του υλικού, στην δομή της εργασίας, στην χρήση διαγραμμάτων και στο φιλ-
τράρισμα του υλικού. 

2) Αναζήτηση πληροφοριών: Σημαντική πηγή των πληροφοριών τους είναι το διαδί-
κτυο, επίσης σημαντικές θεωρούν και τις ΟΣΣ και τις κατευθύνσεις του καθηγητή-
συμβούλου.  

3) Αναζήτηση κοινωνικής βοήθειας: Όλοι οι συμμετέχοντες αναζητούν κοινωνική βο-
ήθεια ωστόσο παρατήρησαν ότι δεν έρχονται εύκολα σε επικοινωνία με τον καθηγητή-
σύμβουλο λόγο της έλλειψης προσωπικής επαφής. Προτιμούν να επικοινωνούν με συμ-
φοιτητές τους ακόμη και όταν δεν συμφωνούν στον τρόπο προσέγγισης τους.  

4) Αναθεώρηση και τήρηση των αρχείων: Επειδή το υλικό που βρίσκουν είναι μεγάλης 
έκτασης το επανελέγχουν και απομονώνουν τα σημεία που τους ενδιαφέρουν να χρη-
σιμοποιήσουν. 

5) Στοχοθεσία και σχεδιασμός: Λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώ-
σεων δομούν τον χρόνο τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πετύχουν στους στόχους τους 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σπουδών. Κανείς από τους συνε-
ντευξιαζόμενους δεν υπήρξε ποτέ εκπρόθεσμος κατά την υποβολή της εργασίας του. 
Ακολουθούν συγκεκριμένη αλληλουχία δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση των 
Γ.Ε. τους πάντα καθορίζουν τον χρόνο. 

6) Αυτο-αξιολόγηση: Την χρησιμοποιούν όλοι οι ερωτώμενοι ανεξάρτητα αν πετυχαί-
νουν πάντα με τις κρίσεις καθηγητή. Οι συνεντευξιαζόμενοι αναλύουν τις δραστηριό-
τητες τους και ελέγχουν τα βήματα που ακολουθούν. Θέλουν να γνωρίζουν τα κριτήρια 
που θα χρησιμοποιήσει ο καθηγητής προκειμένου να τους αξιολογήσει. Ενοχλούνται 
όταν τα κριτήρια αυτά δεν έχουν σχέση με την ουσία της εργασίας τους αλλά με την 
μορφή της. Προσεγγίζουν με μεγάλη ακρίβεια την κρίση του καθηγητή-συμβούλου και 
γνωρίζουν καλά τα σημεία στα οποία η εργασία τους έχει πρόβλημα. Χαρακτηριστικά 
είναι τα σχόλια της συντευξιαζόμενης Νο3 η οποία ξέρει ότι έχει μία ανεπάρκεια στο 
να είναι αναλυτική κάτι που εντοπίζει κάθε φορά και ο καθηγητής της και της συνε-
ντευξιαζόμενης Νο4 η οποία εντοπίζει ότι στην βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν κάνει 
καλή σύνθεση. Γνωρίζουν τι θέλει ο καθηγητής να κάνουν και τι θέλουν αυτοί να πε-
τύχουν και είναι σε θέση να προσδιορίζουν τα αδύνατα σημεία τους. 

7) Αυτο-ενίσχυση: Οι συνεντευξιαζόμενοι θεωρούν ότι το μεταπτυχιακό τους βοηθάει 
σημαντικά να βελτιωθούν σε αυτό που κάνουν και ταυτόχρονα αισθάνονται προσωπική 
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ικανοποίηση η οποία τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύο-
νται οι προσπάθειές τους 

8) Διαχείριση περιβάλλοντος: Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι επιλέγουν σταθερό μέρος, 
το σπίτι τους και ώρες προκειμένου να ασχοληθούν με τις ΓΕ. Επίσης επιδιώκουν να 
ρυθμίζουν το περιβάλλον τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν περισπασμούς. 
Συνήθως μοιράζουν τον χρόνο μελέτης τους σε μικρά τμήματα. 

Ταυτόχρονα με τις γνωστικές στρατηγικές οι συμμετέχοντες ανέφεραν και μεταγνω-
στικές στρατηγικές τις οποίες τις αναγνωρίζουν και τις επιζητούν συνειδητά. Επιδιώ-
κουν να δώσουν στην εργασία τους το δικό τους στίγμα, τις δικές τους εμπειρίες. Γνω-
ρίζουν ότι όταν το θέμα είναι κοντά στις εμπειρίες τους αυτό τους βοηθάει να έχουν 
μία καλύτερη εργασία. Επισημαίνουν ότι οι μεταγνωστικές τους στρατηγικές τους βοη-
θούν στις επόμενες εργασίες καθώς μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δο-
μούν και να γράφουν μία εργασία και χρησιμοποιούν τα σχόλια του καθηγητή για την 
επόμενη. Ψυχολογούν τον καθηγητή στα σημεία που επιμένει δηλαδή στον αριθμό των 
λέξεων ή στο περιεχόμενο της εργασίας και ανάλογα προσαρμόζουν την συμπεριφορά 
τους. 

Τα παραπάνω συμφωνούν με την ενεργοποίηση των στρατηγικών αυτο-ρυθμιζόμενης 
μάθησης τις οποίες αναφέρει ο Zimmerman (1990) και με τα συμπεράσματα των Φα-
ναρίτη & Σπανακά (2010) σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που εκπονεί κάθε φοιτητής 
μία εργασία διαφέρει. Σε συμφωνία με τα συμπεράσματά μας έρχεται και η επισήμανση 
της Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005) ότι, οι μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης βοη-
θούν τους φοιτητές να σχεδιάσουν τις γνωστικές στρατηγικές που θα εφαρμόσουν και 
με ποια σειρά, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούν και δίνουν προτεραιότητα σε σχετικές 
γνώσεις που ήδη κατέχουν πράγμα που κάνει την οργάνωση και κατανόηση του υλικού 
πιο εύκολη.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τα κίνητρα των φοιτητών αναλύονται ως εξής: 
Οι συνεντευξιαζόμενοι στο σύνολό τους ανέφεραν ότι αναζητούν κίνητρα τα οποία θα 
τους βοηθήσουν σημαντικά στην προσπάθειά τους. Θέλουν να αξιοποιούν τον χρόνο 
τους και να γνωρίζουν τι έχουν αποκομίσει. Στα ενδογενή κίνητρα συμπεριλαμβάνουν 
το ενδιαφέρον για την εργασία, την ανάγκη της τόνωσης της αυτοπεποίθησή τους, την 
προσωπική τους ικανοποίηση. Ωστόσο ως βασικό κίνητρο παραμένει το ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει το θέμα της εργασίας. Αυτό το ενδιαφέρον συνδέεται με την επαγγελ-
ματική τους ενασχόληση ή με τα βιώματά τους. Στην έλλειψη ενδιαφέροντος αποδί-
δουν την μειωμένη προσπάθεια τους. Αναγνωρίζουν ότι η επιλογή του μεταπτυχιακού 
είναι προσωπική τους απόφαση και δεν αφήνουν περιθώρια στον εαυτό τους να χάσουν 
χρόνο ή να μην τα πάνε καλά. Στο σύνολό τους επιδιώκουν νέα γνώση η οποία αποτελεί 
και τον λόγο της ενασχόλησής τους με τις ΓΕ. Στα εξωγενή κίνητρα αναγνωρίζουν τον 
βαθμό διότι τον χρειάζονται για να συνεχίσουν στις εξετάσεις αναγνωρίζουν όμως ότι 
ένας καλός βαθμός προκύπτει όταν το θέμα έχει ενδιαφέρον. 
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Τα παραπάνω συμφωνούν με τις παρατηρήσεις του Bandura (1989 όπ. αναφ. στον 
Zimmerman, 1990, σ. 6) ότι τα αυξημένα κίνητρα είναι απόδειξη στην συνεχιζόμενη 
τάση τους να τείνουν σε υψηλότερους στόχους μάθησης για αυτούς όταν πετυχαίνουν 
νωρίτερα τους στόχους τους. Σχετικά με τα συναισθήματα των συνεντευξιαζόμενων, 
εντοπίζονται τα αρνητικά ενεργοποιά και θετικά ενεργοποιά συναισθήματα. Αυτό που 
χαρακτηρίζει όλους τους συνεντευξιαζόμενους είναι το άγχος το οποίο όμως τους ε-
νεργοποιεί θετικά για να συνεχίσουν και να βελτιωθούν σε αυτό που κάνουν. Στην αρχή 
ήταν πιο έντονο και οφείλονταν στο πρωτόγνωρο της διαδικασίας, στην έλλειψη του 
χρόνου και στην προσπάθεια ικανοποίησης των αυξημένων επαγγελματικών και οικο-
γενειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο όλοι στην πορεία το έλεγχαν γιατί αναγνώριζαν ότι 
μόνο έτσι μπορούσαν να προχωρήσουν. Στα θετικά ενεργοποιά αναφέρουν την χαρά 
και τον ενθουσιασμό όταν μαθαίνουν καινούργια πράγματα ή όταν ενθουσιάζονται από 
το θέμα, την θετική διάθεση, την ικανοποίηση ότι βελτιώνονται.  
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αναγκών των εκπαιδευόμενων στα Σ.Δ.Ε.: Μια διδακτική πρόταση ως παρά-

δειγμα 

Ακριτίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc, parakritidou@yahoo.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις δυνατότητες που δίνει η Διδακτική της Λογο-
τεχνίας για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτώντων στον β΄ κύκλο 
σπουδών των ΣΔΕ, οι οποίες γίνονται ορατές μέσα από μια διδακτική πρόταση ως πα-
ράδειγμα πρακτικής εφαρμογής, όπου επιστρατεύεται η Δημιουργική Γραφή, παρεισά-
γονται οι έννοιες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των μαθησιακών στυλ και 
αξιοποιούνται στοιχεία της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοτεχνία, εκπαίδευση ενηλίκων, διερεύνηση αναγκών  

Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι η σύνδεση της Λογοτεχνίας και της διδασκαλίας της με την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων και ειδικότερα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμε-
νων του β΄ κύκλου σπουδών στα ΣΔΕ. Η επιλογή του θέματος υπαγορεύτηκε από την 
κεντρική θέση που πρέπει να έχουν οι τελευταίες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
ενήλικες σε συνδυασμό με την πίστη στην οικουμενική αξία της Λογοτεχνίας. Η εργα-
σία αποτελείται από ένα θεωρητικό τμήμα, την προς εφαρμογή πρόταση και ένα πα-
ράρτημα με το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας.  

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η παρούσα εργασία εμπίπτει στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως αυτή διε-
ξάγεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Από άποψη μεθοδολογίας παραπέ-
μπει εν πολλοίς στη λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, δεδομένου ότι στόχος 
και των δύο είναι η κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε μαθητή, μεγιστο-
ποιώντας τις ευκαιρίες μάθησής του (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). Οι εκπαιδευτικές 
αυτές ανάγκες καταγράφονται αναλυτικά στη σχετική βιβλιογραφία (Τσάρπα, 2017-
2018: 4-5; Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008: 27-31; Κόκκος, 2002: 108-111; Rogers, 1999: 
92-107, 279; Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014: 56-57; Κοντάκος & Γκό-
βαρης, 2006: 69-74). Ως βασικοί πυλώνες μεθοδολογίας της διδακτικής πρότασης που 
ακολουθεί τίθενται δε η Συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης (Καλογήρου & Βησσα-
ράκη, 2007: 58-75) και η Δημιουργική Γραφή που ως παιγνιώδης πειραματισμός με τη 
λογοτεχνική γραφή (Γρόσδος, 2014: 11-12) υπάγεται στη διαδικασία της Μετασχημα-
τίζουσας Μάθησης μέσω των Τεχνών, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση Ενη-
λίκων (Κόκκος & συνεργάτες, 2011).  
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Λόγοι καταλληλότητας της Λογοτεχνίας ως εργαλείου για τη διερεύνηση των εκ-
παιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ  

Η Λογοτεχνία, όπως προσεγγίζεται σε έγκριτα θεωρητικά εγχειρίδια (Culler, 2013), 
κρίνεται με την κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση πρόσφορη στο πλαίσιο διερεύνησης 
των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ για τους εξής λόγους: α) 
συνδέεται με τη φιλοσοφία των ΣΔΕ και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (κοινωνιοκεντρι-
σμός, ανθρωποκεντρισμός, προτεραιότητα στον δέκτη της γνώσης / πληροφορίας, αι-
σθητική εμπειρία αξιοποιήσιμη στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, προα-
γωγή της κριτικής σκέψης, ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση, 
συνένωση υλικού / εργαλειακού με πνευματικό στοιχείο, έμφαση στο συναίσθημα, και 
μάλιστα στα αρνητικά βιώματα και στα συναισθηματικά εμπόδια μάθησης, συνδυα-
σμός ποικίλων διδακτικών στόχων που θέτει και το ΣΔΕ) (Τσάρπα, 2017-2018: 6-8; 
Βεργίδης, 2011; Κόκκος & συνεργάτες, 2011: 71, 83-84; Illeris, 2015: 88; Χοντολίδου, 
2006; Illeris, 2015: 89; Rogers, 1999: 215-235, 277; Cohen, Manion & Morrison, 2007: 
487-488; Καλαντζή, 2005: 22; Γκόρα & Ακριτόπουλος, 2018), β) συνδέεται ειδικότερα 
με τη διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων 
στα ΣΔΕ (δυνατότητα προσωπικών προεκτάσεων / αναζητήσεων με στόχο την αυτο-
γνωσία στη βάση της στοχευμένης επιλογής κειμένου με την κατάλληλη θεματική, κα-
ταλληλότητα μεθοδολογικών εργαλείων των σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, 
αντιστοιχία αναγνωστικών προσδοκιών με εκπαιδευτικές προσδοκίες εκπαιδευόμενων, 
ο μόχθος για εξαγωγή νοήματος ως δείκτης του επιπέδου ετοιμότητας για εμπλοκή στη 
μάθηση, χρήση λογοτεχνικών ηρώων-προσωπείων ως εχέγγυο για τη διακριτικότητα 
στην εκμαίευση πληροφοριών), γ) συνδέεται άρρηκτα με τη Γλώσσα. 

Πρακτική εφαρμογή: η διδακτική πρόταση-παράδειγμα  

Η παρούσα διδακτική πρόταση προορίζεται για την εναρκτήρια συνάντηση των εκπαι-
δευόμενων με τον εκπαιδευτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο διδακτικές ώρες. 
Τα προαπαιτούμενα είναι ένα ομαδικό φύλλο εργασίας με τα προς επεξεργασία κείμενα 
και τις ερωτήσεις καθώς και ένα ατομικό φύλλο εργασίας με την άσκηση δημιουργικής 
γραφής ως έκφραση της ανταπόκρισης στα κείμενα. Η διδακτική μεθοδολογία θα συν-
δυάζει τις εξής στρατηγικές: ερωταποκρίσεις, ελεύθερο διάλογο, ομάδες εργασίας, κα-
ταιγισμό ιδεών και Δημιουργική Γραφή (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006: 36-39). Επι-
πλέον, αξιοποιούνται στοιχεία του μοντέλου του Perkins σχετικά με την άντληση νοή-
ματος μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης (Κόκκος, 2011: 97-99). Τέλος, προτεί-
νεται να υιοθετηθούν οι αρχές της Αόρατης Παιδαγωγικής, (Χοντολίδου, 2006: 388-
389), αφενός διότι δεν κρίνεται σκόπιμο να έρθουν αντιμέτωποι οι εκπαιδευόμενοι με 
την πολυπλοκότητα των θεωριών που συνέχουν την πρακτική της διδακτικής πρότα-
σης, αφετέρου διότι έτσι εξασφαλίζεται ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια των προ-
σωπικών τους βιωματικών «καταθέσεων».  

Αναφορικά με τους στόχους της παρούσας διδακτικής πρότασης οι εκπαιδευόμενοι α-
ναμένεται: α) να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτή στο πλαίσιο μιας 

2076/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



χαλαρής συζήτησης, β) να νιώσουν άνετα να εκφραστούν σχετικά με προηγούμενες 
μαθησιακές τους εμπειρίες και βιώματα, γ) να δώσουν στον εκπαιδευτή να καταλάβει 
το γνωστικό τους επίπεδο στο διδακτικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας, δ) να 
καταθέσουν ελεύθερα τις προσδοκίες τους σχετικά με τις δεξιότητες που επιδιώκουν 
να αποκτήσουν, ε) να έρθουν σε επαφή με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, 
στ) να μυηθούν στην τεχνική της Δημιουργικής Γραφής και ζ) να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιό τους.  

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, αφού συστήνεται ο εκπαιδευτής στους εκπαιδευόμε-
νους, ανακοινώνεται ο στόχος της γνωριμίας των εκπαιδευόμενων με τον εκπαιδευτή. 
Για τον σκοπό αυτό μοιράζεται στον κάθε εκπαιδευόμενο μια φωτοτυπία που περιλαμ-
βάνει δύο κείμενα, το απόσπασμα «Θέλω γράμματα» από το μυθιστόρημα «Αργώ» του 
Γιώργου Θεοτοκά και το κείμενο «Αν ο Φελίπε έγραφε στο ημερολόγιό του για την 
πρώτη μέρα στο σχολείο…», που υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο. Επιλέγονται δύο 
κείμενα με διαβαθμισμένη λογοτεχνικότητα, αφού τα λογοτεχνικά και τα μη λογοτε-
χνικά κείμενα μπορούν να μελετηθούν από κοινού και με παρόμοιους τρόπους (Culler, 
2013: 24) αλλά και για να φανεί η διαθεματική σύνδεση με το γλωσσικό μάθημα. Αρ-
χικά, ο εκπαιδευτής διαβάζει το πρώτο κείμενο. Μέσα από την προσωπική έκφραση 
της ανταπόκρισης του κάθε εκπαιδευόμενου από τη συναλλαγή του με το κείμενο ανι-
χνεύονται στο πλαίσιο ενός ελεύθερου, χαλαρού διαλόγου: α) με αφορμή το σκηνικό 
της Πόλης, όπου διαδραματίζεται η πλοκή του κειμένου, η φυλετική τους ένταξη, β) με 
αφορμή την αναφορά στη θρησκεία μέσω της παρουσίας του χαρακτήρα του Παπασί-
δερου, η θρησκευτική τους ένταξη, γ) με αφορμή την παιδική ηλικία του ήρωα, η οι-
κογενειακή τους κατάσταση, δ) με αφορμή την εργασία του κεντρικού ήρωα-παιδιού, 
η επαγγελματική τους θέση και κατάσταση, ε) με αφορμή την μοναχική αλλά και εντα-
τική ενασχόληση του κεντρικού ήρωα-παιδιού με τα αγαπημένα του «γράμματα» στον 
ελεύθερο χρόνο του, τα ενδιαφέροντά τους στον ελεύθερο χρόνο τους, στ) με αφορμή 
τη σύγκρουση του κεντρικού ήρωα με τον πατέρα του, οι λόγοι για τους οποίους οι 
ίδιοι διέκοψαν τη φοίτησή τους ή δεν φοίτησαν καθόλου στις βαθμίδες της τυπικής 
εκπαίδευσης, ζ) με αφορμή τη δίψα του κεντρικού ήρωα-παιδιού για τα γράμματα, ό-
πως φανερώνει και ο τίτλος του αποσπάσματος, οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισαν 
να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε ΣΔΕ, η) με αφορμή τα κίνητρα που ωθούν τον 
κεντρικό ήρωα-παιδί προς τη μάθηση, οι ανάγκες που επιθυμούν να καλυφθούν μέσω 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι προθέσεις / στόχοι τους μέσα από τη φοίτηση στο 
ΣΔΕ, θ) με αφορμή τα όνειρα του κεντρικού ήρωα-παιδιού για το μέλλον, τα σχέδιά 
τους ύστερα από την ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΣΔΕ. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής 
διαβάζει και το δεύτερο κείμενο. Και πάλι κάθε εκπαιδευόμενος εκφράζοντας την προ-
σωπική του ανταπόκριση προς το κείμενο στην ολομέλεια δίνει στον εκπαιδευτή πλη-
ροφορίες για: α) τα προηγούμενα βιώματά του από την εκπαίδευση με αφορμή την 
προσωπική – συναισθηματικά φορτισμένη – «κατάθεση» του Φελίπε, β) τις προσδοκίες 
του από το ΣΔΕ κατ’ αντιπαραβολή με την περιγραφή του σχολείου και των απαιτή-
σεών του από τον Φελίπε, γ) τη δυνατότητά του να παρευρίσκεται και να συμμετέχει 
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας τις υποχρεώ-
σεις του και να αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες που τυχόν προκύψουν με 
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αφορμή την έκφραση μιας διάθεσης παραίτησης εκ μέρους του Φελίπε.  

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα ανακοινώνεται στους εκπαιδευόμενους από τον εκ-
παιδευτή ως στόχος η αδρομερής γνωριμία με το διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας 
μέσω της Λογοτεχνίας, δηλαδή των κειμένων που διαβάστηκαν την προηγούμενη δι-
δακτική ώρα. Με βάση την τεχνική διαφοροποιημένης διδασκαλίας των πολλαπλών 
κειμένων οι εκπαιδευόμενοι αφήνονται να αλληλεπιδράσουν με τα δύο κείμενα, ώστε 
να επιλέξουν τελικά εκείνο με το οποίο αισθάνονται μεγαλύτερη οικειότητα για να ε-
πεξεργαστούν. Όταν εκφράσει ο κάθε εκπαιδευόμενος την προτίμησή του, ομαδοποι-
ούνται σε δύο ομάδες εργασίες ανάλογα με την επιλογή τους και καλούνται να συνερ-
γαστούν για να απαντήσουν γραπτώς τις ερωτήσεις ενός ομαδικού φύλλου εργασίας εν 
είδει τεστ γνώσεων (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008: 29), με το οποίο όμως ικανοποιείται 
και το αίτημα της τελειοποίησης της ανταπόκρισης σε συλλογικό – οπότε και αντικει-
μενικότερο – πλαίσιο. Από την παραπάνω δραστηριότητα ο εκπαιδευτής θα εκμαιεύσει 
πληροφορίες αφενός για το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε εκπαιδευόμενου, όπως συ-
νάγεται από την ατομική επιλογή κειμένου, εφόσον με βάση τη λογική της ψυχαναλυ-
τικής έννοιας της «μεταβίβασης» κάθε εκπαιδευόμενος θα κινηθεί υποκειμενικά και 
αυθορμήτως προς το κείμενο που προσιδιάζει στην ψυχοδομή του (Μωρίκης, 2014: 
88), αφετέρου για το γνωστικό επίπεδο συνολικά των εκπαιδευομένων (ορθογραφία, 
γραμματική, σύνταξη, λεξιλόγιο, επίπεδο και βαθμό κατανόησης της λογοτεχνικής και 
μη γλώσσας, για παράδειγμα των σχημάτων λόγου και των κειμενικών ειδών, εκφρα-
στικά στοιχεία κατά την παραγωγή λόγου, όπως ώριμη ή ανώριμη έκφραση, προφορικό 
ή τυπικό / λόγιο ύφος, ευχέρεια ή όχι στον χειρισμό των αφηγηματικών τρόπων με 
έμφαση στην περιγραφή, και, τέλος, υποκειμενισμό ή αντικειμενικότητα ερμηνείας), 
όπως θα συναχθεί από τη μορφή και το περιεχόμενο των απαντήσεων στις ερωτήσεις 
επεξεργασίας του, χωρίς όμως να «μαρκάρεται» ο κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά με 
βάση την επίδοσή του, ώστε να μην (δι)αισθανθεί ότι κατατάσσεται σε μιαν αξιολογική 
κλίμακα, κάτι που λογικά θα αύξανε το ήδη υπάρχον άγχος και τα πιθανά συναισθημα-
τικά εμπόδια στη μάθηση. Παράλληλα μέσα από τη δραστηριότητα θα ελεγχθεί η ικα-
νότητα συνεργασίας των εκπαιδευόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευτής επεμ-
βαίνει για να ενθαρρύνει συνεργατικές πρακτικές. Ως προαιρετική ατομική κατ’ οίκον 
εργασία δίνεται δε μια άσκηση Δημιουργικής Γραφής η οποία, πρώτον, θα δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς 
τύπους νοημοσύνης, ώστε να κατατοπιστεί σχετικά ο εκπαιδευτής, και, δεύτερον, θα 
εξασφαλίζει την ελευθερία αποτύπωσης μιας αλλαγής οπτικής του εκπαιδευόμενου, 
όπως ενδέχεται να έχει αφανώς δρομολογηθεί κατά την πορεία της πρώτης φάσης επε-
ξεργασίας των κειμένων και της συζήτησης. Από την παράδοσή της ή όχι άλλωστε θα 
διερευνηθεί με έναν πρόσθετο τρόπο η ετοιμότητα των εκπαιδευόμενων να συμμετά-
σχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις που 
τους ανατίθενται. Εναλλακτικά, θα μπορούσε το περιεχόμενο της άσκησης να λάβει τη 
μορφή δραματοποίησης εντός της τάξης, ώστε να αποφευχθεί ο φόρτος εργασίας στο 
σπίτι.  

Η παρούσα διδακτική πρόταση κρίνεται αξιόλογη, διότι: α) συνδυάζει την ενδυνάμωση 
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της συγκινησιακής και φαντασιακής διάστασης της μάθησης με την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης (Κόκκος & συνεργάτες, 2011: 81), β) αξιοποιεί τους πολλαπλούς τύ-
πους νοημοσύνης και τα διάφορα μαθησιακά στυλ κατά την κατάρτιση των ερωτήσεων 
και εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους, όπως υποδεικνύεται από σχε-
τικά εγχειρίδια (Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014: 56-57; Κοντάκος & 
Γκόβαρης, 2006: 69-74), γ) στο πλαίσιό της ενεργοποιούνται πολλαπλά είδη προτιμώ-
μενων για τους ενήλικες μαθησιακών τρόπων (Κόκκος, 2002: 103), και δ) η επιλογή 
των δύο συγκεκριμένων κειμένων με ένα παιδί ως κεντρικό ήρωα το ένα και ως αφη-
γητή το άλλο, αφενός καλύπτει την προσδοκία ορισμένων ενήλικων εκπαιδευόμενων 
να αντιμετωπιστούν σαν παιδιά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία παράλληλα με τον 
απαιτούμενο σεβασμό της δικής τους ωριμότητας (Rogers, 1998: 93), αφετέρου ικανο-
ποιεί το καθολικό αίτημα να αποτελούν οι εκπαιδευόμενοι, που αναμένεται να ταυτι-
στούν με τις παιδικές φιγούρες, το κέντρο της μαθησιακής διεργασίας (Rogers, 1999: 
107).  

Συμπεράσματα  

Συνοψίζοντας, αναγνωρίζεται η συμβολή της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων και η σημασία της παρουσίας της στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα παράλληλα με το αίτημα σχεδιασμού κατάλληλων σεναρίων πρόσφορης αξιοποί-
ησής της από τους εκπαιδευτές της αντίστοιχης ειδικότητας.  
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Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ομαδικό φύλλο εργασίας (ΟΜΑΔΑ Α) 

Ερωτήσεις επεξεργασίας κειμένου «Θέλω γράμματα» (Πηγή: Γ. Θεοτοκάς, «Αργώ») 

1. Να αποδώσετε περιληπτικά σε μια παράγραφο το νόημα του κειμένου με δικά σας 
λόγια όσο μπορείτε.  

2. «Ο μικρός σταμάτησε στην είσοδο και δεν τολμούσε ή δεν είχε τη δύναμη να προ-
χωρήσει. Στεκότανε και κοίταζε εκστατικά την ιεροτελεστία, χωρίς να σκέπτεται 
τίποτα, παραδομένος στην αργή ψαλμωδία και στη δυνατή μυρωδιά του θυμιάμα-
τος. Τα κεριά των πολυελαίων κι οι καντήλες σκορπούσανε στο Ιερό και στο κέντρο 
της εκκλησίας ένα δειλό, κοκκινοκίτρινο φως που έκανε να γυαλίζει το ασήμι των 
εικονισμάτων. Οι ίσκιοι των ανθρώπων έτρεμαν απάνω στο δάπεδο και στις κολό-
νες. Ένα ελαφρό, διάφανο σύννεφο αρωματισμένου καπνού τα σκέπαζε όλα και σα 
να τα εξαΰλωνε. Ο Παπασίδερος, μαύρος, μακρύς κι αδύνατος, ξεχώριζε απότομα, 
στο φόντο της σκηνής, απάνω στα θαμπά χρώματα της Ιερής Πύλης δεσπόζοντας 
από ψηλά τους σκυμμένους πιστούς.»: Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους τύ-
πους στη μορφή που βρίσκεται ο τύπος με την έντονη γραφή (μετοχή σε -ντας).  

3. «Και με τη φωνάρα του ο Δαμιανός τρόμαξε τόσο πολύ που του κοπήκανε μονομιάς 
τα δάκρυα και τις γυναίκες τις έπιασε πανικός και βγήκανε στο δρόμο και κρυφο-
μιλούσανε φοβισμένες με τις γειτόνισσες.»: Να γράψετε για καθεμιά από τις υπο-
γραμμισμένες λέξεις του κειμένου τι μέρος του λόγου είναι.  

4. «Ένα τέτοιο ξυλοκόπημα πιο γερό ίσως από τα άλλα, έκρινε την κατάσταση.»: Να 
αναδιατυπώσετε την παραπάνω πρόταση ξεκινώντας ως εξής: «Η κατάσταση…» 
με τέτοιον τρόπο ώστε το νόημά της να παραμένει το ίδιο.  

5. «Θέλω γράμματα»: Να σχηματίσετε λέξεις συγγενικές με τη λέξη «γράμματα» που 
βρίσκεται στον τίτλο του κειμένου.  

6. «Ένα τέτοιο ξυλοκόπημα … κι από την πείνα.»: Με τι παρομοιάζεται ο Δαμιανός 
στο παραπάνω απόσπασμα του κειμένου; Ποια χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε ότι 
τον κάνουν να μοιάζει με αυτό που παρομοιάζεται;  

7. «Ο μικρός σταμάτησε στην είσοδο … με βραχνή φωνή»: Ποιες λέξεις νομίζετε ότι 
παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο στο παραπάνω απόσπασμα, που, αν τις αφαιρού-
σαμε, θα χανόταν η ατμοσφαιρικότητα και η υποβλητικότητά της σκηνής; Να τις 
καταγράψετε, να βρείτε και να γράψετε τι μέρη του λόγου είναι και να εξηγήσετε 
με δικά σας λόγια γιατί είναι τόσο σημαντικές.  

8. Να αποδώσετε 3-4 χαρακτηρισμούς στον Δαμιανό αιτιολογώντας τις επιλογές σας 
με στοιχεία από το κείμενο.  

Ομαδικό φύλλο εργασίας (ΟΜΑΔΑ Β) 

Ερωτήσεις επεξεργασίας κειμένου «Αν ο Φελίπε έγραφε στο ημερολόγιό του για την 
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πρώτη μέρα στο σχολείο…» (Πηγή: http://vprassas.blogspot.com/2011/02/2_07.html) 

1. Να αποδώσετε περιληπτικά σε μια παράγραφο το νόημα του κειμένου με δικά σας 
λόγια όσο μπορείτε. 

2. Βρείτε και καταγράψτε κι άλλες λέξεις που έχουν την ίδια κατάληξη (-ύριο/-ήριο) 
με τις λέξεις «μαρτύριο» και «βασανιστήριο» του κειμένου.  

3. «Λοιπόν, παιδιά μου για την επόμενη φορά… πότε έχουμε μάθημα; Αα, αύριο. Ω-
ραία. Θα κάνετε στο σπίτι σας αυτές τις ασκήσεις και θα διαβάσετε επίσης από εκεί 
ως εκεί.».: Να γράψετε για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου 
τι μέρος του λόγου είναι. 

4. «Και αυτό είναι τελικά που μας κουράζει τόσο πολύ.»: Να αναδιατυπώσετε την 
παραπάνω πρόταση ξεκινώντας ως εξής: «Και τελικά εμείς…» με τέτοιον τρόπο 
ώστε το νόημά της να παραμένει το ίδιο. 

5. «Αν ο Φελίπε έγραφε στο ημερολόγιό του για την πρώτη μέρα στο σχολείο…»: Να 
σχηματίσετε λέξεις συγγενικές με τη λέξη «έγραφε» που βρίσκεται στον τίτλο του 
κειμένου.  

6. Με τι μοιάζει το σχολείο σύμφωνα με τον Φελίπε; Ποια καταλαβαίνετε ότι είναι τα 
κοινά τους χαρακτηριστικά που τον κάνουν να το σκέφτεται αυτό;  

7. Τι είδος κειμένου γράφει ο Φελίπε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με στοι-
χεία από το κείμενο.  

8. Να γράψετε 3-4 συναισθήματα που νιώθει ο Φελίπε αιτιολογώντας τις επιλογές σας 
με στοιχεία από το κείμενο.  

ΚΟΙΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Προαιρετική ατομική κατ’ οίκον εργασία (Άσκηση Δημιουργικής Γραφής) 

Φανταστείτε ότι ο Δαμιανός από το κείμενο «Θέλω γράμματα» συναντιέται με τον Φε-
λίπε του δεύτερου κειμένου και συζητάνε για το σχολείο και τα μαθήματα. Καταγράψτε 
αυτόν τον διάλογο, όπου ο καθένας τους θα επιχειρηματολογεί για το αν αξίζει τον 
κόπο να πάει κανείς σχολείο ή όχι. Ποιος θα πείσει ποιον και με τι επιχειρήματα; Στη 
συνέχεια, και πάλι προαιρετικά, σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να δραματοποιηθεί αυτός 
ο διάλογος και τι μουσική υπόκρουση θα του ταίριαζε.  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού 
στοχασμού των εκπαιδευόμενων 

Γιακουμάκης Γεώργιος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Υποψ. Διδάκτορας, giakoumakisgi@gmail.com 

Περίληψη 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του εκπαι-
δευτή ενηλίκων στην ενίσχυση του κριτικού στοχασμού των ενηλίκων εκπαιδευομένων 
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος αυτός συνδέετε με τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις της Μετασχηματίζουσας Μάθησης όπως αυτή διατυπώθηκε και εμπλου-
τίστηκε από τον Jack Mezirow θέτοντας ως κεντρικά στοιχεία: τον κριτικό στοχασμό 
και την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση. Υπό το πρίσμα αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία 
στην εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από την προσφορά 
των γνώσεων σχετικών με το διδακτικό αντικείμενο. Οφείλει να εξετάζει ζητήματα πο-
λιτισμικής αναπαραγωγής, ταυτότητας, κοινωνικής καταπίεσης, δικαιοσύνης και ισό-
τητας. Με βάση τη παραπάνω προσέγγιση, στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτε-
λούν 1.) η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, 2.) η συνειδητοποίηση 
των δυνατοτήτων τους και της κοινωνικής τους υπευθυνότητας και 3.) η πρόσβαση σε 
εναλλακτικές οπτικές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτικός Στοχασμός, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Εκπαίδευση Ενη-
λίκων, Δια Βίου Μάθηση 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και επικαιροποιημένων γνώσεων, προσαρμόσιμων στις 
συντελούμενες αλλαγές. Παραδοσιακά, η εκπαίδευση θεωρείται το μέσο για την κοι-
νωνικοποίηση των νέων μεταδίδοντας τους τα κατάλληλα αγαθά, για να καταστούν 
ικανοί να αναλάβουν στο μέλλον ένα επαγγελματικό ρόλο. Σήμερα όμως αυτό δεν είναι 
αρκετό σχετικά με την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν στην τυπική εκπαίδευση, 
στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η τυπική εκπαίδευση δεν μπορεί να εξοπλί-
σει με τα απαραίτητα εφόδια τους νέους, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 
αύριο. Η αποτυχία της εκδηλώνεται σε νέους επαγγελματικούς τομείς, όταν συναντάμε 
άτομα που δυσκολεύονται να μεταφέρουν την γνώση τους, με αποτέλεσμα να νιώθουν 
ανέτοιμα και να απογοητεύονται.  

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδοτικότερος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι προκλή-
σεις των αλλαγών είναι η δια βίου κατάρτιση και μάθηση (European Commission, 
2000), διαμορφώνοντας συνθήκες για μια κοινωνία της γνώσης, μέλη μάθησης της ο-
ποίας δεν είναι μόνο ο νεαρός πληθυσμός, αλλά όλοι οι πολίτες (Ranson, 1998). Στο 
πλαίσιο αυτό, κεντρική σημασία στην προσπάθεια του ατόμου να ανταποκριθεί αποτε-
λεσματικά στα νέα δεδομένα αποτελεί η συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του, 
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ενσωματώνοντας διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού. με σκοπό τόσο την απόκτηση 
γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο που τον αφορά, όσο και η ανάπτυξη της κριτικής 
του σκέψης. 

Ενήλικες και προϋποθέσεις μάθησης 

Ενήλικες 

Η έννοια της ενηλικιότητας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων και οι προϋ-
ποθέσεις μάθησης τους, έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια θεωρητικούς και με-
λετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία η ενηλικιό-
τητα δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από την ηλικία, αλλά επισημαίνονται ορισμένα 
κριτήρια ενηλικιότητας. Κυρίως, αναφέρεται στην επίγνωση του ατόμου για τον εαυτό 
του ότι είναι ενήλικας και η αντίληψη των άλλων γι’ αυτόν, οι οποίοι του αποδίδουν 
τα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας μέσα στην κοινωνία τους (Βεργίδης, 2001. Jar-
vis, 2004). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον πιο πάνω προσδιορισμό, σημαντικό κρι-
τήριο της ενηλικιότητας αποτελεί ο αυτοπροσδιορισμός του εαυτού μας και η αυτοει-
κόνα που διαμορφώνουμε, αλλά ταυτόχρονα και ο βαθμός στον οποίο μας αντιμετωπί-
ζουν οι άλλοι ως ενήλικες και αναγνωρίζουν στοιχεία κοινωνικής ωριμότητας. 

 Ο Knowles (1980: 24) αναφέρει τέσσερις ορισμούς για τον ενήλικα:  

α.) Βιολογικός ορισμός: η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να αναπαράγει,  

β.) Νομικός ορισμός: η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να ψηφίσει, να οδηγή-
σει, να παντρευτεί, κ.λπ.  

γ.) Κοινωνικός ορισμός: Όταν ένα άτομο αρχίζει να εκτελεί ρόλους ενηλίκων, όπως 
εργαζόμενος, ενεργός πολίτης, σύζυγος, γονέας, κ.λπ. και 

 δ.) Ψυχολογικός ορισμός: όταν το άτομο αναπτύσσει την αυτο-αντίληψη ότι είναι υ-
πεύθυνο για την τη δική του ζωή.  

Επιπλέον, ο Knowles (1980) διατύπωσε τέσσερις υποθέσεις σχετικά με τους ενήλικες 
και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η πρώτη παραδοχή αναφέρει ότι μια φυσιολογική πτυχή 
της ενηλικίωσης αποτελεί η μετάβαση του ατόμου από την εξάρτηση στην αυτοδιαχεί-
ριση, αλλά σε διαφορετικό βαθμό, για διαφορετικά άτομα και σε διαφορετικές κατα-
στάσεις. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι ενήλικες φέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον. Η τρίτη υπόθεση είναι ότι οι ενήλικες δείχνουν 
μια προθυμία να μάθουν με σκοπό να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα. 
Τέλος, η τέταρτη υπόθεση αναφέρει ότι οι ενήλικες έχουν κίνητρα να μάθουν και θέ-
λουν να εφαρμόσουν τη νέα αυτή γνώση «σήμερα» για να ζήσουν καλύτερα «αύριο». 
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Προϋποθέσεις μάθησης ενηλίκων 

Σύμφωνα με τον Courau (2000: 26) οι επτά προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων είναι 
οι εξής:  

α.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν καταλαβαίνει. Η διδακτέα ύλη πρέπει να έχει τη δομή να 
συγκρατείτε εύκολα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται πρέπει να αποτελεί μέρος 
του καθημερινού λεξιλογίου του εκπαιδευόμενου.  

β.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του. 
Τα εξεταζόμενα προβλήματα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι πραγμα-
τικά προβλήματα και οι γνώσεις που προσφέρονται να συνδέονται με αυτά που ήδη 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες.  

γ.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν αντιλαμβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι στόχοι επομένως πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σα-
φήνεια από την αρχή της μαθησιακής διαδικασίας και να ανταποκρίνονται στις προσ-
δοκίες των διδασκομένων.  

δ.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται. Ο εκπαιδευτής πρέπει να εφαρμό-
ζει τεχνικές που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή καθώς και να αναπτύσσει την προ-
θυμία των εκπαιδευομένων να εμπλακούν ενεργητικά στην μαθησιακή διαδικασία.  

ε.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επι-
τυχίας και της αποτυχίας. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτής προσδιορίζει τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα της άσκησης, επισημαίνει τις επιτυχίες και εξηγεί με παραδείγματα 
τις αποτυχίες.  

ζ.) Ο ενήλικας μαθαίνει όταν νιώσει ενταγμένος σε μια ομάδα. Όταν η εκπαιδευτική 
διαδικασία στηρίζεται σε ομοιογενής ομάδες και ομαδικές εργασίες τότε η μάθηση εί-
ναι αποτελεσματικότερη. 

 η.) Ο ενήλικας μαθαίνει σε κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή. Όταν αισθάνεται ότι συνει-
σφέρει, ότι τον λαμβάνουν υπόψη και ότι είναι ικανός να εργαστεί αυτόνομα ή ομα-
δικά. 

Μελετητές και θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζουν τον καθοριστικό 
ρόλο των εμπειριών στην μάθηση των ενηλίκων. Οι ενήλικοι λόγω της προσωπικής 
διαδρομής έχουν βιώσει καταστάσεις και φέρουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών, α-
ξιών και γνώσεων. Για τον Mezirow (1981), αποκτούν κίνητρο μάθησης όταν η πραγ-
ματικότητα που αντιλαμβάνονται έρθει σε σύγκρουση με μια συγκεκριμένη κατά-
σταση. Ενώ, κατά τον Jarvis (2004), οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες ερμηνεύουν και επε-
ξεργάζονται τα πολιτισμικά μεταδιδόμενα από τους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις αντι-
λήψεις που έχουν διαμορφώσει, με βάση τις πρότερες εμπειρίες τους. Όπως τονίζουν 
οι Noyé και Piveteau (1999: 104) «τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου είναι 
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αποτέλεσμα των εμπειριών του». Η προσωπική διαδρομή του κάθε ατόμου καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα της μετάβασης του στο περιβάλλον μάθησης της εκ-
παίδευσης ενηλίκων.  

Κρητικός Στοχασμός και Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

Κρητικός Στοχασμός 

Από τους πρώτους που καταπιάστηκαν με τον κριτικό στοχασμό ήταν ο John Dewey. 
Όρισε τον κριτικό στοχασμό, ως την ενεργό, επίμονη και προσεκτική εξέταση οποιασ-
δήποτε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσεων, υπό το πρίσμα των λόγων που 
τη στηρίζουν και στο περαιτέρω συμπέρασμα στο οποίο τείνει (Dewy, 1933: 9). Για 
τον Dewey, ο κριτικός στοχασμός, αποτελεί μια συνειδητή προσπάθεια να οδηγηθούμε 
στην εδραίωση της πεποίθησης, στηριγμένη σε έγκυρα στοιχεία και στον ορθό λόγο. 
Από τη σχολή της Φρανκφούρτης, ο φιλόσοφος Habermas (1984, 1987), στην θεωρία 
της επικοινωνιακής πράξης την οποία ανέπτυξε, διατύπωσε ότι απαραίτητο στοιχείο 
για τη δημιουργική λειτουργία της κοινωνίας είναι να ενσωματώνει διαδικασίες στοχα-
στικού διαλόγου. Δηλαδή, μια μορφή διαλόγου, ανοιχτό προς όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, με ίση πρόσβαση για όλους, που αποσκοπεί στην αναζήτηση συναίνεσης από 
τους συμμετέχοντες.  

Ο Mezirow (1990), θεωρεί ότι σημαντικότερη εμπειρία της μάθησης στην ενήλικη ζωή 
αφορά τον προσωπικό αναστοχασμό. Δηλαδή, την επαναξιολόγηση του τρόπου που 
έχουμε δημιουργήσει προβλήματα και επανεκτίμηση των προσωπικών οπτικών να α-
ντιλαμβανόμαστε, να γνωρίζουμε, να πιστεύουμε, να αισθανόμαστε και να δρούμε. Για 
τους Fook και τους συνεργάτες (2006:12) κριτικός αναστοχασμός «είναι η διαδικασία 
με την οποία οι ενήλικες διακρίνουν τις υποθέσεις που διέπουν τις ενέργειές τους, εντο-
πίζουν τις ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές των υποθέσεων αυτών, αμφισβητούν την 
έννοια των υποθέσεων και αναπτύσσουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης». Ο Brookfield 
(2009), τονίζει ότι ο κριτικός στοχασμός συχνά περιλαμβάνει την εμπειρία της αμφι-
σβήτησης και στη συνέχεια την αντικατάσταση ή την αναδιατύπωση μιας υπόθεσης, 
που αναντίρρητα έχει γίνει αποδεκτή ως κυρίαρχη κοινή λογική από την πλειοψηφία. 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση 

Ο Jack Mezirow, με επιρροές από τα έργα των Kuhn, (1962), Freire (1970), Dewey 
(1932) και Habermas (1984), θέτοντας ως επίκεντρο τον κριτικό στοχασμό, θεμελίωσε 
τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Περιέγραψε τον μετασχηματισμό της θε-
ώρησης ως μια «χειραφετική διαδικασία απόκτησης κριτικής επίγνωσης για το πώς και 
γιατί η δομή των ψυχο-πολιτισμικών υποθέσεων έχουν έρθει για να περιορίσουν τον 
τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας, ανασυστήνοντας της δομής αυτή, 
επιτρέποντας μια πιο περιεκτική και διακριτική ένταξη της εμπειρίας και της δράσης 
πάνω στις νέες αντιλήψεις» (Mezirow, 1981: 6).  
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Ο Mezirow (1978) προσδιόρισε δέκα φάσεις που συμβάλουν στην μετασχηματίζουσα 
μάθηση: 1.) Το αποπροσανατολιστικό δίλημμα (disorienting dilemma). 2.) Η αυτοεξέ-
ταση των συναισθημάτων φόβου, οργής, ενοχής ή ντροπής που νιώθει το άτομο λόγω 
της υπάρχουσας κατάστασης. 3.) Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. 4.) Η αναγνώ-
ριση της δυσαρέσκεια από το άτομο και η διαδικασία με την οποία μοιράζεται με άλ-
λους τη διεργασία του μετασχηματισμού. 5.) Η διερεύνηση των επιλογών για νέους 
ρόλους, σχέσεις, και ενέργειες. 6.) Ο σχεδιασμός μιας πορείας δράσης. 7.) Η απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμογή των σχεδίου. 8.) Η προσωρινή δοκιμασία 
νέων ρόλων. 9.) Η οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και των ικανοτήτων για τους νέους 
ρόλους και τις σχέσεις. 10.) Η επανένταξη του ατόμου στη ζωή, με βάση τις συνθήκες 
που υπαγορεύει η νέα οπτική. 

Θεωρητικοί και ερευνητές της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν ασκήσει κριτική στην θε-
ωρία της μετασχηματίζουσα μάθηση, για τις οποίες ο Mezirow αναφέρεται σχετικά στα 
πιο πρόσφατα έργα του. Ο Dirkx (Dirkx et. al., 2006) επισημαίνει ότι ο Mezirow υπο-
τιμά τη σημασία των ασυνείδητων διεργασιών της μάθησης. Ο Brookfield (2007) προ-
σάπτει στον Mezirow ότι δεν θέτει πάντα στο επίκεντρο του κριτικού στοχασμού την 
πολιτική διάσταση, ενώ αυτή σύμφωνα με τον Brookfield αποτελεί την «υπερκείμενη 
περιοχή του κριτικού στοχασμού», που διαποτίζει όλες τις άλλες διαστάσεις του. Ο 
Jarvis (2004) αμφισβητεί ότι οι ενήλικοι έχουν μεγαλύτερη αυτογνωσία από τους ανή-
λικους, ασκώντας κριτική στην εκτίμηση του Mezirow ότι οι ανήλικοι δεν έχουν επί-
γνωση για τον τρόπο που οι συνθήκες έχουν καθορίσει τις απόψεις και τις σκέψεις τους. 
Ο Taylor (2007) πραγματοποιώντας μια κριτική επισκόπηση της έρευνας στη Μετα-
σχηματίζουσα μάθηση προσπάθησε να εντοπίσει τις κριτικές αυτές προσεγγίσεις. Τα 
βασικά θέματα που εστίασε είναι α.) η γραμμική διάσταση της Μετασχηματίζουσας 
Μάθησης, β.) η ρευστή φύση του πλαισίου αναφοράς, γ.) η μονοσήμαντη διάσταση του 
αποπροσανατολιστικού διλήμματος, δ.) η έμφαση στην ορθολογικότητα και ε.) η έμ-
φαση στον ατομικό μετασχηματισμό. Παρά τις κριτικές που δέχεται η μετασχηματί-
ζουσα μάθηση, θεωρούμε σημαντική τη συμβολή της στην κατανόηση της σημαντικό-
τητας της διερεύνησης και του επαναπροσδιορισμού δεδομένων και παγιωμένων πε-
ποιθήσεων, στη χειραφέτηση της μάθησης και αυτοδιαχείριση της σκέψης. Οι κριτικές 
γίνονται σημείο αναφοράς πάνω σε μια θεωρία η οποία βρίσκεται σε μια δυναμική 
εξέλιξη που συνεχώς εμπλουτίζεται.  

Εκπαίδευση ενηλίκων και ενίσχυση του κριτικού στοχασμού 

Οι ενήλικοι, μέσα από την μετασχηματίζουσα μαθησιακή διαδικασία μπορούν να ανα-
γνωρίσουν τους πολιτισμικά εξαρτημένους ρόλους τους και να αναλάβουν δράση 
(Mezirow, 1981). Ο εκπαιδευτής ενηλίκων καλείται να αναπτύξει κριτικά αναστοχα-
στικές πρακτικές και να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την κοινωνικά κατα-
σκευασμένη φύση της εμπειρίας και την ανάγκη να σκέφτονται και να ενεργούν. Σύμ-
φωνα με τον Cunliffe (2004), ο εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει κριτικά αναστοχα-
στική πρακτική, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκεφτούν για τον τρόπο που σε συ-
νεργασία με τους άλλους, κατασκευάζουν πραγματικότητες και ταυτότητες. Μια 
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κατηγορία δραστηριότητας που προτείνεται είναι να επισημάνει ο εκπαιδευτής ένα δια-
φορετικό τρόπο σκέψης για το πώς κατασκευάζουμε πραγματικότητες.  

Ο Wellington (1996) περιγράφει πέντε κατευθύνσεις για την αναστοχαστική πρακτική: 
η άμεση, η τεχνική, η διαβουλευτική, η διαλεκτική και η διαπροσωπική.  

Ο άμεσος προσανατολισμός της στοχαστικής πρακτικής δίνει έμφαση στην ευχάριστη 
επιβίωση. Σχετίζεται με δραστηριότητες, σκέψεις και συναισθήματα που συνδέονται 
με ένα γεγονός. Ο εκπαιδευτής θέτει ερωτήματα όπως: πώς μπορεί να κάνει την ημέρα 
πιο ευχάριστη για τον εαυτό του και τους μαθητές του; ή πώς μπορεί να αποφύγει την 
εμπλοκή του σε μπελάδες με τους μαθητές και τους συναδέλφους του;  

Ο τεχνικός προσανατολισμός της στοχαστικής πρακτικής επικεντρώνεται στην ανά-
πτυξη και την τελειοποίηση των διδακτικών μεθοδολογιών. Ο εκπαιδευτής θέτει ερω-
τήματα όπως: πώς μπορεί να επιτύχει τους στόχους του πιο αποτελεσματικά; ή ποιες 
είναι οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας που μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει για τη μετάδοση πληροφοριών στους μαθητές;  

Ο διαβουλευτικός προσανατολισμός της στοχαστικής πρακτικής δίνει έμφαση στην α-
νακάλυψη και την αξιολόγηση του προσωπικού νοήματος μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Οι εκπαιδευτές είναι σημαντικό να θεωρούν τα συναισθήματα και τις στά-
σεις των μαθητών ως σημαντικά. Ο εκπαιδευτικός εξετάσει ερωτήματα όπως: πώς μπο-
ρεί να καταστήσει τη μάθηση να έχει νόημα και σημασία για τους μαθητές; ή πώς μπο-
ρεί η βαθύτερη επικοινωνία με τους μαθητές να ενισχύσει την ουσιαστική μάθηση;  

Ο διαλεκτικός προσανατολισμός της στοχαστική πρακτικής υποστηρίζει την πολιτική 
της απελευθέρωσης. Εξετάζει ζητήματα της πολιτισμικής αναπαραγωγής, της κοινωνι-
κής καταπίεσης, της δικαιοσύνης και της ισότητας, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε 
πολιτικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτής εξετάσει ερωτήματα όπως: με ποιο τρόπο τα ιδρύματα 
αναπαράγουν την υφιστάμενη κατάσταση; ή πώς μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
απελευθερωθούν από την πολιτισμική καταπίεση;  

Ο διαπροσωπικός προσανατολισμός της αναστοχαστικής πρακτικής αναφέρεται στην 
καθολική προσωπική απελευθέρωση. Οι εκπαιδευτές, μέσα από μια προσωπική, εσω-
τερική προοπτική, αμφισβητούν εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα περιεχόμενα και τα μέσα. 
Εξετάζουν ερωτήματα όπως: πως μπορεί να ενσωματώσει την προσωπική και πνευμα-
τική του ανάπτυξη με το επάγγελμα του; ή ποια είναι η προσωπική του ευθύνη για τον 
εαυτό του και τους άλλους; Όπως τονίζει ο Wellington (1996), ο κάθε προσανατολι-
σμός ξεχωριστά δε αποτελεί «καλή» διδασκαλία, αλλά κάθε προσανατολισμός συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτή. 

Κεντρική σημασία για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας 
του μαθητή για αυτοδιαχείριση της μάθησης. Σύμφωνα με τον Mezirow (1981) ένας 
αυτο-κατευθυνόμενος εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε εναλλακτική οπτική για την 
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κατανόηση της ζωής του, έχει αποκτήσει την ευαισθησία και την ικανότητα στην κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για 
να ελέγξει τις παραγωγικές εργασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη χειραγώγηση 
του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, ο εκπαιδευτής ενηλίκων καθοδηγεί τους 
εκπαιδευόμενους να αντιληφτούν συνεργατικά, τις διαφορετικές οπτικές που υφίστα-
νται, για ένα γεγονός, μια πράξη μέσα στην κοινωνία, να ελέγχουν τους τρόπους που 
συνδέονται με την χειραγώγηση των προσωπικών τους οπτικών καθώς και να αναγνω-
ρίζουν τα μέσα πρόσβασης σε διαφορετικές οπτικές. Ο εκπαιδευτής, μέσα από τις σκέ-
ψεις, τις αντιδράσεις και τις ενέργειες των ενηλίκων, μαθαίνει και επαναξιολογεί την 
μαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα, εισέρχεται σε μια διαδικασία προσωπικού α-
ναστοχασμού και επανεξετάζει κριτικά τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις. 

Αντί επιλόγου 

Στην παρούσα εισήγηση προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ρόλο του εκπαιδευτή ενη-
λίκων στην ενίσχυση του κριτικού στοχασμού των ενήλικων εκπαιδευόμενων κατά τη 
μαθησιακή διεργασία. Ο ρόλος αυτός συνδέετε με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Με-
τασχηματίζουσας Μάθησης όπως αυτή διατυπώθηκε και εμπλουτίστηκε κυρίως από 
τον Jack Mezirow (1978, 1981, 1990, 2000, 2003) θέτοντας ως κεντρικά στοιχεία: τον 
κριτικό στοχασμό και την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση. Η μάθηση όπως την ορίζουν οι 
Mezirow και Συνεργάτες (2000: 5) αποτελεί «διαδικασία της χρήσης προηγούμενης ερ-
μηνεία για να οικοδομηθεί μια νέα ή αναθεωρημένη ερμηνεία του νοήματος της εμπειρίας 
ενός ατόμου, ως οδηγός για μελλοντική δράση». Η κριτικά αναστοχαστική μάθηση ωθεί 
τους εκπαιδευόμενους να μπαίνουν σε μία διαδικασία επανεξέτασης και αμφισβήτησης 
παγιωμένων βεβαιοτήτων, ενδυναμώνοντας την έκφραση της δικής τους προσωπικής, 
γνήσιας γνώμης (Κόκκος, 2010). Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων δεν σταματάει 
στην μετάδοση έτοιμων γνώσεων και στις στρατηγικές που ακολουθεί στο σχεδιασμό 
της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά έχει ως βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του 
κριτικού αναστοχασμού των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οφείλει να αναπτύξει κριτικά 
αναστοχαστικές πρακτικές και παράλληλα, να προσανατολίζεται να ενισχύσει τις δε-
ξιότητες και τη θέλησή του εκπαιδευόμενου, για να γίνει πιο ενεργός και ορθολογικός 
πολίτης, να ανακαλύψει τις δυνατότητες του, ώστε να δρα ως χειραφετημένο και αυτο-
δύναμο μέλος της κοινωνίας. Όπως επισημαίνει ο Dirkx (1998), ο ρόλος του εκπαι-
δευτή ενηλίκων στη μετασχηματίζουσα μάθηση σχετίζεται άμεσα με τη στάση του α-
πέναντι στη σχέση του με τους εκπαιδευόμενους και τη γενικότερη θεώρηση του εαυ-
τού του ως κοινωνικό ον.  
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποπειράται να σκιαγραφήσει τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα 
του Έλληνα εκπαιδευτικού, σχετικά αφενός με την ικανοποίηση που αποκομίζει από 
την εργασία του και αφετέρου με το σχολικό κλίμα εντός του οποίου εργάζεται. Α-
φορμή της έρευνας αυτής στάθηκε η διεθνής έρευνα TALIS 2013 η οποία, μεταξύ άλ-
λων, διερεύνησε τα δυο αυτά ζητήματα σε 34 χώρες του κόσμου. Στα πλαίσια της πα-
ρούσας μελέτης διεξήχθη μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα α-
ποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιη-
μένοι από την εργασία τους, μένοντας όμως συνάμα δυσαρεστημένοι από το μισθολο-
γικό της σκέλος. Βρέθηκε ακόμα ότι το σχολικό κλίμα χαρακτηρίζεται από μια κουλ-
τούρα διαμοιρασμού των ευθυνών και από μια συνεργατικότητα, γεγονός το οποίο 
συμβάλλει στην αυξημένη αφοσίωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη σχο-
λική τους μονάδα, αλλά και σε ένα μειωμένο αίσθημα πίεσης και άγχους. Οι σχέσεις 
με τους μαθητές φάνηκε να παίζουν καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση ενός θετι-
κού κλίματος στο σχολείο, και ως εκ τούτου για τον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης 
των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικό Κλίμα, Εργασιακή Ικανοποίηση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτι-
κών 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Το σχολικό κλίμα αναφέρεται στην ποιότητα και τον χαρακτήρα της σχολικής ζωής. 
Έχει περιγραφεί ως «η καρδιά και η ψυχή της σχολικής μονάδας...το κύριο εκείνο στοι-
χείο του σχολείου που κάνει ένα παιδί, έναν εκπαιδευτικό και ένα στέλεχος της εκπαί-
δευσης να αγαπήσουν το σχολείο και να περιμένουν με προσμονή την κάθε σχολική 
ημέρα» (Freinerg, 1999). Το σχολικό κλίμα περιλαμβάνει τις νόρμες και τις πεποιθή-
σεις των μαθητών, των κηδεμόνων και του προσωπικού του σχολείου, τις σχέσεις με-
ταξύ των ατόμων αυτών, διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές καθώς επίσης και ορ-
γανωσιακά και συστημικά χαρακτηριστικά του σχολείου (Cohen, McCabe, Michelli & 
Pickeral, 2009). Ένα θετικό σχολικό κλίμα βοηθά τα μέλη της σχολικής μονάδας να 
νιώθουν κοινωνικά, συναισθηματικά και σωματικά ασφαλή στα πλαίσιά της, προωθώ-
ντας ακριβώς αυτή την αίσθηση ασφάλειας, τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, την ε-
μπλοκή με μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες και τις προσπάθειες οργανωσιακής 
βελτίωσης του σχολείου (Cohen & Geier, 2010). 

Ένα συνεχιζόμενο θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και κοινωνική 
ανάπτυξη των μαθητών. Χαρακτηριστικά, το θετικό σχολικό κλίμα σχετίζεται με υψη-
λότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και ακαδημαϊκής επίτευξης των μαθητών (Brown et al., 
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2010), με καλύτερη συναισθηματική και ψυχική υγεία (Ruus et al., 2007; Virtanen et 
al., 2009), με χαμηλότερα επίπεδα σχολικού εκφοβισμού (Gregory et al., 2010; 
Karcher, 2002; Kosciw & Elizabeth, 2006), με μείωση των παραβατικών συμπεριφο-
ρών (Reaves, Mcmahon, Duffy & Ruiz, 2018; Guardino and Fullerton, 2010; Astor, 
Benbenisty, & Estrada, 2009), με αυξημένη συμμετοχή των μαθητών και τελικά με την 
ικανοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων από τη σχολική μονάδα (Wang & 
Degol, 2016). Μία σειρά μελετών αποκάλυψε ότι το θετικό σχολικό κλίμα συσχετίζεται 
με μικρότερο αριθμό απουσιών αλλά και με μειωμένη σχολική διαρροή στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο (Rumberger, 1987; Lee, Cornell, Gregory, & Fan, 2011). Γενικότερα 
ένα θετικό σχολικό κλίμα έχει πολύ ισχυρή επιρροή στην κινητοποίηση για μάθηση 
(Eccles et al., 1993), στην άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου που έχει το κοινωνικο-
οικονομικό πλαίσιο στην ακαδημαϊκή επίτευξη, ενώ λειτουργεί σταθερά σαν ένας πα-
ράγοντας που προστατεύει και προωθεί τη μάθηση, την εξέλιξη και το άνοιγμα της 
σταδιοδρομίας των νέων. Το σχολικό κλίμα ευνοεί την αποτελεσματική διδασκαλία και 
επηρεάζει φαινόμενα σχετικά με την εργασία, όπως το άγχος των εκπαιδευτικών και η 
εργασιακή τους ικανοποίηση (Chong et al., 2010; Collie, Shapka & Perry, 2012). 

Άλλη μια μεταβλητή, που όπως και το σχολικό κλίμα, επηρεάζει σε καθοριστικό βαθμό 
τη διδακτική πράξη και γενικότερα τη συνολική λειτουργία του σχολείου, με ό,τι αυτή 
περιλαμβάνει, είναι η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η ικανοποίηση που 
λαμβάνει κανείς από την εργασία του, αναφέρεται στην αίσθηση της ικανοποίησης, της 
πληρότητας, του «γεμίσματος», της ευχαρίστησης που αποκομίζει κάποιος όταν κατα-
πιάνεται με κάποια ασχολία (Locke, 1969). Η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, ειδικό-
τερα, από τη δουλειά του, σημαίνον ζήτημα στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα 
(Dinham & Scott, 2000), συνίσταται στην ικανοποίηση από το επάγγελμα αυτό κα-
θαυτό αλλά και στην ικανοποίηση από εργασιακό περιβάλλον, με ό,τι αυτό συμπερι-
λαμβάνει. Ο Zigarelli (1996) αναγνώρισε την επιλογή καταρτισμένων εκπαιδευτικών, 
το ηθικό των εκπαιδευτικών, την εργασιακή τους ικανοποίηση, τη σχολική κουλτούρα 
και τη διοικητική αυτονομία ως τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν σε αποτελε-
σματικά σχολεία. Σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ικανοποίηση του εκπαιδευ-
τικού, που επηρεάζεται ισχυρά από τις διαφορετικές διαστάσεις του σχολικού περιβάλ-
λοντος, όπως είναι η σχέση του με τους μαθητές του (Spilt et al., 2011; Veldman et al., 
2013), τους συναδέλφους του, με τους κηδεμόνες των μαθητών και με τη σχολική ηγε-
σία, μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή στην επιτυχή προσπάθεια του εκπαιδευτικού 
για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην σχολική μονάδα καθώς και στη 
καλύτερη γενικότερη διαχείριση της σχολικής τάξης (Zembylas & Papanastasiou, 
2004). 

Ενώ οι εκπαιδευτικοί φαίνονται γενικά ικανοποιημένοι με ζητήματα που άπτονται αυ-
τού καθαυτού του διδακτικού επαγγέλματος (Ασπρίδης, 2013), όπως τα εργασιακά κα-
θήκοντα και η επαγγελματική ανάπτυξη, τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι από άλλα 
ζητήματα που περιβάλλουν την εργασία τους, όπως για παράδειγμα οι εργασιακές συν-
θήκες, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η στήριξη της ηγεσίας (Crossman & Harris, 2006; 
Peršēvica, 2011), ο μισθός και οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης (Koustelios, 
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2001; Tsigilis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006) . Η εργασιακή ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Η 
ικανοποίηση καθορίζει το ενδιαφέρον, τα κίνητρα και την στάση του εκπαιδευτικού 
απέναντι στη δουλειά του, στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την επίδοση του εκπαιδευτι-
κού και τελικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων (Peršēvica, 2011). Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν στην ίδια κατεύθυνση 
ότι η επίτευξη των μαθητών σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευ-
τικών (Banerjee, Stearns, Moller & Mickelson, 2017). 

Η καθοριστική σημασία που έχουν τόσο το σχολικό κλίμα όσο και η εργασιακή ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους (Collie, Shapka & Perry, 
2012; Zullig, Huebner & Patton, 2011; Grayson & Alvares, 2008), στη συνολική λει-
τουργία της σχολικής μονάδας, οδήγησαν στην διερεύνηση τους, μεταξύ άλλων, από 
την έρευνα TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) του ΟΟΣΑ 
(ΟECD, 2014), έρευνα που εστιάζει στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και 
στα μαθησιακά περιβάλλοντα των σχολικών μονάδων. Η μη συμμετοχή της Ελλάδας 
στην έρευνα αυτή δημιούργησε ένα έλλειμα δεδομένων σχετικά με τις υπό εξέταση 
μεταβλητές για το ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η παρούσα έρευνα στόχευσε 
ακριβώς στην σκιαγράφηση του προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού, ως προς τις δυο 
αυτές θεματικές της έρευνας TALIS 2013, με σκοπό αφενός την καταγραφή της ελλη-
νικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα ζητήματα αυτά αλλά και αφετέρου τη σύ-
γκριση συγκεκριμένων στοιχείων της εξαγόμενης από τα ελληνικά δεδομένα εικόνας 
με τα αντίστοιχα στοιχεία της εικόνας που παρουσίασαν οι συμμετέχουσες στην έρευνα 
χώρες.  

Μεθοδολογία 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, διεξήχθη μια ποσοτική έρευνα με συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο βασί-
στηκε στην αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου της έρευνας TALIS 2013. Πιο συ-
γκεκριμένα, από το ερωτηματολόγιο της έρευνας TALIS 2013, απομονώθηκαν τα τμή-
ματα τα οποία διερευνούσαν το σχολικό κλίμα, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών και την εργασιακή τους ικανοποίηση, θεματικές που αποτέλεσαν τους ά-
ξονες του παρόντος ερευνητικού εργαλείου. Κατόπιν τούτου το ερωτηματολόγιο αυτό 
το οποίο προέκυψε, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, ενώ έγιναν και οι απαραί-
τητες προσαρμογές σε όποιες ερωτήσεις δεν ταίριαζαν εννοιολογικά με το ελληνικό 
εκπαιδευτικό συγκείμενο. Τέλος το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δείγμα 
20 ατόμων προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς την αξιοπιστία του, την εγκυρότητα 
του καθώς και τον βαθμό στον οποίο επετεύχθη η προσαρμογή στα ελληνικά εκπαιδευ-
τικά δεδομένα. Η ανατροφοδότηση που προσέφερε η πιλοτική εφαρμογή του ερωτη-
ματολογίου, οδήγησε στην τελική διαμόρφωση του ερευνητικού εργαλείου το οποίο 
μοιράστηκε στο δείγμα των εκπαιδευτικών της έρευνας. Οι ερωτήσεις που συνέθεσαν 
το ερευνητικό εργαλείο, πέρα από τα αρχικά δημογραφικού χαρακτήρα ερωτήματα, 
στόχευσαν αφενός στη σκιαγράφηση του σχολικού κλίματος στα σχολεία όπου υπηρε-
τούσαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Στα πλαίσια της πολυδιάστατης μελέτης του 
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σχολικού κλίματος, ένα σκέλος ερωτήσεων κατευθύνθηκε στη διερεύνηση του βαθμού 
ύπαρξης συνεργατικής κουλτούρας και κουλτούρας διαμοιρασμού της ηγεσίας, ενώ 
ένα δεύτερο σκέλος είχε ως στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα σε εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές. Αφετέρου, επιδιώχθηκε η διερεύνηση βαθμού της γενικότερης αί-
σθησης ικανοποίησης που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους, καθώς επί-
σης και η συστηματική καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν αυτό το αίσθημα 
ικανοποίησης. Σε όλες τις ερωτήσεις, πλην των δημογραφικών, αξιοποιήθηκαν τετρα-
βάθμιες κλίμακες Likert. Το δείγμα της παρούσας μελέτης απαρτίστηκε από 72 εκπαι-
δευτικούς πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται σε 
σχολεία του νομού Αχαΐας. Το δείγμα επελέγη με στρωματοποιημένη δισταδιακή δειγ-
ματοληψία κατά συστάδες. 

Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρωθήκαν από το δείγμα αυτό, έγινε 
μέσω του λογισμικού στατιστικών αναλύσεων IBM SPSS Statistics 2.5. Οι πίνακες συ-
χνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, που κατασκευάστηκαν για τις διάφορες μεταβλη-
τές-ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αφενός έδωσαν μια σαφή εικόνα για τις υπό με-
λέτη έννοιες όπως αυτές αποτυπώνονται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Αφετέρου δε, έδωσαν τη δυνατότητα, μέσω των πληροφοριών που παρείχαν, ένταξης 
της Ελλάδας, με όρους στατιστικής αποτύπωσης των υπό μελέτη εννοιών, στους πίνα-
κες και τα γραφήματα της έρευνας TALIS 2013 που αφορούσαν επιμέρους μεταβλητές 
των εννοιών αυτών. Έτσι, εκτός από την απόλυτη εικόνα της χώρας μας για τις έννοιες 
που μελετήθηκαν, κατέστη δυνατό να συγκριθεί στατιστικά και οπτικά η εικόνα αυτή 
με την αντίστοιχη εικόνα των διαφόρων συμμετεχουσών στην έρευνα χωρών. Τα δε-
δομένα που αντλήθηκαν από το ερωτηματολόγιο σχετικά με το σχολικό κλίμα και την 
εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ήταν σε μορφή ordinal data λόγω της χρή-
σης τετραβάθμιων κλιμάκων Likert. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη χρήση του συντε-
λεστή συσχέτισης τ του Kendall κατά την ανάλυση των δεδομένων, συντελεστής ο ο-
ποίος ενδείκνυται για την διερεύνηση της κατεύθυνσης, της έντασης και της στατιστι-
κής σημαντικότητας συσχετίσεων αναμεσά σε ordinal data. Στο παράρτημα του παρό-
ντος παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες και γραφήματα της ανάλυσης των δεδομένων. 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί φαίνονται ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 
από την εργασία τους, όπως δήλωσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Μάλιστα, α-
κόμα και αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα διαφορετικό επάγγελμα, θα επέλε-
γαν και πάλι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν βέβαια μειονεκτήματα, με 
σημαντικότερο όλων να αναδεικνύεται η αναντιστοιχία μισθού και καταβαλλόμενου 
κόπου, μειονεκτήματα τα οποία όμως αντισταθμίζονται ξεκάθαρα από τα πλεονεκτή-
ματα της εργασίας. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα 
ευχαριστημένοι και από τη συμπεριφορά των μαθητών αλλά και από τη σχολική ηγεσία 
στην πλειοψηφία τους. Οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν ότι το σύστημα λογοδοσίας επι-
βαρύνει τον φόρτο εργασίας τους, ούτε και ότι περιορίζει την αυτονομία τους. Θεωρούν 
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όμως ότι αδίκως αμείβονται πολύ λιγότερο σε σχέση με επαγγέλματα εξίσου βαρύνου-
σας σημασίας ενώ θα ήθελαν να βελτιώσουν τις αποδοχές τους στο μέλλον, χωρίς ω-
στόσο να αναλάβουν απαραίτητα κάποιο διευθυντικό πόστο. Οι εκπαιδευτικοί φαίνο-
νται ικανοποιημένοι από τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται, την οποία θα συ-
νιστούσαν μάλιστα σαν ένα καλό εργασιακό χώρο. Νιώθουν δε ότι συμβάλλουν σημα-
ντικά στη λειτουργία του σχολείου αλλά και το ότι το σχολείο συνεισφέρει στους ιδίους 
και την προσωπική τους ανάπτυξη. Κάτι που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι ο φόρτος 
εργασίας, ο οποίος στην περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκλαμβάνεται ως 
σαφώς μεγαλύτερος σε σχέση με την περίπτωση της δευτεροβάθμιας. Αυτό οφείλεται 
και στο ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας αναλαμβάνουν τις περισσότερες φορές 
μια τάξη εξολοκλήρου, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας που 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου μαθήματος (ή μαθημάτων) στις διά-
φορες τάξεις της σχολικής μονάδας. 

Συγκρίνοντας την εικόνα αυτή της εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εκπαιδευ-
τικών με την αντίστοιχη εικόνα των χωρών του TALIS 2013, φαίνεται να υπάρχει το 
ίδιο γενικευμένο θετικό κλίμα, με εντυπωσιακές όμως εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώ-
σεις της Ιαπωνίας και της Κορέας. Στην Κορέα οι εκπαιδευτικοί αμείβονται εξαιρετικά 
και το επάγγελμά τους χαίρει ιδιαίτερα μεγάλης εκτίμησης στην κοινωνία, κάτι που σε 
καμία περίπτωση δεν ισχύει στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, 
όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί, ενώ και στην Ιαπωνία το επάγγελμα του δασκάλου 
είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα σεβαστό. Παρόλα αυτά αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτι-
κοί στην Ιαπωνία κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι είναι από τον εργασιακό τους χώρο, 
ενώ στην Κορέα δηλώνουν πως ενδεχομένως να μην επέλεγαν το ίδιο επάγγελμα αν 
έκαναν και πάλι την επαγγελματική τους επιλογή. Τα ευρήματα αυτά ενδεχομένως να 
εξηγούνται από το ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα που επικρατεί στην εκπαίδευση των δυο 
αυτών χωρών της Άπω Ανατολής. 

Σχετικά με το σχολικό κλίμα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τόσο οι ίδιοι 
όσο και οι μαθητές (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως όπου τα σχολικά συμβού-
λια των μαθητών έχουν περισσότερους ρόλους), αλλά και οι κηδεμόνες τους, συμμετέ-
χουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργατικό-
τητας αλλά και μιας κουλτούρας διαμοιρασμού των ευθυνών που επικρατεί τη σχολική 
μονάδα. Το κλίμα που διαμορφώνεται στη σχολική μονάδα έχει καθοριστική σημασία, 
γεγονός το οποίο αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν 
εξαιρετικές σχέσεις με τους μαθητές τους και δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τις 
απόψεις τους. Άλλωστε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι κομβικής ση-
μασίας το να αισθάνονται καλά οι μαθητές τους. Η μαθησιακή υποστήριξη που παρέχει 
το σχολείο όμως στους μαθητές δεν είναι πάντα επαρκής.  

Ένα εύρημα κλειδί της παρούσας μελέτης είναι ακριβώς η έντονη σχέση που βρέθηκε 
να υπάρχει ανάμεσα στην παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για τη λήψη απο-
φάσεων και στην ικανοποίηση από το σχολείο ως εργασιακό χώρο. Βρέθηκε πράγματι 
μια έντονη θετική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό διαμοιρασμού των ευθυνών και στην 
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ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από τη σχολική μονάδα. Αυξημένες τέτοιες 
ευκαιρίες φάνηκε επίσης να συνδέονται με υψηλότερη συχνότητα εργασιακής αφοσί-
ωσης των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα που εργάζονται. 

Άλλο ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα στην ελληνική περίπτωση είναι η συσχέτιση 
ανάμεσα στις διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τους μαθη-
τές αλλά και η επίδραση των σχέσεων αυτών στη συνεργασία με τους κηδεμόνες των 
μαθητών. Αφενός φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που αντλούν ικανοποίηση από τις σχέ-
σεις τους με τους μαθητές τους, τείνουν να προσπαθούν να νιώθουν και οι ίδιοι οι μα-
θητές ικανοποιημένοι από τη σχολική πράξη, αξιολογώντας αυτή την παράμετρο ως 
ιδιαίτερα σημαντική για την διαδικασία μάθησης. Αφετέρου βρέθηκε ότι οι εκπαιδευ-
τικοί που είναι ικανοποιημένοι από τους μαθητές τους, τείνουν να είναι ικανοποιημένοι 
και από τη συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών.  

Τέλος, διαφάνηκε η μεγάλη σημασία της συνεργατικής κουλτούρας, όπου αυτή υπάρ-
χει, καθώς φάνηκε να σχετίζεται με την μειωμένη αίσθηση πίεσης και φόρτου εργασίας 
ως προς το σύστημα λογοδοσίας. Ένα θετικό κλίμα συνεργασίας με άλλα λόγια έχει 
μεγάλη επίδραση στην ικανοποίηση του εκπαιδευτικού και τον αποφορτίζει από το αί-
σθημα άγχους, πίεσης και έντονου κόπου που πολλές φορές ενυπάρχει στην εργασία 
του. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης έχει στραφεί προς την ανα-
ζήτηση μεθόδων με σκοπό να βοηθήσουν τη διαδικασία της μάθησης. Πλέον η εξέλιξη 
των υπολογιστών μάς έχει βοηθήσει ώστε με μετρήσεις και επιστημονικές μεθόδους να 
μελετήσουμε τις αιτίες των μαθησιακών προβλημάτων και να προσπαθήσουμε να τις 
θεραπεύσουμε. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ειδικά λογισμικά, πονήματα 
του εισηγητή, τα οποία δίνουν λύσεις σε μαθησιακά προβλήματα. Η καινοτομία υφί-
σταται στο ότι με τα λογισμικά αυτά εξασκούνται οι οφθαλμικοί μύες και έτσι βελτιώ-
νεται η οπτική αντίληψη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν αβίαστα χαρακτηρι-
σμούς σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αγνοούν ότι πολλά προβλήματα προέρ-
χονται από τον οφθαλμό και τους οφθαλμικούς μύες με αποτέλεσμα ένα είδωλο, το 
οποίο μπορεί να είναι και οι λέξεις, να μην απεικονίζεται στο σωστό σημείο στον αμ-
φιβληστροειδή.  

Λέξεις-Κλειδιά: οφθαλμοκινητικοί μύες, οπτική αντίληψη, μνήμη εργασίας 

Εισαγωγή 

Ο οφθαλμός είναι από τα κύρια όργανα που λαμβάνουν ερεθίσματα και συμβάλλουν 
στην αντίληψη του περιβάλλοντος. Με τον όρο οπτική αντίληψη νοείται η δυνατότητα 
του ματιού να συλλαμβάνει ένα σύμβολο και με τον κατάλληλο χειρισμό να παραλαμ-
βάνει το επόμενο. Στην εκπαίδευση ένα οπτικό σύμβολο θεωρείται η λέξη (Morimoto 
& Mimica, 2005). 

Βελτιώνοντας την όραση και τον τρόπο πρόσληψης των συμβόλων βελτιώνεται η από-
δοση των εκπαιδευόμενων, στην περίπτωση μας των μαθητών. Βέβαια να τονιστεί ότι 
η εκπαιδευμένη όραση οδηγεί σε βελτίωση και σε άλλους τομείς όπως στον αθλητισμό, 
στον εργασιακό χώρο.Σκοπός λοιπόν των ειδικών λογισμικών είναι η αύξηση του δεί-
κτη οπτικής νοημοσύνης. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές με μαθησιακά προβλήματα 
και δυσκολίες μπορούν να βοηθηθούν μέχρι και να τα ξεπεράσουν. 

Σωστή απεικόνιση του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή 

Ο κάθε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, για να μαθαίνει χωρίς να κουράζεται πρέπει να 
εκπαιδευτεί ώστε τα είδωλα να προβάλλονται μόνο σε μια περιοχή του αμφιβληστρο-
ειδούς που λέγεται Fovea. 
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Το εσωτερικό του οφθαλμού 

Τότε έχουμε άριστη οπτική αντίληψη και μόνο τότε μειώνονται τα οπτικά σφάλματα 
κατά την ανάγνωση. Οπτικό σφάλμα θεωρείται μια λαθεμένη απεικόνιση ενός συμβό-
λου στον αμφιβληστροειδή. Συχνά λοιπόν ο οφθαλμός του μαθητή που δεν είναι εκ-
παιδευμένος να παρακολουθεί και να εστιάζει βλέπει τις λέξεις με τυχαίο τρόπο. Έτσι 
οι λέξεις δεν προβάλλονται πάντοτε στο ιδανικό σημείο του αμφιβληστροειδούς. Δη-
μιουργείται λοιπόν μια λαθεμένη απεικόνιση. Ο μαθητής αποθηκεύει λανθασμένα και 
άρα επεξεργάζεται και λανθασμένα αυτό που διαβάζει. Οι ασκήσεις αποσκοπούν στην 
απόκτηση της καλύτερης όρασης, στην εξάσκηση της συγκέντρωσης και της ικανότη-
τας της προσοχής με σκοπό να επιτευχτεί τελικά η ανάπτυξη της δεξιότητας της μάθη-
σης. Η ικανότητα της προσοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη ομαλή σχολική 
και ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού. (Barkley, 2006). 

Για να αυξήσουμε την αντιληπτική μας ικανότητα πρέπει να γυμνάσουμε τα οπτικά 
εργαλεία, τα μάτια. Γι αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε το λογισμικό Swingscreen Cy-
clopes με το οποίο γυμνάζουμε τους μύες του ματιού, βελτιώνουμε την οπτική εστίαση 
και αναπτύσσουμε την οπτική νοημοσύνη που είναι καθοριστική για την εισροή πλη-
ροφοριών στον εγκέφαλο. Το λογισμικό αυτό αποτελεί πόνημα του εισηγητή. 

Το πρόγραμμα Swingscreen Cyclopes 

Ο κάθε οφθαλμός έχει 7 μύες .Οι 6 από αυτούς κινούν τον οφθαλμό προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Οι 6 κινήσεις λοιπόν που κάνει ο οφθαλμός είναι από αριστερά προς τα 
δεξιά και αντίστροφα από επάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, δεξιόστροφα και αρι-
στερόστροφα. Για κάθε μία κίνηση ενεργοποιείται και ο αντίστοιχος μυς.  
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Οι οφθαλμικοί μύες 

Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ένα μαύρο φόντο με μια 
άσπρη κουκίδα. Η κουκίδα λοιπόν κάνει τις 6 κινήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω 
ώστε παρακολουθώντας την ο οφθαλμός να γυμναστούν τα 6 είδη των μυών. 

 

Το λογισμικό Swingscreen Cyclopes 

Η προβολή γίνεται σε μεγάλη οθόνη ή προβολή με προτζέκτορα ώστε να επιτυγχάνεται 
η κίνηση του βολβού του ματιού κατά 180 μοίρες. Για μικρότερες ηλικίες αντί για κου-
κίδα μπορεί να χρησιμοποιηθούν φιλικά εικονίδια για παράδειγμα κάποιο αγαπημένο 
κινούμενο σχέδιο αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην δημιουργηθεί οπτικός θόρυβος 
δηλαδή φόρτωση με επιπλέον πληροφορίες. 

Με το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε την ταχύτητα προβολής του ει-
κονιδίου και να επιλέγουμε το είδος της κίνησης ανάλογα με το μυ που θα γυμνάσουμε. 
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εκγύμναση των έξι μυών του ματιού που θα οδηγή-
σει στην ενίσχυση της σύνδεσης του ματιού με τον εγκέφαλο με απώτερο στόχο την 
καλύτερη και γρηγορότερη επεξεργασία των πληροφοριών. Στην διαδικασία της 
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εκμάθησης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να διαβάζονται οπτικά πληροφορίες και να 
επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο. Η επιτυχία οφείλεται στην ενισχυμένη σύνδεση του 
ματιού με τον εγκέφαλο αλλά και στην απομάκρυνση των δυσμενών παραγόντων που 
εμποδίζουν τη γρήγορη επεξεργασία των πληροφοριών. Η σύζευξη ματιού με τον ε-
γκέφαλο ισχυροποιείται όσο εκγυμνάζονται οι μύες του ματιού.  

Τελικά με αυτό το πρόγραμμα εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος ώστε να απορροφά γρηγορό-
τερα πληροφορίες και να τις επεξεργάζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Με ανάλογο λο-
γισμικό μπορούμε να βελτιώσουμε την οπτική αντίληψη ώστε το μάτι να συλλαμβάνει 
σωστά ένα σύμβολο και να παραλαμβάνει ταχύτατα το επόμενο. 

Επίσης με το λογισμικό αυτό ασκείται μία από τις επιτελικές λειτουργίες η ανασταλ-
τική λειτουργία. Με τον όρο επιτελικές λειτουργίες στην ερευνητική βιβλιογραφία α-
ναφέρονται κάποιες γνωστικές λειτουργίες που συνδέονται με την προσοχή και υφί-
στανται σε όλη τη φάση της διαδικασίας ωρίμανσης ενός παιδιού (Klenberg, Korkman 
& Lahti-Nuuttila, 2001). Οι επιτελικές λειτουργίες παρομοιάζονται από τον Gold-
berg με το έργο ενός διευθυντή ορχήστρας δηλαδή ρυθμίζει, συντονίζει (Goldberg , 
2001). 

Η ανασταλτική λειτουργία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ανθρώπου να εστιάζει την 
προσοχή του σε ένα ερέθισμα, αλλά και να αντιστέκεται στα παρεισφρέοντα ερεθί-
σματα. Τα ελλείμματα στην ανασταλτική λειτουργία έχουν επισημανθεί ως παράγοντες 
που επηρεάζουν την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 
(Barkley, 2006). 

Οι ασκήσεις λοιπόν είναι: 

 Ασκήσεις οπτικής ανάγνωσης 

Για τις ασκήσεις οπτικής ανάγνωσης χρησιμοποιούμε το λογισμικό Photo-reading το 
οποίο είναι πόνημα του εισηγητή. Όταν εκτελούμε το πρόγραμμα μια σύντομη ιστορία 
προβάλλεται στην οθόνη ανά μια λέξη.  
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Το χρώμα του φόντου, το χρώμα των λέξεων και η ταχύτατα που προβάλλεται καθορί-
ζονται με επιλογές από αντίστοιχα μενού. Οι μαθητές ερωτώνται για τους ήρωες , το 
τέλος την ιστορία, τα ρήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κείμενο γνωστό ή άγνωστο 
από οποιοδήποτε μάθημα της τάξης που φοιτά ο μαθητής. Οι ασκήσεις είναι ανάλογα 
με το γνωστικό επίπεδο του ατόμου. Με τις ασκήσεις οπτικής ανάγνωσης ασκείται η 
μνήμη εργασίας (εργαζόμενη μνήμη ). Η μνήμη εργασίας επιτρέπει στο άτομο να ε-
στιάζει σε μια πληροφορία αλλά παράλληλα και να τη διαχειρίζεται για τη διεκπεραί-
ωση άλλων γνωστικών έργων. Το άτομο με αυτές τις ασκήσεις για παράδειγμα διατηρεί 
στη μνήμη του ρήματα, πρόσωπα, και ανακαλεί όταν χρειαστεί να δημιουργήσει μια 
περίληψη. Η μνήμη εργασίας διαφέρει από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη καθώς ενώ η 
βραχυπρόθεσμη μνήμη διατηρεί στη μνήμη πληροφορίες για σύντομο χρονικό διά-
στημα, η μνήμη εργασίας περιλαμβάνει την καταχώρησή της πληροφορίας στη μνήμη 
και την ανάκληση της (Goldberg, 2001). 

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία της μνήμης εργασίας αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 
ισοδυναμεί τόσο με την ικανότητα απομνημόνευσης, όσο με την ικανότητα διαχείρισης 
της προσοχής, έτσι ώστε εκούσια να διατηρούνται στη μνήμη συγκεκριμένες πληρο-
φορίες. Ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη οδηγούν στην εκδήλωση δυσκολιών στην 
ανάγνωση (Swanson, Jerman, 2007). 

Ασκήσεις απαγγελίας 

Η απαγγελία γίνεται με το λογισμικό Speadreading.Το λογισμικό είναι δημιούργημα 
του εισηγητή. Με την εκτέλεση του λογισμικού τα κείμενα παρουσιάζονται με την εμ-
φάνιση των λέξεων. Οι λέξεις εμφανίζονται από διάφορες κατευθύνσεις και με διαφο-
ρετικούς τρόπους, σχήματα, χρώματα ώστε να εξασκηθεί η ετοιμότητα του ματιού και 
να ενισχυθεί η σύζευξη ματιού εγκεφάλου. 

 
Πάλι υπάρχει μενού για να αλλάξουν τα χρώματα, οι γραμματοσειρές, η ταχύτητα, η 
κατεύθυνση κίνησης. Οι ιστορίες είναι αντίστοιχα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα 
του εκπαιδευόμενου. Ο μαθητής λοιπόν καλείται να διαβάζει το κείμενο αναγνωρίζο-
ντας μία μία τις λέξεις που προέρχονται από διάφορες κατευθύνσεις. Με αυτό τον 
τρόπο αναγκάζονται να γυμναστούν οι οφθαλμικοί μύες. Μετά από αρκετή εξάσκηση 
μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα εμφάνισης των λέξεων. 
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Με αυτές τις ασκήσεις ασκείται η συντηρούμενη προσοχή. Η συντηρούμενη προσοχή 
είναι η ικανότητα του παιδιού να διατηρεί την συγκέντρωσή του. Δηλαδή να εστιάζει 
και να διατηρεί την προσοχή του μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο. Η σημασία της συ-
ντηρούμενης προσοχής φαίνεται και από το αν ληφθεί υπόψη ότι συχνά οι συνθήκες 
διδασκαλίας ή το γνωστικό αντικείμενο προς εκμάθηση δεν είναι αρκετά ελκυστικό, 
επομένως πρέπει το παιδί να ελέγξει την τάση του να διασπάται από ελκυστικότερα 
ερεθίσματα. (Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006).  
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Αναζητώντας λήμματα σ’ένα ηλεκτρονικό λεξικό:  
Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για έναν μαθητή; 

Μαυρομματίδου Σταυρούλα 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 , Διδάκτωρ Γλωσσολογίας Δ.Π.Θ., stavrmav@hotmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση του λεξικού δεν είναι μια απλή γνωσιακή διαδικασία. Η εύρεση όρων σε αυτό 
(ειδικά σύνθετων, πολυλεκτικών εκφράσεων ή παράγωγων) προϋποθέτει αρκετή προ-
σπάθεια. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν απαραίτητες στρατηγικές πριν από τη 
χρήση του λεξικού, κατά τη διάρκεια της μελέτης του και μετά από αυτήν. Δεν αρκεί 
να υπάρχει απλώς πληροφοριακό υλικό, αν οι χρήστες δεν μπορούν να το εντοπίσουν 
ή να το αξιοποιήσουν, καθώς δε διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες (Lew 2013). Ω-
στόσο, οι περισσότεροι μη εκπαιδευμένοι χρήστες δεν έχουν βασικές ικανότητες, αφού 
οι δεξιότητες αναφοράς δεν αναπτύσσονται φυσικά, αλλά χρειάζεται να μαθευτούν και 
να κατακτηθούν. Επομένως, σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να παρουσια-
στούν οι βασικές δεξιότητες αναφοράς που χρειάζεται να έχουν οι μαθητές για μία ε-
πιτυχή αναζήτηση σε ηλεκτρονικά λεξικά και να αναδειχθεί η ανάγκη παροχής ρητής 
και συστηματικής εκπαίδευσης που θα στοχεύει στην ικανοποιητική αξιοποίηση των 
λεξικογραφικών εργαλείων και την επίλυση των μαθητικών προβλημάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρονικό λεξικό, δεξιότητες, στρατηγικές αναζήτησης, στοχευ-
μένη διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Με τον όρο «δεξιότητες αναφοράς» (reference skills) εννοούμε τις «δεξιότητες που 
υποτίθεται ότι κατέχει ο χρήστης ή που αναμένεται να αποκτήσει κατά τον χειρισμό 
του λεξικού, ώστε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις πληροφορίες που περιέχει» 
(Cowie 1983: 136). Σύμφωνα με την Μάντζαρη (2011: 118), οι γενικές δεξιότητες χρή-
σης λεξικών αποδίδονται ως εξής:  

ΠΟΥ: σε ποιο έργο αναφοράς (λεξικό ή είδος λεξικού) ανατρέχω 

ΠΟΤΕ: σε ποια περίπτωση πρέπει να ανατρέξω στο λεξικό, τι πρέπει να κάνω πριν  

ΤΙ: ποια λέξη / τι είδους πληροφορία θα αναζητήσω  

ΠΩΣ: πώς αναζητώ και πώς αξιοποιώ την πληροφορία. 

Η στρατηγική χρήση λεξικών προϋποθέτει την επιτυχή διαδικασία επιλογής, εκτέλεσης 
και προσαρμογής (Yamada 2014). Απαιτεί ορθή επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων πη-
γών αναφοράς, αξιοποίηση του περιεχομένου και των λειτουργιών τους με αποτελε-
σματικότητα και ευελιξία, αλλά και προσαρμοστικότητα του χρήστη ανάλογα με τον 
σκοπό μελέτης, την περίσταση, το είδος του γλωσσικού προβλήματος, τη διαθεσιμό-
τητα των υλικών αναφοράς, την πρόσβαση ή μη στο διαδίκτυο, τον διαθέσιμο χρόνο 
κτλ. (Μαυρομματίδου 2018). Κάθε αναζήτηση συνεπάγεται ανάπτυξη γλωσσικών 
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ικανοτήτων, ανάκληση προγενέστερων γνώσεων και υιοθέτηση κατάλληλων στρατη-
γικών αναζήτησης (Scholfield 1982).  

Γενικές δεξιότητες χρήσης λεξικού που πρέπει να αναπτύξει ένας μαθητής 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της έρευνας (Scholfield 1982, 1999, Nesi 1999, 
Nation 2001, Lew & Galas 2008, Gavriilidou 2013) έχει ασχοληθεί με τα χαρακτηρι-
στικά που διαθέτει ένας αποτελεσματικός χρήστης έντυπων λεξικών, δεν φαίνεται να 
συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο να κατακτηθούν 
για τη χρήση των ηλεκτρονικών. Οι αναγκαίες στρατηγικές περιλαμβάνουν τρία δια-
φορετικά στάδια: Α. πριν από τη χρήση του λεξικού, Β. κατά τη διάρκεια χρήσης του 
και Γ. μετά την αξιοποίησή του και περιλαμβάνουν πλήθος επιμέρους δεξιοτήτων. Α-
ναλυτικότερα: 

Α) Στρατηγικές πριν από τη χρήση του λεξικού 
 

1. Καθορισμός του προβληματικού γλωσσικού αντικειμένου 

Ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει το λεξιλογικό πρόβλημα που του 
δημιουργεί δυσκολίες. Σύμφωνα με τον Scholfield (1982, 1999), βασικό βήμα στη δια-
δικασία χρήσης του λεξικού είναι να αναγνωρίσει και να καθορίσει ο χρήστης το προ-
βληματικό γλωσσικό αντικείμενο. 

2. Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής: χρήση λεξικού, αγνόηση ή κατανόηση 
με βάση τα συμφραζόμενα 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν χρειάζεται πραγματικά να γνωρίζει τι ση-
μαίνει η λέξη ή μήπως μπορεί να υποθέσει τη σημασία της από τα συμφραζόμενα. Θα 
πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη χρησιμοποίηση ή την αποφυγή του λεξικού. Φυσικά, 
αν τα δύο πρώτα στάδια εκλείπουν, αυτομάτως ακυρώνονται και τα υπόλοιπα. 

3. Επιλογή του κατάλληλου λεξικού 
 

Από τη στιγμή που ληφθεί η απόφαση για χρήση του λεξικού, το άτομο πρέπει να πραγ-
ματοποιήσει την καλύτερη δυνατή επιλογή μεταξύ των διαφορετικών λεξικογραφικών 
εργαλείων. Χρειάζεται να γνωρίζει τα είδη και την ποικιλία των πηγών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν –που στην περίπτωση του διαδικτύου είναι πραγματικά άφθονα– 
και τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν σε καθένα από αυτά, ώστε να είναι 
επιτυχής η αναζήτηση. Είναι απαραίτητο η τελική επιλογή να μη γίνει αυθαίρετα, αλλά 
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, τις ανάγκες του και τα έργα αναφοράς που έχει 
ο χρήστης στη διάθεσή του (Μαυρομματίδου 2018). Σε πρακτικό επίπεδο, η εύρεση 
ενός ηλεκτρονικού λεξικού συνεπάγεται γνώση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
λεξικού ή δεξιότητα χρήσης των μηχανών αναζήτησης. Κι αυτό με τη σειρά του προϋ-
ποθέτει πρακτικές, χειροκίνητες ή νοητικές δεξιότητες σχετικές με τις νέες τεχνολογίες 
(όπως εξοικείωση με το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το πάτημα πλήκτρων, αλλά και την 
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αναγνώριση υπερσυνδέσμων, την ανάγνωση λημμάτων μέσα από αναδυόμενα παρά-
θυρα, την αξιοποίηση των μενού κτλ.). 

4. Εντοπισμός όρου αναζήτησης στο λεξικό- Αναγνώριση κατάλληλου λημματι-
κού τύπου 

Αφού αποφασιστεί η αναγκαιότητα χρήσης και το είδος του λεξικού, πρέπει να εντο-
πιστεί ο όρος που θα αναζητηθεί σε αυτό, αν δηλαδή πρόκειται για λέξη ή φράση και 
αν είναι κλιτή λεξική μονάδα, παράγωγη ή σύνθετη, τι μέρους του λόγου είναι κ.ο.κ. 
(Tono 1998, Ευθυμίου & Μητσιάκη 2007). Επίσης, είναι αναγκαίο να αποφασιστεί 
ποιός όρος θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση σε περίπτωση σύνθετων λέξεων ή τύ-
πων πληθυντικού αριθμού, παρελθοντικών χρόνων, μετοχών, κλιτικών τύπων κτλ.  

Βέβαια σε ορισμένα ηλεκτρονικά λεξικά δεν παρατηρείται η ανάγκη εντοπισμού κλι-
τικών τύπων και αναγωγής ενός όρου στην αρχική λημματική του μορφή, αφού η ει-
σαγωγή οποιουδήποτε τύπου μιας λέξης οδηγεί συνήθως τον χρήστη στο λήμμα. Έτσι, 
οι χρήστες απαλλάσσονται από την αυστηρή ανάγκη απομνημόνευσης της ορθογρα-
φίας μιας λέξης (Lew & Mitton 2011) ή την προσπάθεια εντοπισμού πολυλεκτικών 
εκφράσεων (π.χ. παροιμιών, ιδιωματισμών, φράσεων) ή παραγώγων, συνωνύμων και 
αντιθέτων. 

5. Ικανότητα συναγωγής της ορθογραφίας μιας άγνωστης λέξης μετά από την α-
κρόασή της 

Υπάρχει, όμως, πιθανότητα κάποιος να καταφύγει σε ένα λεξικό στην προσπάθειά του 
να βρει τη σημασία ή ορθογραφία μίας λέξης που άκουσε και δε γνωρίζει. Σε αυτήν 
την περίπτωση απαιτείται προηγουμένως η διατύπωση –ενδεχομένως πολλαπλών- υ-
ποθέσεων της ορθογραφίας της λέξης, μέχρι να εντοπιστεί η αρχική της μορφή 
(Thornbury 2002). 

Β) Στρατηγικές κατά τη διάρκεια αναζήτησης του λήμματος 
 

1. Γνώση της οργάνωσης της μακροδομής 

 
1.α. Εύρεση του γλωσσικού αντικειμένου στο λεξικό  

Σε κάποια ηλεκτρονικά λεξικά που ακολουθούν τις συμβάσεις των παραδοσιακών ερ-
γαλείων αναφοράς βασική ικανότητα είναι η αλφαβητική αναζήτηση. Ο μαθητής 
χρειάζεται να έχει γνώση της αλφαβήτου, του αρχικού γράμματος της αναζητούμενης 
λέξης και της ακριβούς σειράς καθενός εκ των υπολοίπων γραμμάτων για τον ικανο-
ποιητικό εντοπισμό ενός όρου στο λεξικό (Beech 2004, Μαυρομματίδου 2018). Σε άλ-
λες περιπτώσεις βέβαια δεν είναι προαπαιτούμενη η εξοικείωση με τη σειρά των γραμ-
μάτων ούτε η εκμάθηση του φωνητικού αλφαβήτου, όταν προσφέρεται από το λεξικό 
ηχογραφημένη προφορά όλων των λέξεων-κεφαλών.  
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Ο μαθητής δεν ακολουθεί έναν προκαθορισμένο σε γενικές γραμμές δρόμο, αλλά 
χρειάζεται περισσότερο ικανότητες πλοήγησης για τη μετακίνηση στη λίστα των λέ-
ξεων-κεφαλών και τη μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών παραθύρων. Πολύ περισσό-
τερο απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες στην περίπτωση σύνθετης αναζήτησης πληρο-
φοριών, δεδομένου ότι κάποια ηλεκτρονικά λεξικά προσφέρουν αναζήτηση κατά πεδία 
περιεχομένου. Οι έμπειροι χρήστες πρέπει να είναι ενήμεροι για το είδος των επιλογών 
αναζήτησης που τους παρέχονται στα διάφορα λεξικά (π.χ. αναζήτηση με μπαλαντέρ, 
τελεστές Boolean κτλ.), να είναι σε θέση να τις αξιολογούν και να αποφασίζουν ποιες 
από αυτές είναι οι καλύτερες ανάλογα με τις πληροφοριακές τους ανάγκες (Μαυρομ-
ματίδου 2018).  

Εκτός όμως από τις στρατηγικές αναζήτησης και εύρεσης, οι χρήστες χρειάζεται να 
εξοικειωθούν με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι πληροφορίες στην οθόνη και να 
ανακαλύψουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, όπως την αξιοποίηση δια-
γραμμάτων, πινάκων και φωτογραφιών που προάγουν τη μάθηση. Κάτι τέτοιο, όμως, 
προϋποθέτει ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατηρητικότητας και αποκωδικοποίησης νοημά-
των, που είναι απαραίτητο να καλλιεργηθούν. 

 
1.β.Εξοικείωση με τα τυπογραφικά στοιχεία και τη δομή του λεξικού, με στόχο τον 
εντοπισμό της επιθυμητής σημασίας και επιμέρους πληροφοριών 

Τόσο ο Nation (2001) όσο και ο Thornbury (2002), αναγνωρίζουν την ανάγκη γνώσης 
συμβόλων, συντμήσεων και συμβάσεων της δομής των λεξικών (π.χ. γραμματικούς 
κώδικες) ως απαραίτητων για αποτελεσματική λεξικολογική χρήση. Βασικές ικανότη-
τες περιλαμβάνουν αναγνώριση χαρακτηριστικών της δομής του λεξικού, εξοικείωση 
με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, κατανόηση των συντομογραφιών, των σημείων στίξης, 
των εκθετών στα λήμματα και υπολήμματα και της διαφοροποίησης στη γραμματο-
σειρά στο εσωτερικό μιας λεξικογραφικής εγγραφής (βλ. Ευθυμίου & Μητσιάκη 2007, 
Μάντζαρη 2011). Γενικότερα, πρέπει να γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά ο εντοπι-
σμός όχι μόνο τoυ λημματικού τύπου που αναζητάται αλλά και η επιλογή της κατάλ-
ληλης σημασίας μεταξύ των προτεινόμενων. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης πρέπει να 
αποφεύγει την επιφανειακή αναζήτηση, να μελετά προσεκτικά το υποσύνολο του συ-
στήματος εννοιών (subsenses) στο οποίο εντάσσεται η έννοια (sense), χωρίς να εξετά-
ζει μόνο την αρχική σημασία, και να προβαίνει στη διάκριση μεταξύ διαφορετικών 
ερμηνειών μιας λέξης σε περίπτωση πολύσημων λημμάτων, διαχωρίζοντας τις σημα-
ντικές από τις λιγότερο σημαντικές πληροφορίες. 

2. Γνώση της οργάνωσης της μικροδομής 

Ο μαθητής, εκτός των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει βασικές πληροφορίες 
μικροδομής του λεξικού και να αξιοποιήσει υλικό που σχετίζεται με τον ορισμό, την 
ορθογραφία, την ετυμολογία, την προφορά, τα παραδείγματα, τις γραμματικές-συντα-
κτικές πληροφορίες, την προέλευση και ετυμολογία, τους σύνθετους ή παράγωγους ό-
ρους κτλ. 
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Παράλληλα, ο μαθητής χρειάζεται να είναι σε θέση να επιλέγει ανάμεσα σε ομώνυμα 
εξετάζοντας άλλα είδη πληροφορίας (όπως τις ετικέτες χρήσης, το μέρος του λόγου ή 
τον γραμματικό κώδικα στον οποίο ανήκει ένας όρος), να αξιοποιεί διαφορετικές λί-
στες (όπως λίστα συντομογραφιών ή κυρίων ονομάτων) αν δεν μπορεί να εντοπίσει το 
αντικείμενο στο κυρίως σώμα του λεξικού, και να ελέγχει τα μεταφραστικά ισοδύναμα 
των δίγλωσσων λεξικών (Thornbury 2002) προκειμένου να οδηγηθεί στη σωστή επι-
λογή.  

Επομένως, η διαδικασία εντοπισμού δεδομένων σε ένα λεξικό περιλαμβάνει έναν α-
ριθμό βημάτων και προϋποθέτει γνώση της γραμματικής δομής της γλώσσας, των λε-
ξικογραφικών συμβάσεων και των δομικών στοιχείων μιας σύνθετης λεξικογραφικής 
εγγραφής, ώστε να είναι αποτελεσματική.  

Γ) Στρατηγικές μετά την αναζήτηση 

Εξέταση συμφραζομένων 

Αφού η πληροφορία ερμηνευτεί από τον μαθητή, ο τελευταίος καλείται να επιστρέψει 
στο αρχικό κείμενο και να εντάξει τη νέα σημασία στα ευρύτερα συμφραζόμενα. Η όλη 
διαδικασία, κατανόησης και ενσωμάτωσης των συναφών δεδομένων με βάση τα συμ-
φραζόμενα αναμφίβολα απαιτεί περισσότερα από μια βιαστική ανάγνωση του ορισμού, 
δεδομένου ότι ο χρήστης πρέπει να αποφασίσει αν το ιδιαίτερο λήμμα είναι ικανοποι-
ητικό και ανταποκρίνεται στα αρχικά πλαίσια (Szczepaniak 2005) ή αν η διαδικασία -
ή τμήμα της- πρέπει να επαναληφθεί (Hartmann 1989) ακολουθώντας τα προηγούμενα 
βήματα.  

Συμπέρασμα 

Όπως καταδεικνύεται από τα παραπάνω, η χρήση των λεξικών είναι μια σύνθετη δια-
δικασία. Εντούτοις, παραμένει το ερώτημα, αν ο απλός μαθητής (και γενικότερα ο μέ-
σος χρήστης) είναι ικανός να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να αποκομίσει λεξικογρα-
φικά χρήσιμες πληροφορίες. Έρευνες (π.χ. Lew & Galas 2008, Miller 2008) αποκαλύ-
πτουν ότι μεγάλο ποσοστό της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές-φοιτητές) αποτε-
λούν φτωχούς χρήστες λεξικών με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό πο-
σοστό πληροφοριών από τα λεξικά που γνωρίζουν (Chi 1998). Όσο, όμως, οι χρήστες 
στερούνται τις προαπαιτούμενες δεξιότητες, τα σύγχρονα όσο και τα μελλοντικά λε-
ξικά δε θα χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικότητα, εφόσον οι μαθητές δε θα διαθέ-
τουν την κατάλληλη εξοικείωση και άνεση στον χειρισμό τους (Landau 2001).  

Επομένως, το λεξικό επιβάλλεται να εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει 
καθημερινό στοιχείο της σχολικής ζωής (Χατζηδήμου 2007). Η εκπαίδευση πρέπει να 
είναι επίσημη, άμεση και εντατική, να αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος 
(Béjoint 1994, Chi 1998) και να βασίζεται σε στρατηγικές (Ranalli 2013), προκειμένου 
να επέλθει υψηλότερος βαθμός λεξιλογικού γραμματισμού (Tickoo 1989). Μόνο τότε 
ο μαθητής θα προικιστεί «με ένα βασικό εφόδιο που είναι χρήσιμο και απαραίτητο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, 
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όπου η ικανότητα αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών και η ικανότητα πρόσλη-
ψης και αξιοποίησης της γνώσης και της πληροφορίας καθίστανται εκ των ων ουκ ά-
νευ» (Βιτσιλάκη 2006 στο Χατζηδήμου 2007: 19). 
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Διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών 

Καζάκη Παναγιώτα, Εκπ/κός Π.Ε.86, M.Ed. ΕΑΠ, gkazaki@gmail.com 
Πετρίδου Ευγενία, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, evpet@econ.auth.gr 

Περίληψη 

Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι ένα σύνδρομο με αρνητικές 
συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές τους, όσο και 
για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αν και η διεθνής βιβλιογραφία έχει 
ασχοληθεί με το φαινόμενο σε μεγάλη κλίμακα, είναι περιορισμένες οι έρευνες που 
επιχειρούν να προσδιορίσουν τους παράγοντες της εξουθένωσης, ενώ μέχρι τώρα δεν 
έχει διερευνηθεί ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση του φαινομένου. Σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει τους παράγοντες εξουθένωσης που ο διευθυντής 
της σχολικής μονάδας μπορεί να επηρεάσει. Το δείγμα αποτέλεσαν 173 εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την έρευνα αναδείχτηκαν πέντε παράγοντες που 
επηρεάζονται από τον διευθυντή: τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, το 
προβληματικό σχολικό κλίμα/σχολική κουλτούρα, τα προβλήματα υποδομής (κτιρίων, 
θέρμανσης κ.α.), η έλλειψη ή ανεπάρκεια υλικών μέσων διδασκαλίας και τα φαινόμενα 
σχολικής βίας. Επιπλέον, οι δύο πρώτοι παράγοντες αναδείχτηκαν ως προβλεπτικοί 
παράγοντες της προσωπικής επίτευξης και της αποπροσωποποίησης, αντίστοιχα. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, εκπαιδευτικοί, διευθυντής, Chang, 
παράγοντες εξουθένωσης 

Εισαγωγή 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και η ανάγκη 
διερεύνησης λύσεων αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 
Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού του ρόλου, ο εκπαιδευτικός 
καλείται να διαχειριστεί ένα πλήθος σύνθετων ζητημάτων, μέσα και έξω από την τάξη. 
Όταν υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, είναι αναμενόμενο να βιώνει συμπτώματα 
επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Από τη μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας, αναδεικνύεται η σημασία του ρόλου του 
διευθυντή στη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την εξουθένωση, όπως είναι 
το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική ικανοποίηση. Δεν επιχειρείται όμως η άμεση 
συσχέτιση του ρόλου του διευθυντή με το σύνδρομο της εξουθένωσης. Το 
βιβλιογραφικό αυτό κενό αποτέλεσε μια ακόμη πρόκληση για την παρούσα ερευνητική 
προσέγγιση. 

Θεωρητική Προσέγγιση 

Ορισμός επαγγελματικής εξουθένωσης 
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Από τη δεκαετία του 1980 εμφανίζονται θεωρίες και μοντέλα που προσπαθούν να 
αναλύσουν το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (job burnout), με 
δημοφιλέστερο ίσως το μοντέλο των τριών διαστάσεων των Maslach και Jackson 
(1981). Σύμφωνα με αυτό, ο εργαζόμενος αρχικά νιώθει σωματική και ψυχική κούραση 
(διάσταση ‘συναισθηματικής εξάντλησης’), στη συνέχεια εκδηλώνει αρνητική στάση 
και έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στους αποδέκτες των υπηρεσιών του (διάσταση 
‘αποπροσωποποίησης’) και τελικά αποτιμά αρνητικά τον εαυτό του σε σχέση με την 
εργασία του και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της (διάσταση 
‘έλλειψης προσωπικής επίτευξης’). 

Αναγκαιότητα μελέτης του θέματος 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης 
εντοπίζονται τόσο σε ατομικό επίπεδο (διαταραχή σωματικής και ψυχολογικής υγείας, 
κακές διαπροσωπικές σχέσεις κ.α.), όσο και σε επίπεδο οργανισμού (παραίτηση 
εργαζομένου, πρόωρη σύνταξη, μειωμένη απόδοση κ.α.). Ειδικότερα στον χώρο του 
σχολείου, το τίμημα της εξουθένωσης είναι μεγάλο και για τους μαθητές, οι οποίοι 
βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν αδιάφορο, ανελαστικό εκπαιδευτικό, που τους 
αναγκάζει να υπομένουν ένα ανιαρό μάθημα και καταστρέφει το ηθικό της τάξης 
(Dworkin, 1987· Maslach & Leiter, 1997). 

Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι υπαρκτό και ταλανίζει τους 
εκπαιδευτικούς και στην χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 
του εκπαιδευτικού δυναμικού μας βιώνει αυξημένη συναισθηματική εξάντληση και 
μειωμένη προσωπική επίτευξη (Kalyva, 2013· Κάμτσιος & Λώλης, 2016· Κόκκινος & 
Δαβάζογλου, 2002). 

Σχετικές έρευνες – Στοχοθεσία παρούσας έρευνας 

Στη βιβλιογραφία ένας μεγάλος αριθμός ερευνών μελετά την επαγγελματική 
εξουθένωση μέσα από τη σκοπιά του εργασιακού άγχους, με το οποίο τη σχετίζει 
θετικά. Αρκετές από αυτές τις έρευνες διερευνούν τον ρόλο του διευθυντή στη 
διαχείριση του εργασιακού άγχους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των 
Σαπουντζή-Κρέπια (2000), Antoniou, Polychroni και Vlachakis (2006), Παππά (2006), 
Κορωναίου (2010), Τσιάκκιρου (2012), Χαραλάμπους (2012) και Στάγια και Ιορδανίδη 
(2014). 

Ένας ανάλογος αριθμός ερευνών μελετά την επαγγελματική εξουθένωση από τη 
σκοπιά της επαγγελματικής ικανοποίησης, με την οποία τη σχετίζει αρνητικά. Αρκετές 
από αυτές τις έρευνες διερευνούν τον ρόλο του διευθυντή στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής ικανοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των Panagopoulos, 
Anastasiou και Galani (2014), Kouli et al. (2015) και Ρώιμπα και Νομικού (2015).  

Επίσης, κάποιες μελέτες επιχειρούν άμεσα ή έμμεσα (μέσω του εργασιακού άγχους και 
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της επαγγελματικής ικανοποίησης) να συνδέσουν την εξουθένωση με το στυλ ηγεσίας, 
όπως οι έρευνες των Blase, Blase, Anderson και Dungan (1995), Brock και Grady 
(2000), Saiti (2007) και Koutouzis και Malliara (2017). 

Υπάρχει επομένως ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός ερευνών, που ανεξάρτητα από 
το πρίσμα μελέτης του φαινομένου της εξουθένωσης, αφήνει έμμεσα να διαφανεί η 
ύπαρξη σχέσης του διευθυντή με την εξουθένωση των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας του. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει άμεσα αν και με ποιο τρόπο 
ο διευθυντής μπορεί να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου. Για να προσεγγίσει το 
θέμα, διαμόρφωσε μια βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη λίστα παραγόντων που οδηγούν 
στην εξουθένωση και έθεσε ως βασικό της στόχο τη διερεύνηση του ρόλου του 
διευθυντή στην αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών. 

Παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης 

Βασικό κορμό στη λίστα των παραγόντων επαγγελματικής εξουθένωσης αποτέλεσαν 
οι παράγοντες της Chang (2009) που απεικονίζονται στο Σχήμα 1.  

 
Σχήμα 1 (Chang 2009, σ. 199) 

Η Chang κατατάσσει τους παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης σε ατομικούς, 
οργανωτικούς και παράγοντες συναλλαγής. Η περιοχή στην οποία επικαλύπτονται οι 
οργανωτικοί παράγοντες από τους ατομικούς απεικονίζει τους παράγοντες 
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συναλλαγής. Αναλυτικότερα, οι ατομικοί παράγοντες αφορούν στα δημογραφικά 
στοιχεία και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και 
απαντούν στην ερώτηση ‘ποιος’ βιώνει την επαγγελματική εξουθένωση. Οι 
οργανωτικοί παράγοντες αφορούν στα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού ή στα χαρακτηριστικά του οργανισμού της σχολικής μονάδας και 
απαντούν στην ερώτηση ‘τι προκαλεί’ την επαγγελματική εξουθένωση. Τέλος, 
σύμφωνα με την Chang, οι παράγοντες συναλλαγής αποτελούν το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών και οργανωτικών/κοινωνικών παραγόντων. Οι 
παράγοντες αυτοί απαντούν στην ερώτηση ‘ποιος και σε ποιες συνθήκες’ βιώνει την 
επαγγελματική εξουθένωση. 

Με βάση κυρίως τους παράγοντες της Chang, αλλά και αυτούς που αναφέρονταν από 
τις Brock και Grady (2000) και από τη βιβλιογραφία στην οποία έγινε αναφορά 
προηγουμένως, διαμορφώθηκε μια λίστα 31 πιθανών παραγόντων επαγγελματικής 
εξουθένωσης που θα μπορούσε ίσως να επηρεάσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. 
Η λίστα απτόταν 8 θεματικών περιοχών: 1. Υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας. 2. 
Συμπεριφορά μαθητών. 3. Σύγχυση σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού. 4. Στυλ 
διοίκησης-οργάνωσης. 5. Προβληματικό σχολικό κλίμα/κουλτούρα. 6. Προβλήματα 
υποδομής και υλικών μέσων διδασκαλίας. 7. Έλλειψη αναγνώρισης του έργου του 
εκπαιδευτικού. 8. Ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Ερευνητική Προσέγγιση 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας, ακολουθήθηκαν τα 6 στάδια 
ποσοτικής έρευνας του Creswell (2011). Πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δείγμα (Ν=173) ορίστηκε με βολική 
δειγματοληψία. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και διαβαθμίσεις της κλίμακας τύπου Likert. Τέλος, η 
καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πακέτο στατιστικής ανάλυσης 
SPSS 24.0. 

Περιγραφή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 4 μέρη. Οι ερωτήσεις του Α’ μέρους 
αφορούσαν στα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Το Β’ 
μέρος μετρούσε το βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης των συμμετεχόντων, κάνοντας 
χρήση της Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης για Εκπαιδευτικούς MBI-ES, 
όπως μεταφράστηκε από τον Κόκκινο (2002). Στο Γ’ μέρος οι εκπαιδευτικοί 
αξιολογούσαν τους 31 πιθανούς παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης που 
προέκυψαν από την προαναφερθείσα διαδικασία. Τέλος, στο Δ’ μέρος οι εκπαιδευτικοί 
αξιολογούσαν τον βαθμό στον οποίο ο διευθυντής μπορεί να επηρεάσει καθένα από 
τους 31 παράγοντες. 
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Διαδικασία της έρευνας - Αποτελέσματα 

Για τη μέτρηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης (1ο ερευνητικό ερώτημα), 
χρησιμοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση Walter et al. (2009). Διαπιστώθηκε μεσαία 
συναισθηματική εξάντληση (Μ.Ο.=17.87), μεσαία προσωπική επίτευξη (Μ.Ο.=34.51) 
και χαμηλή αποπροσωποποίηση (Μ.Ο.=4.48). 

Για τη συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων με τις τρεις διαστάσεις της 
εξουθένωσης (2η ερευνητική υπόθεση) εφαρμόστηκε έλεγχος T test σε ανεξάρτητα 
δείγματα και ανάλυση διακύμανσης One Way ANOVA. Τα αποτελέσματα (t=-3.274 
και p=0.001<0.05) έδειξαν πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν υψηλότερα επίπεδα 
συναισθηματικής εξάντλησης (Μ.Ο.=19.63), απ’ αυτά που βιώνουν οι άντρες 
εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=14.47). 

Από τους 31 πιθανούς παράγοντες εξουθένωσης, βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν σημαντικούς μόνο 8 (3ο ερευνητικό ερώτημα). Επίσης εντοπίστηκαν 20 
πιθανοί παράγοντες εξουθένωσης που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως επηρεάζονται 
από τον διευθυντή (4ο ερευνητικό ερώτημα). Και στα δύο ερωτήματα 
χρησιμοποιήθηκαν μέσες τιμές σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1-5), με όριο 
Μ.Ο.>3.35. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ερωτημάτων, προέκυψαν οι 5 
παράγοντες του Πίνακας 1 που ακολουθεί, οι οποίοι θεωρούνται σημαντικοί 
παράγοντες της εξουθένωσης και τους οποίους μπορεί να επηρεάσει ο διευθυντής. Με 
εφαρμογή του συντελεστή συσχέτισης Pearson (5η ερευνητική υπόθεση), βρέθηκε πως 
και οι 5 παράγοντες σχετίζονται θετικά με την προσωπική επίτευξη, ενώ μόνο οι 2 
τελευταίοι σχετίζονται αρνητικά με την αποπροσωποποίηση. Επίσης, κανένας 
παράγοντας δεν βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη συναισθηματική 
εξάντληση. 
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παράγοντας 

 

συναισθηματική 
εξάντληση 

προσωπική 
επίτευξη 

αποπροσω-
ποποίηση 

1.Τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών 

Pearson  ,274**  
Sig.  ,000  

2.Η έλλειψη ή ανεπάρκεια 
υλικών μέσων διδασκαλίας 

Pearson  ,248**  
Sig.  ,001  

3.Τα προβλήματα υποδομής 
(κτιρίων, θέρμανσης κ.α.) 

Pearson  ,258**  
Sig.  ,001  

4.Το προβληματικό σχολικό 
κλίμα/σχολική κουλτούρα 

Pearson  ,160* -,222** 
Sig.  ,036 ,003 

5.Τα φαινόμενα σχολικής 
βίας 

Pearson  ,202** -,196** 
Sig.  ,008 ,010 

**σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) *σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 
Πίνακας 1 

Τέλος, για να ελεγχθεί η δυναμική των 5 παραγόντων και έξω από το περιορισμένο 
πλαίσιο του δείγματος (6ο ερευνητικό ερώτημα), εφαρμόστηκε πολλαπλή γραμμική 
παλινδρόμηση. Από την παλινδρόμηση προέκυψε πως όσο ο διευθυντής ασχολείται με 
τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, τόσο αυξάνεται η προσωπική επίτευξη 
των εκπαιδευτικών (Beta=0.177, t=2.128, p=0.035). Επίσης, όσο προσπαθεί να 
βελτιώσει το σχολικό κλίμα/κουλτούρα, τόσο μειώνεται η αποπροσωποποίηση των 
εκπαιδευτικών (Beta=-0.174, t=-2.180, p=0.031). 

Συμπεράσματα 

Σε ό,τι αφορά στη σχέση των ατομικών χαρακτηριστικών με τις τρεις διαστάσεις της 
εξουθένωσης, τα αποτελέσματα των ερευνών στην Ελλάδα και διεθνώς είναι 
αντικρουόμενα. Η πολυφωνία αυτή ίσως να οφείλεται στους διαφορετικούς 
πληθυσμούς στους οποίους απευθύνεται η κάθε έρευνα (με διαφορετικές πολιτιστικές 
πεποιθήσεις, οικονομικές συνθήκες κ.α.) ή στη συναισθηματική κατάσταση του 
εκπαιδευτικού κατά τη στιγμή της συμμετοχής του στην έρευνα (Chang, 2009). 

Ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης που εντόπισε η παρούσα έρευνα συμφωνεί με 
τις πρόσφατες έρευνες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αύξηση στα επίπεδα εξουθένωσης των ελλήνων εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να αποδοθεί στην πρόσφατη οικονομική κρίση και σε μια σειρά πρόσφατων 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, η 
συγχώνευση ή κατάργηση ειδικοτήτων και το αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο που αφορά 
στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (Νόμοι 4142/13, 4057/12, Π.Δ. 48/28-2-2014). 
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Παρόλα αυτά στην Ελλάδα βιώνουμε μικρότερη εξουθένωση σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς άλλων χωρών. Σε αυτό μπορεί να συντελεί η κουλτούρα της ελληνικής 
κοινωνίας, με την οικογένεια να συμπαραστέκεται στον εκπαιδευτικό (Κουστέλιος & 
Κουστέλιου, 2001· Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). 

Τέλος, παρατηρήθηκε σύγκλιση των παραγόντων επαγγελματικής εξουθένωσης που 
ανέδειξε η παρούσα μελέτη, με αυτούς προηγούμενων ερευνών. 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Λόγω της πρωτοτυπίας της παρούσας έρευνας, κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθούν 
επιπλέον έρευνες σε ποικίλους πληθυσμούς-στόχους εκπαιδευτικών και με χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων, ώστε σε πρώτο επίπεδο να διαμορφωθεί μια βιβλιογραφικά 
τεκμηριωμένη λίστα των παραγόντων επαγγελματικής εξουθένωσης τους οποίους ο 
διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να διαχειριστεί. Επίσης, στους παράγοντες 
αυτούς, πέρα από τους οργανωτικούς, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και 
παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπικότητα και τα συναισθήματα των 
εκπαιδευτικών. 

Ολοκληρώνοντας, σε δεύτερο επίπεδο, οι έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν στον 
τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να επηρεάσει καθέναν 
από τους παράγοντες της διαμορφωμένης λίστας, όπως και στο καταλληλότερο στυλ 
ηγεσίας για τη διαχείριση των παραγόντων της επαγγελματικής εξουθένωσης. 
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Μορφές Ηγεσίας στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Κατσαρής Ηλίας 
Εκπ/κός ΠΕ03, M.Sc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, katsaris@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την περίπτωση των μορφών ηγεσίας που μπορεί να ευνοήσει 
το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι σε μία φάση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, με στόχο να γίνει πιο αποδοτικό 
αλλά και να μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, ο 
θεσμός του σχολικού διευθυντή έχει αναβαθμιστεί, όπου πλέον λειτουργεί περισσότερο ως 
ηγέτης (leader). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή ηγεσίας που προωθείται σε αυτή την 
περίπτωση είναι αυτή του δημοκρατικού στυλ ηγεσίας. Βέβαια, το εκπαιδευτικό σύστημα 
είναι σε μία συνεχή φάση αλλαγών και προσαρμογών, οπότε πρέπει να υπάρξει μελλοντική 
έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία, Διευθυντής, Εκπ/κό σύστημα, Αποκέντρωση, Μεταρρυθμίσεις 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπαιδευτική πολιτική όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα 
του σήμερα και πως αυτή επηρεάζει το στυλ ηγεσίας στην εκπαιδευτική μονάδα. Η 
εκπαιδευτική πολιτική είναι αυτή που καθορίζει σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να οργανωθεί 
το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και ποια μπορεί να είναι τα οργανωτικά πρότυπα που θα 
εφαρμόσει η σχολική μονάδα. Γενικότερα, ο σκοπός της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 
ικανότητα να μπορέσει να διευθύνει το έργο των στελεχών της εκπαίδευσης σε όλες τις 
βαθμίδες της ιεραρχίας (Εverard & Μorris, 1999). H εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται 
μέσω ενός συνόλου κανόνων και νομοθετικών ρυθμίσεων (Παπαδάκης, 2003). Τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
τριών Μνημονίων Συνεργασίας αλλά και των γενικότερων τάσεων για αλλαγές στον τρόπο 
διοίκησης των σχολικών μονάδων, με έμφαση στην ενίσχυση της ηγεσίας τους και στην 
αλλαγή του πλαισίου εργασίας, το οποίο έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικό (Anastasiou & 
Papakonstantinou, 2014). 

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα μελέτη θα εξετάσει την περίπτωση των μορφών ηγεσίας 
που μπορεί να ευνοήσει το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα, αφενός μελετώντας το και 
αφετέρου εξετάζοντας ποια μορφή ηγεσίας μπορεί αυτό να προωθεί. Θα υποστηριχτεί έτσι, 
ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο που χρίζει ανάλυσης. Η προσέγγιση της ανάλυσης των 
δεδομένων γίνεται με βιβλιογραφική επισκόπηση, εστιασμένη τόσο στη βασική 
βιβλιογραφία όσο και σε πιο πρόσφατες αναφορές. Προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η 
καταγραφή του παρόντος περιβάλλοντος στην εκπαίδευση και πως αυτό επηρεάζει τον 
τρόπο ηγεσίας των σχολικών μονάδων. 
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Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η εκπαίδευση σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο 

Ένα μείζον ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς και τους ακαδημαϊκούς ήταν η αέναη σχέση 
κοινωνίας, πολιτείας και εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Ζαμπέτα (1994) μετά το τέλος του 
Β΄ Π.Π. αναπτύχθηκε η προσέγγιση του κράτους πρόνοιας που συνέδεσε τις πολιτικές της 
πολιτείας στο χώρο των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με την εκπαίδευση. Στόχος ήταν η 
παροχή των βασικών αναγκών που θα διασφάλιζαν μία ελάχιστη ποιότητα ζωής (minimum 
standards) για όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο των προνοιακών πολιτικών το κράτος 
ανέπτυξε την έννοια της δωρεάν παιδείας και των ανάλογων πολιτικών. Στόχος, όλοι οι 
μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη. Η 
εκπαίδευση πλέον ανήκει στα λεγόμενα «κοινωνικά αγαθά» μέσω των οποίων μπορεί να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή αλλά και να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες. Η Ζαμπέτα 
(1994: 59) αναφέρει ότι «η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες και εν γένει ο κρατικός παρεμβατισμός στο χώρο των εκπαιδευτικών 
θεσμών ερμηνεύεται ως μία διαδικασία με σύνθετους σκοπούς». Σε πολλές περιπτώσεις η 
αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής πολιτικής λειτουργεί ως μέσο αναδιανεμητικής πολιτικής 
ενώ σε μία άλλη εκδοχή η εκπαιδευτική πολιτική είναι μέσο ρύθμισης και ενσωμάτωσης 
των ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων. Όπως γίνεται κατανοητό, η εκπαιδευτική πολιτική 
είχε ως στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και την ενσωμάτωση 
κοινωνικών ομάδων. Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό, θα πρέπει η πολιτική στο χώρο 
της εκπαίδευσης να μην λαμβάνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες, αλλά να βασίζεται στις 
ανάγκες των κοινωνικών ομάδων και των γεωγραφικών περιοχών (Παπαδάκης, 2003). Στο 
σημείο αυτό, θα εξετάσουμε τις έννοιες «αποκέντρωση» και «συγκεντρωτισμός». 

Οι Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. (2008: 41) ορίζουν το συγκεντρωτισμό ως «τη λειτουργία των 
κρατικών υπηρεσιών που εξασφαλίζεται από την κεντρική εξουσία». Έτσι, οι υπηρεσίες του 
κράτους διαχειρίζονται από την κεντρική εξουσία μέσω των οργάνων της. Συνεπώς 
υπάρχει περιορισμένη διοικητική αυτοτέλεια των υπηρεσιών, οι οποίες και θα πρέπει να 
συμβιβαστούν με τον κεντρικό σχεδιασμό που επιβάλει η κεντρική εξουσία. Με την έννοια 
«κεντρική εξουσία», ο Παπαδάκης (2003) εννοεί την πολιτική ηγεσία του εκάστοτε 
υπεύθυνου για την εκπαιδευτική πολιτική, που στην Ελλάδα είναι το Υπ. Παιδείας. Μέσω 
της πολιτικής και διοικητικής του ηγεσίας λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τον 
τρόπο διοίκησης των σχολικών μονάδων, καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας με νόμους 
και διατάξεις και αποφασίζουν για τη διανομή των αρμοδιοτήτων. 

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί το συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης. 
Πιο συγκεκριμένα ο Πυργιωτάκης (1992: 157) γράφει ότι «η ενιαία εκπαιδευτική πολιτική 
των Ελληνικών κυβερνήσεων απευθυνόμενη ομοιόμορφα σε ανόμοιες συνθήκες 
απορροφάται διαφορετικά, διαφοροποιείται και παύει να είναι ενιαία…». Από αυτό 
κατανοούμε ότι το συγκεντρωτικό σύστημα έχει καταστροφικές συνέπειες για την 
Ελληνική Παιδεία. Το κύριο μειονέκτημα του είναι ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τις 
ανάγκες των κοινωνικών ομάδων αλλά ούτε και των γεωγραφικών περιοχών. Οι 
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Αθανασούλα – Ρέππα κ.α. (2008) δηλώνουν ότι το συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης 
ασκεί πιέσεις προς τις εκπαιδευτικές μονάδες ώστε να περιορίσουν το βαθμό αυτονομίας 
τους και αυτό φαίνεται κυρίως στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση που το περιθώριο 
άσκησης αυτόνομης διοίκησης των μονάδων είναι περιορισμένο. 

Αντιθέτως με το συγκεντρωτικό πρότυπο, υπάρχει το αποκεντρωμένο. Στη περίπτωση 
αυτή οι μονάδες αποκτούν σημαντικό μέρος του ελέγχου των δραστηριοτήτων τους. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει οι εξουσίες να αποδοθούν από τα ανώτερα επίπεδα της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας προς τα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας. 

Η διοίκηση των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα 

Η διοίκηση των οργανισμών σχετίζεται με την καλύτερη δυνατή κατανομή των πόρων 
καθώς και την διοικητική μέριμνα ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να λειτουργήσει βάσει 
του προγραμματισμού του (Griffin, 2009; Gkolia et all 2015; Gkolia et all 2014a; Aspridis 
2004; Aspridis 2007). H διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων ορίζεται ως «η διαδικασία 
του συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), 
δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο» (Αθανασούλα – Ρέππα, 2009: 34). 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες και γνώμες για το ποιο μοντέλο διοίκησης είναι το 
αποτελεσματικότερο. Σήμερα, είναι σημαντικό ένας οργανισμός να μπορεί να έχει ευελιξία 
και να έχει γνώση των δυνατοτήτων του σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό, κοινωνικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον (Griffin, 2009; Aspridis & Kyriakou 2012). Για να κατανοηθεί η 
διαδικασία της διοίκησης μπορούμε να κάνουμε ανάλυση με την κατά Fayol θεώρηση που 
αποτελείται από τέσσερα, αλληλένδετα μεταξύ τους, στάδια. 

Η αρχή της διοικητικής διαδικασίας είναι στο στάδιο του προγραμματισμού. Η διοίκηση 
της εκπαιδευτικής μονάδας θα θέσει τους στόχους της μονάδας. Οι στόχοι είναι ποικίλοι 
και μπορεί να προσαρμοστούν στο περιεχόμενο του σχολείου αλλά και στο περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργεί (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Υπάρχουν σχολικές μονάδες σε 
μεγάλα αστικά κέντρα, μονάδες σε ακριτικές περιοχές και μονάδες με ειδικά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά (μεγάλος αριθμός μεταναστών μαθητών). Σίγουρα δεν μπορεί όλες αυτές 
οι μονάδες να έχουν τους ίδιους στόχους. Η διοίκηση της σχολικής μονάδας θα πρέπει να 
εξετάσει με προσοχή το περιβάλλον δράσης ώστε να μπορεί να προσφέρει όχι μόνο 
εκπαιδευτικό έργο αλλά και κοινωνικό έργο. 

Στη διαδικασία της οργάνωσης, η διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας έχει να επιμεληθεί 
μία σειρά δραστηριοτήτων διοικητικής φύσης. Αναφέρουμε τον καθορισμό 
αρμοδιοτήτων, τις υποδομές και την καλύτερη δυνατή χρήση ανθρώπινου δυναμικού. 
Όλες οι ενέργειες σε αυτή τη φάση θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους στόχους που 
έχουν τεθεί (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Σημαντικό στοιχείο είναι οι πόροι. Στο 
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι πόροι συχνά ήταν ελάχιστοι και η γραφειοκρατία δεν 
επέτρεπε στους Διευθυντές για ευελιξία στη χρήση τους (Παπαδάκης, 2003). 
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Στη διαδικασία της διεύθυνσης οι εργαζόμενοι της μονάδας, σε διοικητικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο, καθοδηγούνται βάσει των στόχων που τους έχουν τεθεί 
(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Στο στάδιο αυτό γίνονται πολλές επιμέρους ενέργειες που 
συμπεριλαμβάνουν την επιμόρφωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και την 
υλοποίηση επιμέρους ενεργειών, π.χ. εκδρομές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Σημαντικό μέρος της υλοποίησης των οργανωτικών δραστηριοτήτων είναι ο έλεγχος. 
Είναι η τελευταία διαδικασία και πιστοποιεί το ότι έχουν εκπληρωθεί βάσει στόχων όλες 
οι ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Τα 
οργανωτικά στελέχη της εκπαιδευτικής μονάδας θα πάνε στη αρχή της διαδικασίας και θα 
εξετάσουν το τι ήθελαν και τι πέτυχαν. 

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η πλειοψηφία των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων 
ανήκει στα κεντρικά όργανα (Παπαδάκης, 2003), αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει η 
τάση για ενίσχυση του αποφασιστικού ρόλου των διευθυντών. Θεωρητικά, ο διευθυντής 
έχει κεντρικό ρόλο μια και οι διαδικασίες αφορούν τη μονάδα της οποίας έχει αναλάβει τη 
διοίκηση. Όμως το υπάρχων διοικητικό καθεστώς τον περιορίζει σε μεγάλο βαθμό με 
αποτέλεσμα απλώς να έχει το ρόλο του συνδέσμου ανάμεσα στην πολιτική – διοικητική 
εξουσία και στους εκπαιδευτικούς, με περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας 

Ένας οργανισμός που αντιμετωπίζει προβλήματα, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, θα 
πρέπει να αποκτήσει αυτογνωσία ώστε να κατανοήσει το που βρίσκεται και το που θέλει 
να πάει. Μπορούμε να πούμε ότι οι ηγέτες επηρεάζουν τις αξίες, τα κίνητρα, τις 
συμπεριφορές και τη σκέψη στον οργανισμό. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 
ηγεσίας είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που να ενθαρρύνουν, να διευκολύνουν και να 
υποστηρίζουν την κουλτούρα του οργανισμού που μαθαίνει. Σύμφωνα μάλιστα με τους 
Griffin (2015; Gkolia et all 2015) αυτή η ικανότητα πιθανότατα να αποτελέσει πολύτιμο 
χαρακτηριστικό του ηγέτη. Οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τις παραπάνω 
συμπεριφορές σε σχέση με τον οργανισμό που μαθαίνει έχοντας τη μάθηση ως κεντρικό 
στοιχείο στην ατζέντα τους, δημιουργώντας μηχανισμούς μάθησης (Griffin, 2015) και 
εγκαθιδρύοντας ψυχολογική ασφάλεια και συνθήκες εμπιστοσύνης. Για έναν οργανισμό 
που αλλάζει, η ηγεσία θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες της αλλαγής 
(Fielder, 1996; Gkolia et all 2014b). 

O ηγέτης σε ένα σύγχρονο οργανισμό θα πρέπει να διαχειρίζεται και την αλλαγή. Η ηγεσία 
της αλλαγής είναι η ικανότητα να προσδιορίσει κανείς και να υλοποιήσει μία αλλαγή 
καθώς και να προκαλέσει την αποδοχή της από τα υπόλοιπα μέλη μίας ομάδας. Ένας 
αποτελεσματικός ηγέτης μπορεί να οδηγήσει κάποιον να αποδεχτεί την αλλαγή χωρίς να 
"μισήσει" ούτε την αλλαγή ούτε και αυτούς που την διεκδικούν. 

Ακολουθούν τέσσερα διαφορετικά στυλ ηγεσίας της αλλαγής (Newstrom, 2002). 
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Αυταρχικό 

Στο αυταρχικό στυλ, ο ηγέτης δηλώνει την απαίτηση του και η ομάδα ανταποκρίνεται σε 
αυτήν. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται όταν: 

• η απαίτηση είναι σχετικά απλή και υπάρχει μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον από την 
πλευρά της ομάδας, 

• η απαίτηση έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και είναι μη διαπραγματεύσιμη (ή 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές). 

Συμμετοχικό 

Στο συμμετοχικό στυλ, ο ηγέτης της αλλαγής εμπλέκεται ενεργά με την ομάδα και 
διαπραγματεύεται μαζί της την αλλαγή. Είναι κατάλληλη όταν: 

• χρειάζεται η συνεισφορά της ομάδας για μεγιστοποίηση στο αποτέλεσμα αλλαγής, 
• αναμένεται ισχυρή αντίσταση ή/και 
• είναι επιθυμητή η αίσθηση ιδιοκτησίας και ευθύνης για την αλλαγή που θα 

πραγματοποιηθεί (Tian et al, 2016). 

Υποστηρικτικό 

Στο υποστηρικτικό στυλ, ο ηγέτης της αλλαγής βοηθά την ομάδα να δημιουργήσει μία 
διαδικασία για να «αντιμετωπίσει» ή να αποδεχτεί την αλλαγή. Είναι κατάλληλη όταν: 

• η ομάδα είναι ικανή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία αλλαγή αλλά χρειάζεται την 
υποστήριξη του ηγέτη της αλλαγής (π.χ. όταν οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ 
των μελών είναι σχετικά "αδούλευτες"). Ο ηγέτης της αλλαγής δεν παρεμβαίνει στην 
υλοποίηση της αλλαγής (Naidoo et al, 2015). 

• η ομάδα χρειάζεται βοήθεια ή υποστήριξη για να υλοποιήσει μία αλλαγή και ο ηγέτης 
της αλλαγής γνωρίζει πώς να το κάνει αυτό. 

Μη παρεμβατικό (laissez faire) 

Στο στυλ αυτό, ο ηγέτης της αλλαγής περιγράφει την αλλαγή ή την ανάγκη για αλλαγή, 
απαντάει σε ερωτήσεις, θέτει όρους και όρια και στη συνέχεια αφήνει την ομάδα μόνη της. 
Είναι χρήσιμο στυλ, όταν η ομάδα είναι πολύ καλή να λειτουργήσει από μόνη της, λόγω 
των κατάλληλων διαπροσωπικών σχέσεων (Brezicha et al, 2015) και υπάρχει μικρή ή 
καθόλου αντίσταση στην αλλαγή. 

Ο ρόλος του Σχολικού Διευθυντή 

Στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής λειτουργεί με το Σύλλογο Διδασκόντων, 
έχοντας επιτελικό ρόλο. Σημαντική μεταρρύθμιση ήταν το νομοσχέδιο για το Νέο Σχολείο 
το 2010 και τα μετέπειτα νομοθετήματα στα οποία γίνεται αναφορά στο νέο ρόλο του 
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διευθυντή. Πλέον, μεγάλο μέρος των ευθυνών περνάνε στον διευθυντή που δρα ως 
διευθυντικό στέλεχος σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Μάλιστα, αναφέρεται ότι στις 
μεγάλες σχολικές μονάδες ο διευθυντής απαλλάσσεται από το εκπαιδευτικό του έργο ώστε 
να μπορεί να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά του. Η κίνηση αυτή 
μπορεί να έχει θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες. Στις θετικές συνέπειες, έχουμε ότι 
μπορεί το έργο του να είναι καθαρά διοικητικό και όχι απλώς να εφαρμόζει τις εντολές του 
Υπουργείου. Από την άλλη μεριά όμως, ο ρόλος του διευθυντή θυμίζει αυτόν των 
διευθυντών της αγοράς. Το ερώτημα που τίθεται (αυτό είναι αποτέλεσμα και του 
σχολιασμού που έγινε στη διαδικασία της διαβούλευσης) είναι αν έχει τις δεξιότητες να 
αναλάβει ένα τόσο σημαντικό έργο και ποια μπορεί να είναι η σχέση του με τον Σύλλογο 
(Saiti & Papadopoulos, 2015). Ο νέος του ρόλος είναι σχεδόν ηγεμονικός, δίχως όμως να 
του παρέχεται το λεγόμενο «Διευθυντικό Δικαίωμα», όπως στους οργανισμούς του 
ιδιωτικού τομέα όπου λειτουργεί δίχως λογοδοσία. Ο Παπαδάκης (2003) επισημαίνει ότι 
πρέπει να δίνει λόγο τόσο στους εργαζόμενους στη μονάδα όσο και στην κοινωνία. 

Για να αποφευχθεί αυτός ο ηγεμονικός ρόλος, ο διευθυντής πλέον αποφασίζει σε 
συνεργασία με μία σειρά οργάνων που εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία και το Σύλλογο. 
Όμως τις αποφάσεις για τον προγραμματισμό τις λαμβάνει αυτός, κατέχοντας το ρόλο του 
συντονιστή στη διαδικασία της οργάνωσης. Ο ρόλος του είναι πρωταγωνιστικός και στη 
διαδικασία της αξιολόγησης (έλεγχος) της απόδοσης των εργαζομένων. Αναφορά μπορεί 
να γίνει στην περίπτωση της ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό, όπως 
οι άδειες. Φαίνεται η πρόθεση του νομοθέτη να απομακρύνει σειρά λειτουργιών από την 
κεντρική εξουσία και να τις αναθέσει στον διευθυντή που θα αναλαμβάνει το σχεδιασμό, 
την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο της Εκπαιδευτικής Μονάδας (Bush & Glover 
2014). 

Ως κατάληξη των αλλαγών που προτείνονται, ο ρόλος του διευθυντή ενισχύεται καθόλα 
από τη διαδικασία της κατά Fayol λειτουργίας της διοίκησης. Πλέον δεν έχει την εποπτεία 
εκτελώντας τις εντολές της ανώτερης διοίκησης αλλά είναι ο κύριος εκφραστής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της μονάδας που του έχει ανατεθεί η διεύθυνσή της. 
Φυσικά όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην δικαιοδοσία του. 

Συζήτηση – Η ηγεσία στο σημερινό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Κανείς οργανισμός σήμερα δεν μπορεί να αναπτυχθεί δίχως να έχει την σχετική 
οργανωτική δομή και διοίκηση. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για δημόσιους φορείς και 
μονάδες. Πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια της διαχείρισης, ώστε να γνωρίζουμε ποιες 
δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Σε έναν οργανισμό οι διαχειριστές 
έχουν πόρους στη διάθεσή τους ώστε να επενδύουν καθώς και ανθρώπους, υλικό και έναν 
προϋπολογισμό, εκτός από το δικό τους χρόνο και την ενέργειά τους. Οι αποτελεσματικοί 
διαχειριστές των οργανισμών σκέφτονται προσεκτικά σε τακτική βάση για το πώς να έχουν 
την καλύτερη απόδοση των πόρων αυτών (Theoharis et al, 2017). 
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Για να είναι ένας οργανισμός, όπως οι εκπαιδευτικές μονάδες, αποτελεσματικός θα πρέπει 
να έχει και ικανούς διευθυντές. Καθώς η σκέψη είναι η πιο σημαντική δουλειά που 
κάνουμε σήμερα, οι ικανοί διευθυντές πρέπει να μπορούν να εμπνέουν και να εφαρμόζουν 
το σχεδιασμό της μονάδας τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι υποστηρικτικοί προς 
τους υφιστάμενους τους αλλά και να κατανοούν το ότι έχουν να διαχειριστούν ανθρώπους 
και όχι μηχανήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να μπορούν να σχεδιάσουν ένα 
προγραμματισμό που να έχει λογική και συνέπεια ώστε να είναι και εφαρμόσιμος 
(Trivellas & Reklitis, 2014; Belias Koustelios & Gkolia, 2015). 

Αυτό σημαίνει ότι η σωστή διαχείριση σχολικών μονάδων πρέπει να περιλαμβάνει τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο. Αυτή είναι μία διεργασία 
που ξεκινά με τον αρχικό σχεδιασμό και τους σκοπούς της ανάπτυξης (προγραμματισμός), 
τη δίκαιη διανομή των πόρων (οργάνωση), την καθοδήγηση των ενεργειών για την 
επίτευξη των στόχων (διεύθυνση) και τέλος την σύνοψη του τι έγινε και τι κατάφερε η 
διοίκηση (έλεγχος) (Dodman, 2014). 

Ο Πυργιωτάκης (2001) σχολιάζει ότι για να μπορέσει η εκπαίδευση να προσφέρει ένα 
αληθινά κοινωνικό έργο, πρέπει οι εκπαιδευτικές μονάδες να απελευθερωθούν από το 
συνολικό κρατικό έλεγχο και να είναι σε πλήρη αρμονία με το κοινωνικό γίγνεσθαί τους. 
Στο πλαίσιο αποκέντρωσης της διοίκησης σχολικών μονάδων, ενισχύεται ο ρόλος του 
Σχολικού Διευθυντή. Ο Μαυρογιώργος (2008) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της θέσης 
του διευθυντή στη σχολική μονάδα ώστε αυτή να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. 

Από το 2010 και έπειτα έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με 
στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των σχολικών διευθυντών και γενικά της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η πρόταση της πολιτικής ηγεσίας είναι ο 
ενεργητικότερος ρόλος του σχολικού διευθυντή, χωρίς να είναι ο «ηγεμών» της 
εκπαιδευτικής μονάδας αλλά να αποτελεί ένα διοικητικό πόστο με περισσότερες ευθύνες 
και λιγότερο εκπαιδευτικό έργο, όπου δε θα εκτελεί μόνο εντολές αλλά θα παίρνει και 
αποφάσεις. Αυτή είναι μία ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με το σημερινό μοντέλο, που ο 
διευθυντής απλώς έχει να ασχοληθεί κυρίως με την γραφειοκρατία και με πρωτοβουλίες 
που εφαρμόζονται σε όλο το πλαίσιο του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της 
διεύθυνσης και του ελέγχου του σχολείου που του έχει ανατεθεί. Από την φάση του 
καθορισμού των στόχων έως και τη φάση της αξιολόγησης, ο διευθυντής έχει ενεργό ρόλο 
(Kaparou & Bush, 2016; Belias & Koustelios, 2015). 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη των πράξεων της εκπαιδευτικής μονάδας, δίχως όμως να 
γίνεται και να γίνει ο ηγεμόνας της. Ο έλεγχος υφίσταται από το κράτος αλλά ο έλεγχος 
δεν είναι σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνει ο διευθυντής και το περιεχόμενό τους 
αλλά υφίσταται σε ότι αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων αυτών. Οπότε, στο παρόν 
μοντέλο υπάρχει μία μετάβαση από το σχολικό διευθυντή που έχει ένα ρόλο ρουτίνας, 
προς ένα μοντέλο όπου ο σχολικός διευθυντής έχει περισσότερες ευθύνες και λειτουργεί 
σε συνεργασία με τους υφιστάμενους του σε ένα δημοκρατικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι 
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περιορίζεται το εκπαιδευτικό του έργο και πλέον ο σχολικός διευθυντής μεταμορφώνεται 
σε έναν ηγέτη (leader) (Theoharis et al, 2017). 

Συμπεράσματα 

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η αλλαγή είναι μία συχνή διαδικασία και οι διοικούντες 
πρέπει να είναι συνηθισμένοι στις αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μία σειρά 
από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των 
σχολείων. Το συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι καταρχάς ο σχεδιασμός στοχεύει στην 
αποκέντρωση και κατά δεύτερο λόγο ενισχύεται ο διοικητικός ρόλος του διευθυντή της 
εκπαιδευτικής μονάδας. Οπότε, η μορφή ηγεσίας που προωθείται, σε αυτό τον 
ενισχυμένο ρόλο, είναι αυτή του δημοκρατικού ηγέτη που είναι σε πλήρη συνεργασία 
και αρμονία με τους υφιστάμενους του. Βέβαια, υπάρχει σημαντικός χώρος για 
μελλοντικές έρευνες με αντικείμενο την διερεύνηση αν ισχύει αυτή η υπόθεση και με 
βάση τα εμπειρικά δεδομένα που θα εξαχθούν από μία σχετική εμπειρική μελέτη. 
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Νέο-φιλελεύθερες πολιτικές: Διαμόρφωση κριτηρίων επάρκειας του επαγ-
γέλματος των εκπαιδευτικών 

Δημητριάδου Βασιλεία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed.,vasileiadimitriadou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και κανένα είδος σπουδών δεν μπορεί να προσφέρει 
επάρκεια επ’ αόριστο. Οι αλλαγές δημιουργούν νέες ανάγκες, οι οποίες με τη σειρά 
τους αλλάζουν τις απαιτήσεις από το επάγγελμα του δασκάλου ως αναφορά τις σχέσεις, 
τα προσόντα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Συνεχώς αναζητείται η βελτίωση τόσο 
της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, όσο και η βελτίωση και απο-
τελεσματικότητα της σχολικής μονάδας στο σύνολό της. Παρά το γεγονός ότι η προ-
σαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε κύρια κελεύσματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθίσταται ολοένα και πιο ορατή, η διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήμα-
τος για την αξιολόγηση των ελληνικών εκπαιδευτικών παραμένει σήμερα ανεκπλή-
ρωτη προσδοκία (Ζμας, 2009:17). Ο νεοφιλελευθερισμός ως όρος έχει αναφερθεί σε 
πλήθος ακαδημαϊκών δοκιμίων, στα οποία άλλοτε χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
μια εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τον φιλελευθερισμό και άλλοτε για να περι-
γράψει ριζικές αλλαγές και αρνητικά φαινόμενα. Με τις ιδέες του ο νεοφιλελευθερι-
σμός συνηγορεί στον περιορισμό της κρατικής παρέμβασης μόνο στις απολύτως ανα-
γκαίες περιοχές (Αβραμόπουλος Γ., Βασιλοπούλου Α. & Κώστα Δ., 2016:60). Λίγοι 
διαφωνούν ότι η παγκοσμιοποίηση της νεοφιλελεύθερης ουτοπίας είναι πλέον ηγεμο-
νική (Robertson S., 2008:2). 

Λέξεις-Kλειδιά: Νεοφιλελευθερισμός, εκπαιδευτική πολιτική, επαγγελματισμός  

Εισαγωγή 

Με τη θέσπιση των νέων εκπαιδευτικών δομών και μέτρων δρομολογούνται ενέργειες 
που βελτιώνουν την ποιότητα του μαθήματος, θέτουν το μαθητή στο επίκεντρο των 
αλλαγών και τον ετοιμάζουν για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.. Η σύγχρονη εκπαι-
δευτική πολιτική ζητάει από το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη 
γνώση και στο μέλλον. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να συσχετίσει τις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις και επιταγές ως αναφορά τα κριτήρια που εξασφαλίζουν την επαγγελματική 
επάρκεια των εκπαιδευτικών, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις νέο- φιλελεύθερες πο-
λιτικές, και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν αυτές οι πολιτικές να ενδυναμώσουν ή όχι 
τον επαγγελματισμό των Ελλήνων εκπαιδευτικών.  

Αρχικά αποσαφηνίζονται οι έννοιες του νεοφιλελευθερισμού και η επιρροή τους στη 
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές, 
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αλλά και οι ελληνικές επιταγές επάρκειας από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. 

Νέο-φιλελεύθερες πολιτικές και εκπαίδευση 

Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα, μια σύγχρονη ιδεολο-
γική και πολιτική έκφραση του οικονομικού φιλελευθερισμού, που κάνει την εμφάνισή 
του, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1970 ( Αβραμόπουλος Γ. & άλλοι, 2016:9).Ο νεοφι-
λελευθερισμός, ως οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στον περιορισμό της κρατικής πα-
ρέμβασης στην οικονομία, στην απελευθέρωση των αγορών και την αποδέσμευση των 
ιδιωτών από κάθε έλεγχο. Οι ιδιώτες είναι ελεύθεροι να καθορίζουν αυτοί την πορεία 
της οικονομίας και τις επενδύσεις κάθε χώρας.  

Η ανάπτυξη της νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, 
τα κοινωνικά αγαθά της υγείας και παιδείας, τα οποία τέθηκαν στη λογική της ανταπό-
δοσης και του κέρδους. Στο χώρο της εκπαίδευσης διαμορφώθηκε μια πολιτική αυστη-
ρού ελέγχου με την εφαρμογή των μεθόδων οργάνωσης, κυρίως από το χώρο των επι-
χειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, όπως ο Καλημερίδης(2012) αναφέρει, τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη σχολική γνώση και τη μάθηση ανάγονται σε προβλήματα απλής 
διαχείρισης δεδομένων, αντικειμενικών αξιολογήσεων και σωστής θεσμικής οργάνω-
σης των σχολικών μονάδων, έξω από συμφέροντα, συγκρούσεις και ταξικές σχέσεις 
εξουσίας και ιδεολογικής κυριαρχίας. Επί της ουσίας, όπως επισημαίνει ο Michael 
Apple, πρόκειται για την επέκταση και στο σχολείο των πολιτικών που προωθούνται 
στο ευρύτερο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνικής πρόνοιας(στο Καλημερίδης, 
2012).  

 Νεο-φιλελεύθερες πολιτικές και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και κυρίως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι δρα-
στηριότητα, η οποία μέχρι τη δεκαετία του ’60 είχε αξιοποιηθεί μόνο στις αναπτυγμέ-
νες χώρες (Λαμπρόπουλος Χ., 2011). Αναπόφευκτα, η εφαρμογή της αξιολόγησης του 
επαγγέλματος των εκπαιδευτικών δημιουργεί μια τεχνοκρατική διαδικασία, η οποία, 
φέρει την ευθύνη του ελέγχου της εργασίας των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Οι νέο-φιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση επικεντρώνονται, όχι τόσο 
στον κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου, αλλά στη βελτίωση και στην αποτελεσματι-
κότητα του σχολικού οργανισμού. Αυτή η τεκτονική μετατόπιση, σαν μετακίνηση η-
πείρων (Bourdieu 1998:1, στο Robertson S., 2008:2), έχει μετασχηματίσει τον τρόπο 
με τον οποίο συζητάμε για την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευό-
μενους, τα σωματεία, τις ομάδες γονέων και τις επαγγελματικές ενώσεις. Μέσα στα 
πλαίσια του ανταγωνισμού της αγοράς, οι έννοιες της αποτελεσματικότητας και της 
ανταποδοτικότητας διαμορφώνουν τις απαιτήσεις από το επάγγελμα του δασκάλου. ι-
διωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, 
αλλά και η παράλληλη δημιουργία κερδοφορίας στον ίδιο το δημόσιο τομέα συγκρο-
τούν σαφή κριτήρια για την επιλογή και τη διασφάλιση του επαγγέλματος των 
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εκπαιδευτικών. H οικονομία έχει αποκτήσει την προτεραιότητα έναντι όλων των άλ-
λων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα χρεώθηκαν με την προετοιμασία αποτελεσματικών 
εργαζομένων, δημιουργικών και ικανών να επιλύουν προβλήματα στα πλαίσια της πα-
γκόσμιας ανταγωνιστικής οικονομίας, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί όφειλαν να απο-
δείξουν ότι είχαν εκπληρώσει τα νέα τους καθήκοντα, μέσα από εθνικά και διεθνή τεστ 
τα οποία (υποτίθεται ότι) καταγράφουν την “προστιθέμενη αξία” (που παράγει η διδα-
σκαλία) (Robertson S., 2008:11). 

Μέσα σε αυτό το νέο-φιλελεύθερο εκπαιδευτικό πλαίσιο δίνεται έμφαση στην αυτονο-
μία των σχολικών μονάδων. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και 
η αξιολόγηση τους είναι παράλληλη με την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 
που υπηρετούν. Η μετατόπιση των ευθυνών του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας, διασφαλίζει και εκφράζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, 
που στοχεύουν στο αποτελεσματικό σχολείο. 

Το συγκριτικό επιχείρημα 

Η σχέση του έθνους-κράτους με την εκπαίδευση μετασχηματίζεται, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της νέο-φιλελεύθερης πολιτικής. Το συγκριτικό 
επιχείρημα, κατ' εξοχήν εργαλείο του πολιτικού μάνατζμεντ, επιστρατεύεται στην υπη-
ρεσία συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης για να επηρεάσει και να προετοιμάσει τους 
αποδέκτες της για τις επερχόμενες αλλαγές. Μας παρέχει τη δυνατότητα να δούμε τον 
εκπαιδευτικό εαυτό μας στον καθρέφτη. Παρέχει ερεθίσματα για κριτική και συγκρι-
τική μελέτη και του δικού μας συστήματος εκπαίδευσης(Ματθαίου Δ.,2006:31) 

Ο νεοφιλελευθερισμός, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, συνδέεται άμεσα με τον ανα-
βαθμισμένο ρόλο των διάφορων υπερεθνικών οργανισμών, οι οποίοι προσπαθούν να 
διαμορφώσουν έναν κοινό κωδικό επικοινωνίας στον τομέα της παιδείας. Η διεθνής 
εμπειρία από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα γίνεται το συγκριτικό επιχείρημα των υ-
περεθνικών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, οι οποίοι, με τη 
σειρά τους αναζητούν τα κοινά κριτήρια για τη σύγκριση της απόδοσης των διάφορων 
εκπαιδευτικών πολιτικών..  

Ευρώπη: Απαίτηση για καθορισμό κριτηρίων επαγγελματισμού των εκπαιδευτι-
κών 

Στην Ευρώπη, ένα εκπαιδευτικό σύστημα περιγράφεται ως ένα παραγωγικό σύστημα 
με εισροές (inputs) (πόροι που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση: μαθητές, δάσκαλοι, 
προγράμματα σπουδών, βιβλία, εξοπλισμός, χρηματοδοτικές πηγές, κλπ), διαδικασία 
(ο τρόπος που αλληλεπιδρούν τις εισροές (inputs): οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης, 
συμμετοχή, διαχείριση πόρων, συντήρηση του εξοπλισμού) και παραγόμενο αποτέλε-
σμα (outputs) της εκπαίδευσης (γνώσεις των μαθητών, κοινωνικές δεξιότητες των μα-
θητών κλπ). Καθένα από τα παραπάνω στοιχεία αυτά μπορεί να γίνει αντικείμενο και 
δείκτης αξιολόγησης. Οι έννοιες της αποτελεσματικότητας - ανταποδοτικότητας 
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παραπέμπουν στην ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίων κριτηρίων, στοχοθεσιών και αξιολο-
γικών μηχανισμών, με σκοπό την εκτίμηση της «αποδοτικότητας» των εκπαιδευτικών 
πρακτικών σε σχέση με τις ανάγκες της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της γονι-
κής επιλογής σχολείου (Καλημερίδης, 2012). Η διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού δια-
λόγου γύρω από τη θέσπιση των κριτηρίων αυτών προϋποθέτει τον έλεγχο του ιδεολο-
γικού υποβάθρου στήριξης τους καθώς και την επεξεργασία του ερωτήματος ποιος και 
με ποιον τρόπο προωθεί την παγίωση τους(Ζμας, 2009:11). Διασφαλίζεται η ορθολο-
γική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σημερινής «κοινωνίας-ελέγχου», 
κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η εδραίωση των αρχών της υπευθυνότητας και της 
αξιοκρατίας (Ζμας, 2009:9).  

Η πολυπολιτισμική κοινωνία της Ευρώπης έχει φέρει αλλαγές και μεταβολές στην εκ-
παιδευτική πολιτική. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση, καθώς και η 
έκρηξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το επάγγελμα του 
δασκάλου. Οι ευρωπαϊκές επιταγές και προκλήσεις ζητούν από τον σημερινό εκπαι-
δευτικό υπευθυνότητα και επιμονή στους στόχους του, πρωτοτυπία, αυτοπεποίθηση, 
θετική στάση σε πρόσωπα και καταστάσεις, νοημοσύνη και συμπεριφορά που να ορί-
ζεται από τις εργασιακές του αξίες και την προσωπικότητα του. Οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές και να συμβαδίζουν με όλες τις κοινωνι-
κές εξελίξεις που τους περιβάλλουν. Επομένως, κρίνεται πολύ σημαντικό, να δοθεί ι-
διαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία οφείλει 
να είναι συνδεδεμένη με το τοπικό πλαίσιο του σχολείου που υπηρετούν. Και καθώς, 
κάθε μεταβολή στο σχολείο συνοδεύεται από αισθήματα αντίδρασης, αποδοχής ή α-
πόρριψης, οι συναισθηματικές δεξιότητες και ικανότητες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις 
αποτελούν κριτήρια επάρκειας, που χαρακτηρίζουν τον ευρωπαίο εκπαιδευτικό που 
μπορεί να προσαρμόζεται, να ελίσσεται και να αντιδρά σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Η εξέλιξη αυτή εντείνει την κοινωνική απαίτηση για διασφάλιση της επιτυχούς επιτέ-
λεσης του εκπαιδευτικού έργου (Ζμας, 2009:8).  

Η ανάγκη για τον καθορισμό των κριτηρίων του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών 
προκύπτει από τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αυτές διαμορφώνο-
νται στο χώρο εργασίας του. Η επαγγελματική κοινότητα μάθησης στηρίζεται στην 
άποψη ότι η σχολική μονάδα είναι μια αρένα με τη δική της κουλτούρα και ότι η αλ-
λαγή –βελτίωση του ατόμου συνυφαίνεται με βελτίωση του συνόλου και διαφοροποί-
ηση υφιστάμενης κουλτούρας.(Θεοφιλίδης, 2012:348) . 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ίδιο το σχολείο γίνεται φορέας επαγγελματικής ανά-
πτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχει κοινό όραμα και δέσμευση των εκ-
παιδευτικών στους στόχους του σχολείου και κλίμα συμμετοχής και θετικής διάθεσης 
για μάθηση. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν οι ί-
διοι τα κριτήρια της επαγγελματικής τους επάρκειας εντάσσοντας την στο πλαίσιο μίας 
συνεχούς διαδικασίας μάθησης. 
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Ελλάδα: Η εκπαιδευτική πολιτική και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, στο πεδίο της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων στην 
Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ζήτημα αιχμής και σχετίζεται άμεσα με την αποτελεσμα-
τικότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Λαμπρόπουλος Χ., 2011). 
Στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης για αλλαγή στη διοικητική δομή της Ελλάδας βρί-
σκεται η προσπάθεια εφαρμογής των αρχών του ιδιωτικοοικονομικού μάνατζμεντ στην 
εκπαίδευση, ο οποίος σκοπεύει στη μείωση των δαπανών και στην ενίσχυση του ελέγ-
χου των αποτελεσμάτων. Οι συγκριτικές τάσεις σύγκλισης των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων γύρω από κοινές ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές προτάσεις οδηγούν στη διαμόρ-
φωση κοινών κριτηρίων επάρκειας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.  

Στην Ελλάδα, απαρχή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις 
που στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση, στη λιτότητα, στην αλλαγή του ασφαλιστικού, 
στην αύξηση της φορολογίας. Τα νεοφιλελεύθερα μονοπάτια, παρ’ όλες τις υποσχέσεις 
τους για κοινωνική ευημερία, αντιμετωπίζονται επιφυλακτικά. Άλλωστε, σε πολλές πε-
ριπτώσεις το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης έχει θίξει τα συμφέρο-
ντα των εργαζομένων εκπαιδευτικών.  

Επιπλέον, η επικράτηση των κανόνων της αγοράς στην παιδεία έχει συνέπειες και στο 
περιεχόμενο της ίδιας της εκπαίδευσης. Η αύξηση της διδακτέας ύλης σε δημοτικό, 
γυμνάσιο και λύκειο έχει στόχο την εξειδίκευση και την ευελιξία, όπως απαιτεί η α-
γορά, και λιγότερο την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών. 

Στη χώρα μας δεν αναπτύχθηκαν αρκετά τα κριτήρια επάρκειας του επαγγελματισμού 
των εκπαιδευτικών. Σε έρευνα της Υφαντή Α. και Φωτοπούλου Β. (2011:70 ), οι ερω-
τηθέντες εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θεωρούν το επάγγελμά τους ιδιαίτερα απαιτη-
τικό, οπότε πρέπει να ενισχύουν διαρκώς το γνωστικό τους υπόβαθρο, στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας δια βίου εκπαίδευσης και εξάσκησης. Οι εκπαιδευτικοί, στην ίδια έρευνα, 
συνδέουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και τη συμμετοχή τους σε καινοτόμες δραστηριότητες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Το εύρημα αυτό έχει επισημανθεί και από 
άλλους ερευνητές (βλ. π.χ.: Collinson & Ono, 2001. Guskey, 2002. Helsby, 1996, στο: 
Υφαντή Α. και Φωτοπούλου Β. (2011:80). 

Αναφορικά με τους λόγους που οδηγούν στην αποδυνάμωση του επαγγέλματος των 
εκπαιδευτικών στον ελλαδικό χώρο, οι απόψεις των εκπαιδευτικών εστιάζουν σε ζητή-
ματα εργασιακών συνθηκών και υποδομών, όπως είναι οι χαμηλοί μισθοί και ο μεγάλος 
αριθμός των μαθητών στις τάξεις. 

Συμπεράσματα 

Οι νέο-φιλελεύθερες πολιτικές ζητούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους 
υπόλοιπους επαγγελματίες, να συνδυάζουν την τεχνική και τις εξειδικευμένες γνώσεις 
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με την ανάληψη ενός κοινωνικού ρόλου ελέγχου της εργασιακής διαδικασίας. Η ενερ-
γός συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και η εξέταση του ευρωπαϊκού 
εκπαιδευτικού λόγου οδηγούν στη διαπίστωση πως επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας κοι-
νής επαγγελματικής ταυτότητας των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών στη βάση ενός ανοι-
χτού επαγγελματισμού (Καλαϊτζοπούλου, 2001, σ. 76, στο: Γκρίτζιος, 2006:155). Με 
βάση το μοντέλο αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα στα νέα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεδομένα, να είναι ανοιχτός 
στις νέες εξελίξεις, να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Η επαγγελματική του 
ανάπτυξη θα πρέπει έχει δια βίου χαρακτήρα.  

Κύριο ζητούμενο είναι τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση να ενδυναμώσουν την ουσιαστική συμμετοχή των ενώσεων εκπαιδευτικών στην 
προσπάθεια καθορισμού «ευρωπαϊκών» κριτηρίων επαγγελματικής επάρκειας για τους 
τελευταίους (Ζμας, 2009 :20). 
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Ο Διευθυντής ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου 

Μαρνέρη Ευγενία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc., eugemarneri@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στόχο της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της έννοιας του σχολείου ως ανοι-
κτού οργανισμού και της έννοιας του Διευθυντή – Ηγέτη. Το σχολείο είναι ένα ανοικτό 
σύστημα που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και ε-
πομένως ο Διευθυντής του δεν πρέπει να περιορίζεται στο ρόλο εκείνου που διασφαλί-
ζει απλώς τη σωστή λειτουργία του, αλλά πρέπει και να αναδεικνύεται ως ηγέτης με 
την έννοια του καινοτόμου και του οραματιστή. Έτσι το σχολείο θα μπορεί να διατηρεί 
το θεσμοθετημένο τυπικό σχήμα οργάνωσης και ταυτόχρονα θα προστατεύει όλες τις 
ιδιαιτερότητες που το διαχωρίζουν από τους άλλους οργανισμούς. Τέτοιες είναι η διαρ-
κής μεταβολή στα πρόσωπα και στα μέσα διδασκαλίας και ο ηθικός του χαρακτήρας. 
Αφού, λοιπόν, είναι δεδομένη η άμεση σχέση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 
σχολείου και των χαρακτηριστικών του Διευθυντή οφείλουμε να δίνουμε έμφαση στην 
προσωπικότητά του ως του πλέον καταλυτικού παράγοντα που εναρμονίζει την τυπική 
πλευρά της διοίκησης με τον ανθρώπινο παράγοντα και τις προσδοκίες όλων των συμ-
μετεχόντων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διευθυντής – Ηγέτης, αλληλεπίδραση, οραματιστής, προσωπικό-
τητα, εναρμονίζει. 

Τα σχολεία ως οργανισμοί 

Τι είναι το σχολείο; Πολλοί ορισμοί και απόψεις έχουν διατυπωθεί από πολλά επιστη-
μονικά πεδία όπως της παιδαγωγικής, της κοινωνιολογίας, της οικονομικής επιστήμης, 
της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας.  

• Το σχολείο χαρακτηρίζεται ως θεσμός με ιδεολογικό προσανατολισμό, ο οποίος 
κοινωνικοποιεί και διαπαιδαγωγεί (Παπαναούμ, 1989). Τα σχολεία χαρακτηρίζο-
νται ως «επαγγελματικές γραφειοκρατίες» που εφαρμόζουν πολιτικές εκπαίδευσης 
και πρόσληψης και κρατούν τον οργανισμό ενωμένο (Mintzberg, 1979). Οι Bolman 
& Deal (1984) χαρακτηρίζουν τα σχολεία ως γραφειοκρατικούς οργανισμούς, τα 
οποία εκπληρώνουν ανθρώπινες ανάγκες, επίσης ως πολιτικές οντότητες και δια-
μορφωτές κουλτούρας. 

• Χαρακτηρίζεται επίσης, ως ένας ανεπανάληπτος ζωτικός χώρος με τη δική του 
πραγματικότητα, με τους δικούς του τύπους και κανόνες, με μονομερή κατανομή 
εξουσίας και μονομερείς δομές κυριαρχίας, με δικές του στρατηγικές διαπραγμά-
τευσης και επιβίωσης, αλλά και με αρχές, όπως ομοιομορφία, τυπολατρία, κυριαρ-
χία, επίδοση και ιεραρχία, οι οποίες συνδέονται με τη γενικότερη κοινωνικο-οικο-
νομική και κοινωνικό-πολιτισμική κατάσταση (Κωνσταντίνου 1994). 

• Δύο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά διακρίνονται στα σχολεία, η γραφειοκρατική πει-
θαρχία και η επαγγελματική εμπειρία (Hoy & Miskel, 1996). 
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• Επίσης, το σχολείο θεωρείται ως περιβάλλον εργασίας στο οποίο είναι διακριτά: 
✓ οργανωτικά χαρακτηριστικά, όπως δομές, διαδικασίες και κουλτούρες 
✓ επιστημονικές και επαγγελματικές νόρμες που χαρακτηρίζουν τις ομάδες 

εργασίας στα σχολεία, όπως οι εκπαιδευτικοί, το μη επιστημονικό προσω-
πικό, οι μαθητές, οι γονείς, και οι διάφορες υποομάδες στις οποίες υποδιαι-
ρούνται (Greenfield 1995). 

• Τα σχολεία είναι οργανισμοί με αρμοδιότητες καθορισμένες. Στην προσπάθεια 
τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να 
εγγυηθούν την ποιότητα στην εκπαίδευση, χωρίς συγκρούσεις με το εσωτερικό πε-
ριβάλλον (Vandenberghe 1995) . 

Η συστημική προσέγγιση είναι μία θεώρηση και συγχρόνως μία μέθοδος μελέτης φαι-
νομένων και οργανισμών. Αυτή στηρίζεται στις αρχές της γενικής θεωρίας των συστη-
μάτων που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1950 από ερευνητές διαφορετικών επι-
στημονικών πεδίων. Η βασική λογική και συγχρόνως η επιδίωξη της γενικής θεωρίας 
συστημάτων συνίσταται στην ύπαρξη ενός γενικού πλαισίου αρχών, το οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και έρευνα όλων των φαινομένων. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος είναι: οι εισροές (πόροι), η επεξεργασία 
ή μετασχηματισμός ή μεταποίηση των πόρων μέσω διάφορων λειτουργιών και μέσων, 
και οι εκροές (υπηρεσίες, προϊόντα). Επιπρόσθετα, υπάρχει για ένα ανοικτό σύστημα 
ο μηχανισμός ανάδρασης-ανατροφοδότησης με το περιβάλλον, και τα διακριτά σύνορα 
από άλλες οργανώσεις του συστήματος. Το σχολείο θεωρείται ως ανοικτό σύστημα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του να δημιουργούν ειδικές απαιτήσεις για την σχολική 
διοίκηση. Ανοικτό είναι το σύστημα που βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλ-
λον του σε αντιδιαστολή με ένα κλειστό σύστημα. 

Ηγεσία και Διεύθυνση 

 Έννοια και η φύση της Ηγεσίας. Είναι γεγονός ότι η έννοια της ηγεσίας κατέχει πυρη-
νική θέση στη θεωρία της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και στην καθημερινή λειτουρ-
γία των σύγχρονων οργανισμών. Η «ηγεσία» στις μέρες μας αποτελεί ένα από τα πιο 
ευρέως συζητούμενα και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σύνθετα θέματα. Ο Bennis (1989), 
παρομοιάζει την «ηγεσία» με την ομορφιά: «είναι δύσκολο να την ορίσεις αλλά την 
αντιλαμβάνεσαι μόλις την αντικρίσεις». Ο Μπουραντάς (2005), αξιοποιώντας και συν-
θέτοντας τους ορισμούς που υπάρχουν στη βιβλιογραφία ορίζει την ηγεσία ως μια δια-
δικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπερι-
φορών μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (η-
γέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε πρόθυμα και εθελοντικά με την κατάλληλη συνεργασία να 
δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους που 
απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα κα-
λύτερο μέλλον.  

Αναφορικά με τη φύση της ηγετικής ικανότητας οι απόψεις των επιστημόνων διίστα-
νται. Από την μία υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν πως υπάρχουν άτομα που η φύση 
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τους προίκισε με ηγετικές ικανότητες και υποστηρίζουν ότι η ηγεσία δεν διδάσκεται. 
Από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι η ηγετική ικανότητα είναι 
επίκτητη και μπορεί να διδαχτεί, δηλαδή ο ηγέτης δεν γεννιέται, αλλά γίνεται (Σκου-
λάς, 1983 ; Θεοφιλίδης, 1994 ; Σαΐτης, 2002). Επομένως το ερώτημα κατά πόσο ο άν-
θρωπος γεννιέται ηγέτης ή γίνεται δεν μπορεί να απαντηθεί με σαφήνεια. Αυτό που 
είναι βέβαιο, είναι ότι, χωρίς έμφυτη προδιάθεση δεν μπορεί να υπάρξει και η δεξιό-
τητα. Όμως, οι έμφυτες προδιαθέσεις μπορούν να μείνουν στην αφάνεια, αν δεν τους 
δοθούν οι ευκαιρίες και οι κατάλληλες συνθήκες για να εκδηλωθούν και να αναπτυ-
χθούν (Κωνσταντίνου, 2005). 

Η έννοια του Ηγέτη και η διευκρίνιση των όρων «Ηγέτης» – «Διευθυντής». Σύμφωνα 
με την γνώμη του Πασιαρδή (2004), αλλά και άλλων επιστημόνων γίνεται ένας διαχω-
ρισμός μεταξύ των εννοιών «διευθυντής» (manager) και «ηγέτης» (leader). Ο «διευθυ-
ντής» είναι συνήθως ένα πολύ μορφωμένο και έμπειρο άτομο. Εργάζεται πολύ σκληρά 
και είναι πλήρως ενημερωμένος σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο και την επι-
στήμη του. Σέβεται το σύστημα και τηρεί τους νόμους και την πολιτική του υπουρ-
γείου. Είναι άτομο απόλυτο, πολυάσχολο, χωρίς αρκετό ελεύθερο χρόνο για να μιλήσει 
με τους υφιστάμενους του και πολλές φορές αυτή η απομάκρυνση του από τη βάση τον 
οδηγεί στην αποξένωση από την πραγματικότητα. Δίνει σαφείς και λεπτομερείς οδη-
γίες στους εργαζομένους, περιορίζοντας τους σχεδόν κάθε μορφή πρωτοβουλίας και 
δεν δέχεται αποκλίσεις. Δεν του αρέσουν τα λάθη και είναι αυστηρός με τους άλλους, 
αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό (Πασιαρδής, 2004). Αντιθέτως, ο «ηγέτης» είναι 
οραματιστής και δεν επιδιώκει την διαιώνιση της υπάρχουσας τάξης. Ενθαρρύνει τις 
καινοτομίες και την άσκηση πρωτοβουλίας. Παραβιάζει την ιεραρχία και επικοινωνεί 
άμεσα με τη βάση, όπου χρειάζεται. Τον χαρακτηρίζει η απλότητα, είναι ανθρώπινος, 
αναγνωρίζει τα λάθη του, εν μέρει είναι απρόβλεπτος και χρησιμοποιεί τη θετική ενί-
σχυση ως κίνητρο για εργασία. Εκτιμά και σέβεται το προσωπικό του και προσπαθεί 
να τους ικανοποιήσει με το καλύτερο και μέγιστο δυνατό τρόπο. Βλέπει τον εαυτό του 
ως συνεργάτη και συμπαραστάτη. Ο ηγέτης συνηθίζει να κοινοποιεί τα προβλήματα 
που υπάρχουν στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας του και αναζητούν λύσεις από 
κοινού. Το κυριότερο, αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του αλλά ότι 
έχει την ανάγκη όλων. Σε γενικές γραμμές οι ηγέτες είναι άτομα κοινωνικά (Πασιαρ-
δής, 2004). Ο ηγέτης γνωρίζει, τόσο τους στόχους του οργανισμού ή της ομάδας όσο 
και τις επιδιώξεις του προσωπικού ή των μελών, είτε ως ομάδων είτε ως ατόμων. Επί-
σης, «ηγέτης» είναι εκείνος που επηρεάζει τα άτομα ή την ομάδα ως σύνολο, για να 
εργαστούν με ενθουσιασμό και ζήλο στην επιτυχία των στόχων του οργανισμού ή της 
ομάδας (Παπαϊωάννου, 2003; Πασιαρδής, 2004). Τέλος, σύμφωνα με τους Ράπτη και 
Βιτσιλάκη (2007), οι ηγέτες εμπνέουν αυτούς που τους ακολουθούν με τέτοιο τρόπο, 
ώστε και οι ίδιοι να γίνονται ηγέτες. Ύστερα από αυτή τη βασική διαφορά μεταξύ ενός 
«διευθυντή» και ενός «ηγέτη» διαπιστώνεται ότι για να είναι κάποιος «ηγέτης» πρέπει 
να είναι ικανός «διευθυντής». Επομένως, το δίπτυχο «ηγέτης – διευθυντής» αποτελεί 
τον ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο της Διοικητικής Ηγεσίας (Σαΐτης, 2008).  
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Η εκπαιδευτική μονάδα ως ανοιχτό σύστημα 

Το σχολείο θεωρείται ως οργάνωση, δηλ. ως ένα συντονισμένο σύνολο ανθρώπων και 
θεσμών που με συγκεκριμένες σχέσεις, διαδικασίες, συστήματα, μεθόδους και πόρους, 
αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε χρονική διάρκεια. Επομένως, η 
οργάνωση έχει ένα σχήμα εξουσίας επίσημα θεσμοθετημένο και ένα σύνολο κανόνων 
για την εκπλήρωση ορισμένων στόχων. Παράλληλα υπάρχουν δίκτυα άτυπων σχέσεων 
και ανεπισήμων κανόνων και διαδικασιών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 
ατόμων και ομάδων εντός του οργανισμού.  

Πολλές φορές επιχειρείται να ταυτιστεί το σχολείο με μία επιχείρηση, ή με άλλους 
οικονομικούς οργανισμούς. Όμως, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός διαφέρει από τους 
άλλους οργανισμούς στα εξής σημεία:  

✓ Τα σχολεία έχουν πολλαπλούς και μερικές φορές αντικρουόμενους στόχους.  
✓ Τα μέσα προς επίτευξη των στόχων, δηλ. η διδασκαλία δεν είναι σταθερή, επο-

μένως η «τεχνολογία» που διαθέτουν είναι απρόβλεπτη, το ίδιο ισχύει ορισμέ-
νες φορές και για τα αποτελέσματα.  

✓ Αλλάζουν συχνά συμμετόχους (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς). 
✓ Διαθέτουν επίπεδες οργανωτικές δομές, περισσότερο εμφανείς σε ορισμένες 

χώρες, όπως η Ολλανδία και η Ελλάδα.  

Άλλα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τις εμπο-
ρικές επιχειρήσεις είναι τα εξής:  

✓ τα σχολεία είναι υψίστης σημασία για την ευημερία μίας χώρας με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν πάντα έναν βαθμό πολιτικών παρεμβάσεων είτε με τη μορφή 
πιέσεων ή αλλαγών στη νομοθεσία.  

✓ η λειτουργία τους είναι συνυφασμένη με ηθικά στοιχεία, δεδομένου ότι δεν μπο-
ρούν να αδιαφορήσουν για τα μικρά παιδιά και τους εφήβους, ούτε για τις συνέ-
πειες στο ευρύτερο περιβάλλον. 

✓ στο εσωτερικό τους αναπτύσσονται ξεχωριστές διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά 
δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε το επίπεδο των εισροών, ούτε το προϊόν που προ-
σφέρουν, ούτε τις βασικές δομές τους (Doyle και Wells 1997). 

Ο ηθικός χαρακτήρας του σχολείου είναι ορατός σε δύο σημεία:  

✓ στην ύπαρξη εκπαιδευμένου, αυτόνομου, και σε γενικές γραμμές σταθερού ερ-
γατικού δυναμικού, των εκπαιδευτικών και  

✓ σε ένα σχολικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς και απρόβλεπτες 
απειλές στην σταθερότητά του. (Greenfield1995) 

Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζονται ως συστήματα με χαλαρή συνοχή (loose - coupling) ή 
συστήματα «χαλαρής ζεύξης» (looselycoupled). Ο χαρακτηρισμός αποδίδεται κυρίως 
στη χαλαρή ιεραρχικά διάρθρωση ειδικά στην διδακτική διαδικασία, η οποία αποσυν-
δέεται από την τυπική δομή δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί, διαθέτουν ένα μεγάλο 
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βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας (Portin, 1998). Οι διευθυντές συνήθως δίνουν 
συμβουλές αλλά δεν υπεισέρχονται στο ουσιαστικό μέρος.  
 
Συγχρόνως όμως τα σχολεία είναι τυπικοί οργανισμοί με χαρακτηριστικά στοιχεία της 
γραφειοκρατικής οργάνωσης, όπως υψηλό βαθμό εξειδίκευσης (ειδικευμένο προσω-
πικό), ιεραρχικό σύστημα εξουσίας (πολιτεία – διευθυντής – εκπαιδευτικός -μαθητές) 
και μεγάλο βαθμό τυποποίησης (σχολικά εγχειρίδια, εξετάσεις) (Bolman & Deal, 1984; 
Παπαναούμ, 1995). Αποτελούν δηλαδή συστήματα σθεναρής ζεύξης (tightlycoupled) 
που θέτουν σκοπούς, μέσα προς επίτευξη των σκοπών, διαθέτουν διοικητική ιεραρχία, 
και διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Έτσι στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών 
ή στην κατάταξη των μαθητών σε τάξεις ή στα κριτήρια χορήγησης αποφοιτηρίων ή 
πτυχίων, οι διοικητικές ρυθμίσεις και περιορισμοί αποτελούν τον κανόνα. Στη διαδι-
κασία λήψης των αποφάσεων παρεμβαίνουν πολλοί νομικοί παράμετροι, οι οποίοι δεν 
μπορούν να αγνοηθούν, όπως ο κώδικας λειτουργίας του σχολείου και οι εγκύκλιοι 
πάσης φύσεως, οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι συλλογικές αποφάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων και του διευθυντή. Κυρίως οι διευθυντές ελέγχουν τις αποφάσεις σε ορ-
γανωτικό επίπεδο. 

Ο Αποτελεσματικός Ηγέτης – Διευθυντής Σχολείου 

Σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολι-
κών μονάδων αποτελεί η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας τους. Επομένως, η αποτελε-
σματικότητα των σχολείων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ικανότητες και τα 
χαρακτηριστικά που διέπουν τον αποτελεσματικό διευθυντή – ηγέτη με άμεσο αποτέ-
λεσμα να ασκεί με επιτυχία το ηγετικό του έργο. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 
ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να μεταδώσει αποτελεσματικά την αποστολή του σχο-
λείου τόσο στο προσωπικό όσο και στους γονείς, την κοινότητα αλλά και τους μαθητές. 
Επιπρόσθετα, είναι ενεργητικός δραστήριος, με αυτοπεποίθηση και αφιερώνει πολύ 
από το χρόνο του στην εκπλήρωση αυτής της αποστολής, η οποία πρέπει ασφαλώς να 
είναι σαφώς διατυπωμένη (Θεοφιλίδης, 1994; Σαΐτης, 2002; Πασιαρδής, 2004). Επί-
σης, ποιοτική διεύθυνση επιτυγχάνεται και όταν διασαφηνίζονται οι προσδοκίες που 
διατυπώνονται από το προσωπικό (Πασιαρδής, 2004).  

Σημαντική παράμετρος είναι και η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ του προσω-
πικού καθώς ο διευθυντής και το προσωπικό μοιράζονται οποιαδήποτε πληροφορία, η 
οποία μπορεί να συντελέσει στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας τους. Σύμ-
φωνα με τον Nance (1991), οι πληροφορίες και οι οδηγίες που δίνονται από τον ηγέτη 
είτε γραπτά είτε προφορικά πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς, έτσι ώστε όλοι να 
ξέρουν τι αναμένεται από αυτούς. Ο διευθυντής, επιδιώκει να επιτύχει ένα ενεργά θε-
τικό περιβάλλον και ένα ευνοϊκό κλίμα, να διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα στο σχολικό 
περιβάλλον όπου να κυριαρχεί η τάξη και η πειθαρχία, να καθοδηγεί τον συλλογικό 
προγραμματισμό, να αξιολογεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και την επιτυχία των στό-
χων, να προσπαθεί πάντοτε να έχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την όσο 
το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου και γενικότερα επιδιώκει τη 
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συνεχή ανέλιξη και προσωπική επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου του (Θεο-
φιλίδης, 1994; Σαΐτης, 2002; Πασιαρδής, 2004). Επομένως, ο ηγέτης για να καταφέρει 
να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο του πρέπει να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της 
διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στο χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα.  

Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματικότητα του διευθυντή σχετίζεται και με την ικανότητά του να συνερ-
γάζεται αρμονικά με τους διάφορους κοινωνικούς φορείς, ώστε αυτοί πραγματικά να 
συνεισφέρουν στο σχολείο και να αισθάνονται μέρος του. (Σαΐτης, 2005). Ο ρόλος του 
διευθυντή είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος, καθώς καλείται να επιτελέσει ταυ-
τόχρονα πολλά επιμέρους καθήκοντα που αρκετές φορές τυχαίνει να έρχονται σε αντί-
θεση μεταξύ τους. Με το χαρακτήρα όμως και την προσωπικότητα του είναι αυτός που 
θα ενώσει όλα τα στοιχεία μαζί για να συγκροτήσει μια αρμονική ολότητα. Ως επιτυ-
χημένο διοικητικό στέλεχος οφείλει να οργανώνει και να συντονίζει όλες εκείνες τις 
ενέργειες που οδηγούν στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, από την συνερ-
γασία του με τους φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συμπερασματικά, η λειτουρ-
γία της διεύθυνσης στην εκπαίδευση είναι η διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης, με 
την οποία τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας οδηγούνται να κατανοήσουν καλύ-
τερα τους ρόλους τους και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των 
εκπαιδευτικών στόχων. Δηλαδή, η σχολική διεύθυνση θα είναι αποτελεσματική, όταν 
οι προσδοκίες από το διευθυντή - ηγέτη, τους υφιστάμενους και το έργο συγκλίνουν. 
(Σαΐτης, 2005). 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο την πορεία του 
κινηματογραφικού ομίλου του Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών από το 2014 μέχρι 
σήμερα. Δίνεται έμφαση στις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η λειτουργία 
της συγκεκριμένης ομάδας, στους στόχους που τέθηκαν, στις μεθόδους που 
εφαρμόστηκαν καθώς και στα οφέλη που θεωρούμε ότι αποκόμισαν οι μαθητές που 
συμμετείχαν.  

Λέξεις-Κλειδιά: οπτικοακουστικός γραμματισμός, κινηματογραφικός όμιλος, ταινίες 
μικρού μήκους, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Abstract 

This paper briefly presents the course of the film club of Iraklia’s Junior High School 
in the Prefecture of Serres from 2014 until today. Emphasis is placed on the pedagogical 
principles on which the particular club was based, on the objectives set, on the methods 
applied and on the benefits obtained by the students who participated in it. 

Key words: audiovisual literacy, film club, short films, secondary education 

Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της οπτικοακουστικής 
συνείδησης των μαθητών αποτελεί βασική δεξιότητα του 21ου αιώνα. Το σχολείο, ως 
χώρος αγωγής και εκπαίδευσης, οφείλει να εφοδιάσει τους νέους πολίτες με γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις οι οποίες να τους επιτρέπουν να παρακολουθούν και να 
συμμετάσχουν στον οπτικοακουστικό πολιτισμό της κοινωνίας όπου ζουν. Οι μαθητές 
κατακτούν το οπτικοακουστικό σύστημα επικοινωνίας εμπειρικά, όπως μαθαίνουν τη 
μητρική τους γλώσσα, χωρίς απαραίτητα να είναι εγγράμματα σε αυτό, μέσα από την 
κατανάλωση πολλών και ποικίλων πολυτροπικών και οπτικοακουστικών μηνυμάτων 
που προσφέρονται καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. 
Ωστόσο, η καθημερινή έκθεση στα οπτικοακουστικά προϊόντα, είτε αυτά είναι ταινίες, 
διαφημίσεις ή βίντεο στο You Tube, δεν αρκεί για να καταστήσει τους μαθητές 
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κριτικούς δέκτες αυτών των μηνυμάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β). Ως εκ 
τούτου, χρειάζεται μια παρέμβαση στο σχολείο για να εξοικειωθούν οι μαθητές με την 
οπτικοακουστική έκφραση συστηματικά, έτσι ώστε να κατακτήσουν ένα επίπεδο 
επάρκειας στην κριτική χρήση και αξιοποίηση των οπτικοακουστικών εργαλείων, ως 
μέσων δημιουργικής και πολυδιάστατης έκφρασης και όχι ως απλής κατανάλωσης 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011γ). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προβληματικής, η 
παρούσα εργασία παρουσιάζει την απόπειρα εφαρμογής της οπτικοακουστικής 
παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη δημιουργία κινηματογραφικού ομίλου 
και την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους από τους μαθητές. Μέσα από αυτή τη δράση, 
ο κινηματογράφος αναδείχθηκε σε ένα μέσο που προσέφερε ποικίλες δυνατότητες 
δημιουργικής και καινοτόμου μάθησης και έκφρασης. 

Θεωρητικό πλαίσιο της δράσης 

Ο κινηματογράφος ή άλλες μορφές οπτικοακουστικής δημιουργίας δε διδάσκονται ως 
ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στο ελληνικό σχολείο. Οι οπτικοακουστικές δράσεις 
που τυχόν υλοποιούνται σε σχολεία, εντάσσονται στο πλαίσιο εγκεκριμένων 
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) και Ερευνητικών ή Δημιουργικών 
Εργασιών στο λύκειο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σχολικά έτη από το 2013-14 μέχρι 
και το 2015-16, οι Βιωματικές Δράσεις εντάχθηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μαθημάτων του Γυμνασίου. Στη Β΄ Γυμνασίου υλοποιήθηκαν θέματα του διδακτικού 
αντικειμένου “Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης”, σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών για το Νέο Σχολείο για τα μαθήματα αισθητικής παιδείας στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και συγκεκριμένα η Οπτικοακουστική Παιδεία στο Γυμνάσιο 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011γ). Οι βιωματικές δράσεις, ως εκπαιδευτική 
καινοτομία, έδωσαν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ασχοληθούν με 
την οπτικοακουστική παιδεία, να εξοικειωθούν συστηματικά με τις καλλιτεχνικές και 
τις επικοινωνιακές διαστάσεις της οπτικοακουστικής έκφρασης στο πλαίσιο του 
γνωστικού πεδίου της Αισθητικής Αγωγής, να παράγουν ταινίες μικρού μήκους, να 
αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν, καθώς αποτελούσαν διακριτή μονάδα του 
Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος και κινούνταν στην ίδια 
παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου. Μέσα στο 
παραπάνω πλαίσιο δημιουργήθηκε ο κινηματογραφικός όμιλος του σχολείου και 
γυρίστηκαν οι πρώτες ταινίες μικρού μήκους. Μετά την απόσυρση των Βιωματικών 
Δράσεων από το ωρολόγιο πρόγραμμα ο κινηματογραφικός όμιλος εντάχθηκε στα 
ΠΣΔ.  

Τα ΠΣΔ περιλαμβάνουν Πολιτιστικά Προγράμματα τα οποία αποτελούν μία 
δημιουργική διαδικασία που έχει στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την 
καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη και τη δημιουργία, με 
στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Οι βασικές 
θεωρητικές αρχές που εφαρμόζονται στα ΠΣΔ (Εγκύκλιος ΠΣΔ 2018-19), στις οποίες 
βασίστηκε και η δική μας διδακτική πρόταση, είναι: 
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● η μαθητοκεντρική διαδικασία - οι μαθητές/τριες ενθαρρύνθηκαν να πάρουν 
πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργητικά και δραστήρια στη μαθησιακή 
διαδικασία, 

● η συνεργατική μάθηση - αναπτύχθηκε κλίμα ενεργούς συμμετοχής και 
αλληλοϋποστήριξης των μελών της ομάδας εργασίας, 

● η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση - οι μαθητές μελέτησαν πρωτογενείς πηγές 
και διεξήγαγαν έρευνα και 

● η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση - οι μαθητές εμπνεύστηκαν ιστορίες, 
οπτικοποίησαν το υλικό και γύρισαν ταινίες μικρού μήκους, βασισμένες στις 
εμπειρίες τους και στα ενδιαφέροντά τους.  

Η οπτικοακουστική έκφραση, ως χαρακτηριστική καλλιτεχνική και επικοινωνιακή 
συνιστώσα της σημερινής κοινωνίας, παρέχει πολλές ευκαιρίες για διαθεματικές 
δραστηριότητες. Αυτές στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές ήταν η κριτική μελέτη και 
η ανάλυση αποσπασμάτων από έτοιμα οπτικοακουστικά προϊόντα (κινηματογραφικά 
έργα) που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, και η δημιουργία - από τους 
μαθητές - κινηματογραφικών αναπαραστάσεων με θέματα που προκύπτουν από το 
μάθημα. Οι παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζουν γόνιμα την ουσιαστική 
επεξεργασία της ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου αφού, αναδεικνύουν την 
πολιτισμική και κοινωνική διάσταση κάθε θέματος και ταυτόχρονα παρέχουν ένα 
συστηματικό πλαίσιο δημιουργικής κινητοποίησης των μαθητών σε μικρές ομάδες 
(Θεοδωρίδης, 2008). 

Γενικοί στόχοι της δράσης 

● Συστηματική καλλιέργεια δεξιοτήτων έκφρασης και παραγωγής οπτικοακουστικών 
προϊόντων με τη χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων (φωτογραφική μηχανή, 
βίντεο, κάμερα, μικρόφωνο, λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και ήχου, κλπ). 

● Σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τις κυριότερες αισθητικές παραμέτρους της 
οπτικοακουστικής έκφρασης (κάδρο, πλάνο, ροή, ρυθμός, οπτικές γωνίες, 
φωτισμοί, ατμόσφαιρα, δημιουργία σκηνικού χώρου, μοντάζ, κινήσεις της 
κάμερας, είδη ήχων, είδη ομιλίας, κ.ά.). 

● Σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με το κύκλωμα παραγωγής και διανομής - 
μετάδοσης οπτικοακουστικών προϊόντων, τις κυριότερες εργασίες που 
συντελούνται και τους ρόλους που αναλαμβάνονται μέσα σε μια κινηματογραφική 
ομάδα (σεναριογράφος, παραγωγός, οπερατέρ, διευθυντής φωτογραφίας, 
ενδυματολόγος, σκηνοθέτης, ηθοποιοί, κ.ά.). 

● Ανάπτυξη από τους μαθητές νοητικών εργαλείων και μεθοδολογίας για την κριτική 
ανάλυση (μελέτη, ταξινόμηση, ερμηνεία, σενάριο, storyboard) των 
οπτικοακουστικών προϊόντων. 

2151/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



● Γνωριμία των μαθητών με την ιστορία του κινηματογράφου, από την εφεύρεση του 
ζωοτρόπιου μέχρι τη δημιουργία της πρώτης ολιγόλεπτης ταινίας και από το βωβό 
κινηματογράφο στον ήχο και στις έγχρωμες ταινίες, τις διάφορες σχολές και τους 
πιο σημαντικούς δημιουργούς του είδους. 

● Γνωριμία των μαθητών με το λογοτεχνικό κείμενο και την απόδοσή του σε 
κινηματογραφική ταινία: Λογοτεχνία - Κινηματογράφος > Διαφορετικοί τρόποι 
αφήγησης της ίδιας ιστορίας 

● Προσπάθεια κατανόησης της σημασίας της μουσικής επένδυσης στον 
κινηματογράφο 

● Προσπάθεια διερεύνησης ιστορικού γεγονότος και αναπαράστασής του 
οπτικοακουστικά 

Περιγραφή της δράσης - Μεθοδολογία 

Σχολική χρονιά 2014-2015 

Η ιστορία του κινηματογραφικού ομίλου ξεκίνησε το σχολικό έτος 2014-2015. Τη 
συγκεκριμένη σχολική χρονιά διδάσκονταν στα Γυμνάσια της χώρας το μάθημα 
«Βιωματικές δράσεις». Ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού για την οπτικοακουστική έκφραση» 
που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011α) για τους σκοπούς του 
μαθήματος, περιελάμβανε πλήθος προτάσεων για ομαδικές εργασίες μέσα από τις 
οποίες οι μαθητές θα εξοικειώνονταν με την κινηματογραφική γλώσσα και αφήγηση, 
θα ήταν σε θέση να κρίνουν ένα κινηματογραφικό έργο αλλά και να δημιουργήσουν το 
δικό τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού δημιουργήθηκαν στη Β΄ Γυμνασίου δύο 
τμήματα που ασχολήθηκαν με το θέμα «Οπτικοακουστική Έκφραση: Λογοτεχνικά 
έργα και κινηματογράφος». 

Καταρχήν, και τα δύο τμήματα ασχολήθηκαν με την ιστορία του κινηματογράφου, από 
την εφεύρεση του ζωοτρόπιου μέχρι τη δημιουργία της πρώτης ολιγόλεπτης ταινίας και 
από το βωβό κινηματογράφο στον ήχο και στις έγχρωμες ταινίες. Στη συνέχεια, το 
πρώτο τμήμα ασχολήθηκε με την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου 
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του William Shakespeare, μελετώντας δύο εκδοχές της ταινίας 
από διαφορετικούς σκηνοθέτες (1968 και 1996) και έκανε έρευνα για τη ζωή και το 
έργο του συγγραφέα. Το δεύτερο τμήμα σύγκρινε το λογοτεχνικό κείμενο με την 
κινηματογραφική ταινία. Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με τον γερμανό συγγραφέα Έριχ 
Κέστνερ και το έργο του «Η Τάξη που πετάει», το οποίο έγινε δύο φορές 
κινηματογραφική ταινία. Το τμήμα παρακολούθησε τη νεότερη εκδοχή που γυρίστηκε 
το 2003. Απομονώθηκε μία σκηνή και έγινε σύγκριση με το αντίστοιχο απόσπασμα 
από το λογοτεχνικό βιβλίο, για να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές καθώς και ο 
διαφορετικός ρόλος που έχει κανείς ως αναγνώστης και ως θεατής. 

Ακολούθως τα δύο τμήματα πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάμε 
Σινεμά;». Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Πάμε σινεμά;» 
(Κιούκας, 2002; Κιούκας, 2003;) οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις βασικές έννοιες της 
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κινηματογραφικής γλώσσας: η ιστορία, το σενάριο, το storyboard, η σκηνή, το πλάνο 
και τα είδη των πλάνων. Επίσης ασχολήθηκαν με τη σύνθεση μιας κινηματογραφικής 
ομάδας, π.χ. ο σεναριογράφος, ο παραγωγός, ο οπερατέρ, ο διευθυντής φωτογραφίας, 
ο ενδυματολόγος, ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί κ.α. Αφού εξοικειώθηκαν με τις 
θεωρητικές έννοιες, οι μαθητές προχώρησαν στην πράξη επινοώντας οι ίδιοι μια 
ιστορία. Χώρισαν την ιστορία σε σκηνές και τις σκηνές σε πλάνα και σχεδίασαν ένα 
σκίτσο για κάθε πλάνο συνθέτοντας έτσι το τελικό storyboard. Στο τέλος οι μαθητές 
κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου γύρισαν τη δική τους ταινία με τη βοήθεια 
του επαγγελματία σκηνοθέτη Αλέξανδρου Κοντόρου. Η ταινία με τίτλο «Βουβαλίσιο 
Γάλα», πήρε μέρος στο διαγωνισμό μαθητικών ταινιών «Σινεμά διάβασες;», στη 16η 
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και 
στους «Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες», από όπου απέσπασε το 
τρίτο βραβείο. 

Τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά έχουν 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα http://pame-sinema.webnode.gr στη στήλη «Το Γυμνάσιο 
Ηράκλειας Πάει Σινεμά, 2014-15, Φύλλα Εργασίας» (Τμήμα 1 και Τμήμα 2). Τα 
συγκεκριμένα φύλλα εργασίας βασίστηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος 
«Πάμε Σινεμά;» (Κιούκας, 2002) και χρησιμοποιήθηκαν και τις επόμενες σχολικές 
χρονιές για τη διδασκαλία του οπτικοακουστικού γραμματισμού των ομάδων του 
ομίλου. Στην ίδια ιστοσελίδα, στη στήλη «Το Γυμνάσιο Ηράκλειας Πάει Σινεμά, 2014-
15, Η ταινία μας», μπορεί κανείς να δει το σενάριο και το storyboard της ταινίας. 

Σχολική χρονιά 2015-2016 

Την επόμενη σχολική χρονιά τα ηνία της κινηματογραφικής ομάδας ανέλαβε ένα τμήμα 
της νέας Β΄ τάξης. Η ομάδα εργάστηκε και πάλι στο πλαίσιο του μαθήματος 
Βιωματικές Δράσεις και με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του υλικού της 
προηγούμενης χρονιάς γνώρισε την ιστορία του κινηματογράφου και τις βασικές 
έννοιες του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε αυτή τη 
φορά στη μουσική επένδυση μιας ταινίας, το αισθητικό αποτέλεσμα που πετυχαίνει και 
τα συναισθήματα που δημιουργεί στον θεατή. Στη συνέχεια η ομάδα προχώρησε στη 
δημιουργία της δικής της ταινίας, αυτή τη φορά χωρίς τη βοήθεια επαγγελματία 
σκηνοθέτη. Η ομάδα επινόησε την ιστορία, έγραψε το σενάριο και σχεδίασε το 
storyboard. Έπειτα, έγινε η κατανομή των εργασιών και ξεκίνησαν τα γυρίσματα, τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν εντός του σχολικού ωραρίου, την ώρα του μαθήματος των 
βιωματικών δράσεων, μέσα στο χώρο του σχολείου. Στόχος της ταινίας ήταν να 
πειραματιστούν οι μαθητές επενδύοντας τα πλάνα τους με διαφορετικά είδη μουσικής 
και να παρατηρήσουν τις διαφορές στο αισθητικό αποτέλεσμα κατανοώντας έτσι τη 
σημασία της μουσικής επένδυσης στον κινηματογράφο. Ο τίτλος της νέας ταινίας ήταν 
«Ο Εισβολέας» και δημοσιεύτηκε και πάλι στην ιστοσελίδα http://pame-
sinema.webnode.gr στη στήλη «Το Γυμνάσιο Ηράκλειας Πάει Σινεμά, 2015-16». Η 
ταινία πήρε μέρος στη 16η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής 
Δημιουργίας Camera Zizanio. 
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Σχολική χρονιά 2016-2017 

Την επόμενη χρονιά τη σκυτάλη πήρε και πάλι η νέα Β΄ Γυμνασίου. Αυτή τη φορά 
όμως το μάθημα των βιωματικών δράσεων είχε αποσυρθεί κι έτσι η δράση του ομίλου 
εντάχθηκε σε πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη της 
κινηματογραφικής ομάδας συμμετείχαν σε αυτήν εθελοντικά και οι εργασίες 
πραγματοποιούνταν μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, μία φορά την 
εβδομάδα, για μία ώρα περίπου. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις βασικές έννοιες μέσω 
του υλικού που χρησιμοποιήθηκε και τις προηγούμενες χρονιές δίνοντας αυτή τη φορά 
έμφαση όχι στην ιστορία και την εξέλιξη του κινηματογράφου, αλλά στα πρακτικά 
βήματα που πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να διηγηθεί μια ιστορία με εικόνες. Για 
τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός “Κινηματογραφική αγωγή: 
Δημιουργώντας στην τάξη μια ταινία μικρού μήκους” (Πούλιος, 2017).  

Έμπνευση της νέας κινηματογραφικής ομάδας αποτέλεσαν τα «Βενιζελικά» σπίτια της 
Ηράκλειας. Η ομάδα ερεύνησε ένα τμήμα της ιστορίας της Ηράκλειας και 
συγκεκριμένα την περίοδο 1916-1930. Το 1916 οι συγκρούσεις των Ελλήνων της 
περιοχής με τους Βούλγαρους είχαν σαν κατάληξη των βίαιο εκπατρισμό του 
ελληνικού πληθυσμού που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή και οδηγήθηκε 
στην πόλη Ποζάρεβιτς όπου παρέμεινε για δύο χρόνια μέχρι να του επιτραπεί η 
επιστροφή. Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατασκεύασε και παρέδωσε στους 
ταλαιπωρημένους κατοίκους καινούρια σπίτια. Τα λεγόμενα «Βενιζελικά» σπίτια 
υπάρχουν και σήμερα και ορισμένα κατοικούνται ακόμη. 

Πρώτο βήμα αυτή τη φορά αποτέλεσε η έρευνα του θέματος της ταινίας. Οι μαθητές 
ερεύνησαν το ιστορικό πλαίσιο μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων τους αλλά και 
από σχετικά βιβλία, όπως το βιβλίο της Γκαλινίκη (2016), «Ω, φιλτάτη Τζουμαγιά». 
Στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες για την επινόηση της ιστορίας. 
Ακολούθησαν οι εργασίες που απαιτούνται πριν την έναρξη των γυρισμάτων, δηλαδή 
η συγγραφή του σεναρίου και η δημιουργία του storyboard, η ενδυματολογική έρευνα 
και ο εντοπισμός κατάλληλων τοποθεσιών για τα γυρίσματα. Τέλος έγινε η κατανομή 
των εργασιών στους μαθητές (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, φροντιστές, ενδυματολόγοι, κτλ) 
και ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα. 
Υπολογίστηκε ότι οι εργασίες διήρκησαν συνολικά περίπου 25 ώρες για μία ταινία 7 
λεπτών. Η ταινία με τίτλο «Ταξίδι στο χρόνο» πήρε μέρος στη 17η Ευρωπαϊκή 
Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio, στον 8ο Διεθνή 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema…διάβασες;» και στο 2ο 
Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Synthesis», όπου διακρίθηκε «για 
την πρωτοτυπία του σεναρίου, την ιστορική έρευνα και την πειραματική διάθεση». Και 
πάλι τα φύλλα εργασίας, η ιστορία, το σενάριο, το storyboard και η ταινία αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα http://pame-sinema.webnode.gr στη στήλη «Το Γυμνάσιο Ηράκλειας 
Πάει Σινεμά, 2016-17». 

Σχολική χρονιά 2017-2018 
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Η ερώτηση “Πόσο απλό είναι να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του για τους άλλους;” 
ήταν η έμπνευσή για τη δημιουργία της νέας ταινίας. Για πρώτη φορά η 
κινηματογραφική ομάδα παρέμεινε ίδια για δεύτερη σχολική χρονιά. Αυτό είχε το 
πλεονέκτημα ότι υπήρχαν ήδη οι απαραίτητες γνώσεις και η εμπειρία για τη δημιουργία 
της ταινίας και συνεπώς η ομάδα προχώρησε γρηγορότερα. Καταρχάς επινοήθηκε η 
ιστορία: Οι μαθητές μπήκαν στη θέση των ηρώων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντα την πρώτη εντύπωση που σχηματίζουμε για έναν 
άνθρωπο ή μία κατάσταση. Η πορεία των εργασιών ήταν ήδη γνωστή. Γράφτηκε το 
σενάριο, σχεδιάστηκε το storyboard και έγινε η κατανομή των εργασιών: Σκηνοθέτες, 
φωτογράφοι, εικονολήπτες, κλακέτα, ενδυματολόγος, φροντιστές, ηθοποιοί, πήραν 
όλοι τις θέσεις τους και τα γυρίσματα ξεκίνησαν. Και πάλι τα φύλλα εργασίας, η 
ιστορία, το σενάριο, το storyboard και η ταινία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 
http://pame-sinema.webnode.gr στη στήλη «Το Γυμνάσιο Ηράκλειας Πάει Σινεμά, 
2017-18» 

Συμπεράσματα 

Η πορεία του κινηματογραφικού ομίλου του Γυμνασίου Ηράκλειας προσέφερε στους 
μαθητές που συμμετείχαν αξιόλογες και ευχάριστες εμπειρίες. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά 
και ικανοποίηση για τις εκπαιδευτικούς που συντόνισαν την ομάδα το γεγονός ότι η 
συμμετοχή στην συγκεκριμένη ομάδα είναι το πρώτο που μνημονεύουν οι μαθητές 
πολύ καιρό μετά την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο. Θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει 
επειδή μέσω της κινηματογραφικής ομάδας τους δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν 
αυτόνομα και ομαδικά δημιουργώντας το δικό τους προϊόν, όπως οι ίδιοι το 
οραματίστηκαν. Τα γνωστικά οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές διαφοροποιούνται 
από χρονιά σε χρονιά: Τεχνικές αφήγησης, εξοικείωση με την κινηματογραφική 
γλώσσα, γνωριμία με την αγγλική ή τη γερμανική λογοτεχνία, τοπική ιστορία κ.α. 
Κοινό παρονομαστή ωστόσο αποτέλεσε πάντα η βιωματική μάθηση μέσω ευχάριστων 
εμπειριών, η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών της ομάδας, η καλλιτεχνική 
έκφραση και δημιουργία και τελικά η χαρά της μάθησης. Τέλος η διάκριση των ταινιών 
σε διαγωνισμούς προσέφερε στους μαθητές την ικανοποίηση ότι η δουλειά τους 
αναγνωρίστηκε από το κοινό στο οποίο απευθυνόταν και αποτέλεσε αξιόπιστο 
εργαλείο αξιολόγησης της δράσης.  
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Διαδικτυακές πηγές 

Das fliegende Klassenzimmer Erich Kästner 

https://www.imdb.com/title/tt0311141/?ref_=nm_flmg_wr_6  

Romeo and Juliet, 1968 by Franco Zeffirelli 

https://www.imdb.com/title/tt0063518/?ref_=nv_sr_1 

Romeo and Juliet, 1996 by Buzz Luhrman 

https://www.imdb.com/title/tt0117509/  

Ο κινηματογράφος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γυμνάσιο Ηράκλειας 
http://pame-sinema.webnode.gr 

Εγκύκλιος ΠΣΔ 2018-19 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-
legacy/sholikes_drastiriotites.pdf  
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Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση. Μελέτη περίπτωσης 

Στεργενάκη Σεβαστή 
Κάτοχος MBA, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΣΑΕΜ ΤΕΠΑΕΣ 

sevi_stergenaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης εξετάζει με ένα συστηματικό τρόπο τις δυνάμεις, 
αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές μίας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας με σκοπό να 
εντοπιστούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία και να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης 
της σχολικής μονάδας με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας, Στην 
παρούσα εργασία γίνεται ένας συνδυασμός της ανάλυσης SWOT με τους 13 δείκτες 
σχολικές αποτελεσματικότητας του Sammons ώστε να είναι δυνατή μια χαρτογράφηση 
της πραγματικής εικόνας της σχολικής μονάδας που έχει επιλεχθεί να εξεταστεί στη 
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επιδείξει 
πρακτικά μία μέθοδο χαρτογράφησης της σχολικής μονάδας για τον εντοπισμό ση-
μείων βελτίωσης και να επιδείξει τρόπους βελτίωσης αυτών. 

Λέξεις-Κλειδιά: δείκτες αποτελεσματικότητας, ανάλυση SWOT, σχολική βελτίωση  

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά το 2ο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο πόλεως 
Ρόδου. Το σχολείο είναι δημόσιο και έχει 2 τμήματα πρώτης, τρίτης και πέμπτης δη-
μοτικού και από ένα τμήμα δευτέρας, τετάρτης και έκτης δημοτικού. Το σχολείο στε-
γάζεται στον πρώτο και δεύτερο όροφο παλαιού κτιρίου στο κέντρο της πόλης της Ρό-
δου. Η διευθύντρια του σχολείου έχει πολυετή εμπειρία και είναι η αρχαιότερη από το 
σύλλογο διδασκόντων, η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού ποικίλλει σε εμπει-
ρία με τους μισούς εκπαιδευτικοί περίπου να έχουν την οργανική τους θέση στο συγκε-
κριμένο σχολείο και τους υπόλοιπους να είναι είτε αποσπασμένοι είτε αναπληρωτές. 
Το κτίριο του σχολείου αποτελεί σχολικό συγκρότημα αφού στο ίδιο κτίριο σε διαφο-
ρετικούς ορόφους στεγάζονται άλλα 3 δημοτικά σχολεία και 2 νηπιαγωγεία.  

Δείκτες αποτελεσματικού σχολείου κατά τον Sammons 

Ο Sammons εντοπίζει 13 δείκτες αποτελεσματικότητας οι οποίοι θα μπορούσαν να α-
ποτελέσουν τη βάση για ένα αποτελεσματικό σχολείο (Sammons, Teddlie, Reynolds et 
al, 2000). Σύμφωνα με τον Sammons οι δείκτες εντοπίζουν τρεις κύριες κατηγορίες και 
συγκεκριμένα την απόδοση των μαθητών, τη δομή του σχολείου και την κουλτούρα 
του οργανισμού (Sammons,2007). 

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες αλληλοσυσχετίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
οπότε είναι πολύ σημαντική όχι μόνο η απόδοση σε αυτούς τους δείκτες αλλά και οι 
συνδέσεις που θα ενεργοποιήσουν τη διαδικασία της βελτίωσης της αποδοτικότητας 
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και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.  

Οι 13 δείκτες αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τον Sammons είναι οι ακόλουθοι:  

 1. Επαγγελματική καθοδήγηση. 

2. Κοινό όραμα και στόχοι. 

3. Επιβοηθητικό περιβάλλον μάθησης. 

4. Έμφαση στη διδασκαλία - μάθηση. 

5. Αποτελεσματική διδασκαλία. 

6. Υψηλές προσδοκίες. 

7. Θετική ενίσχυση των μαθητών. 

8. Έλεγχος προόδου των μαθητών. 

9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών. 

10. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας. 

11. Το σχολείο «οργανισμός μάθησης». 

12. Σύνδεση με θεσμικούς φορείς. 

13. Αξιοποίηση μέσων - πόρων. 

(Τσώλης, 2017) 

SWOT ανάλυση του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου 

Στο παρακάτω εικόνα φαίνονται σχηματικά τα δυνατά και αδύναμα σημεία της εκπαι-
δευτικής μονάδας καθώς επίσης και οι ευκαιρίες και απειλές από το εξωτερικό κοινω-
νικοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον σε σχέση με τους 13 δείκτες αποτελεσματι-
κότητας του Sammons. 
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Εικόνα 1: SWOT Analysis 

Ανάλυση αδυναμιών σχολικής μονάδας 

Η ανάλυση των αδυναμιών της σχολικής μονάδας γίνεται με σκοπό τον βραχυπρόθε-
σμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του σχολείου με σκοπό τη σχολική ανά-
πτυξη.  

Επαγγελματική καθοδήγηση 

 Η διευθύντρια του σχολείου παρά το γεγονός ότι με τις ηγετικές της δυνατότητες έχει 
εμφυσήσει σε όλους τους εκπαιδευτικούς κοινό όραμα και στόχους αφήνει τους 
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εκπαιδευτικούς να δράσουν χωρίς περεταίρω καθοδήγηση μέσα στην τάξη χωρίς να 
παρέχει οδηγίες ή στήριξη ώστε αυτοί από εκπαιδευτικοί να μετατραπούν σε ηγέτες 
της τάξης. Η αποδοτικότητα του κάθε εκπαιδευτικού εξαρτάται από τον ίδιο προσω-
πικά οπότε σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν έχει επαρκή εμπειρία αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τον ίδιο χωρίς να υποβοηθηθεί από τη διοίκηση.  

 

Περιβάλλον μάθησης 

 Ο μεγάλος αριθμός παιδιών τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο και στο προαύλιο του 
σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλλείματος (δεδομένου ότι το σχολείο συστεγάζεται 
και με άλλα σχολεία) δημιουργεί ορισμένες φορές χαοτικό κλίμα. Στην περίπτωση που 
οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία 
και κατάρτιση να διαχειριστούν το μεγάλο αριθμό των παιδιών αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα να επηρεάζει αρνητικά το κλίμα της σχολικής τάξης και κατ’ επέκταση το περι-
βάλλον μάθησης. 

Το σχολείο ως Οργανισμός Μάθησης 

Στο σχολείο δεν έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες διαδικασίες ανατροφοδότησης και 
αξιοποίησης των πορισμάτων αυτών. Η ανατροφοδότηση είναι βασικό χαρακτηριστικό 
των μανθανόντων οργανισμών και χωρίς αυτή είναι αδύνατη να συντελεστεί η διαδι-
κασία της μάθησης μέσα στον οργανισμό γιατί δεν τελείται αναστοχασμός και το σύ-
στημα παραμένει απλώς στην τέλεση των διαδικασιών ανεξαρτήτως αν αυτές τελού-
νται με σωστό ή λανθασμένο τρόπο. 

Σχέδιο δράσης μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού 

Σύμφωνα με το μοντέλο των σχολικών παραγόντων επίδρασης (Sammons, Teddlie, 
Reynolds et al, 2000)) η διοίκηση θα πρέπει να διενεργεί την παραπάνω ανάλυση (swot 
analysis) σύμφωνα με μετρήσιμους δείκτες και εφόσον εντοπίσει δυνατά και αδύναμα 
σημεία απειλές και ευκαιρίες να φτιάξει σχέδιο δράσης μακροπρόθεσμου και βραχυ-
πρόθεσμου προγραμματισμού με σκοπό των μετασχηματισμό των αδύναμων σημείων 
σε δυνατά μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλ-
λον και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές. 

Σχέδιο για την έλλειψη επαγγελματικής καθοδήγησης 

Οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών λόγω της μη μονιμότητας τους στο σχολείο 
καθιστούν αναγκαία την καθοδήγηση κυρίως των νέων εκπαιδευτικών ώστε να μπο-
ρούν να υπηρετήσουν το όραμα και τους στόχους του σχολείου. 
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Εικόνα 1:Έλλειψη επαγγελματικής καθοδήγησης ως αδυναμία 

Η διεύθυνση θα δημιουργήσει ομάδες εκπαιδευτικών με μεικτή σύνθεση (αρχαιότεροι 
με νέους εκπαιδευτικούς) και θα καθιερώσει συναντήσεις των εκπαιδευτικών ως ομά-
δες στις οποίες θα συζητιούνται ορθές πρακτικές δράσεις, τα προβλήματα και δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία και θα προτείνονται τρό-
ποι αντιμετώπισης και δράσης βασισμένοι στο όραμα και τους σκοπούς του σχολείου. 
Οι συναντήσεις θα γίνονται μεθοδικά και η συζήτηση θα είναι κατά ένα μέρος της δο-
μημένη και σε μερικά σημεία μη δομημένη. Η διεύθυνση θα έχει τη δυνατότητα να 
κάνει υποδείξεις σε υποθετικά και μη παραδείγματα με σκοπό τη διάχυση των σκοπών 
και του οράματος. 

Σχέδιο για τη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης 

Το περιβάλλον μάθησης στο συγκεκριμένο σχολείο επιβαρύνεται ιδιαίτερα λόγω του 
μεγάλου αριθμού των μαθητών ο οποίος οφείλεται σε εξωτερικούς κοινωνικοπολιτι-
κούς και οικονομικούς παράγοντες. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και διεύθυνση διαπνέο-
νται από κοινούς στόχους, γεγονός που αποτελεί δυνατό σημείο της εξεταζόμενης σχο-
λικής μονάδας. Κοινός στόχος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αλλά και 
της διεύθυνσης του συγκεκριμένου σχολείου είναι η επίτευξη υψηλών στόχων πλαι-
σιωμένων από υψηλές προσδοκίες. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να συντελέ-
σουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης δρώντας σε τομείς που αφενός έχουν 
τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή και αφετέρου αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον 
μάθησης. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση επιχειρώντας συνεργασία και σύμπνοια με εκ-
παιδευτικούς και μαθητές θα πρέπει να συντελέσει και να συντονίσει από κοινού δρά-
σεις οι οποίες μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου σχολικού κλίματος και κλίματος 
σχολικής τάξης θα συντελέσουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης.  

Αδυναμία : 
Περιβάλλον Μάθησης

Να οριστούν 
διαδιακασίες 

επαγγελματικής 
καθοδήγησης

Να εξεταστεί αν μετά 
την εφαρμογή των 

διαδικασιών το 
προσωπικό 
αισθάνεται 

ικανοποιημένο
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Εικόνα 2: Περιβάλλον μάθησης ως αδυναμία 

Σχέδιο για τη μετατροπή της σχολικής μονάδας σε μανθάνων σχολείο 

Η διεύθυνση θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ώστε να αντλεί δεδομένα και πληροφό-
ρηση από τη λειτουργία του σχολείου τα οποία κατά περίπτωση θα πρέπει να αξιοποι-
ούνται είτε από τη διοίκηση, είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους μαθητές. Τα 
δεδομένα θα πρέπει να συσχετίζονται με τις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις ώστε να πα-
ράγεται γνώση η οποία θα διαχέεται μέσα στον οργανισμό. Η αξιολόγηση της διοίκη-
σης από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς αλλά και των εκπαιδευτικών 
από τους μαθητές και η συζήτηση και ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων αποτελούν 
πηγή προς μάθηση. Η διεύθυνση πρέπει να ορίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να 
μεριμνήσει για την εφαρμογή της ώστε να επαλειφθεί η αδυναμία αυτή που εντοπί-
στηκε στη σχολική μονάδα. 

Συμπεράσματα 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού είναι δυνατόν σύμφωνα με τον Arm-
strong να επιτευχθεί με τη διοίκηση της απόδοσης (Performance Management). Ο 
προσδιορισμός δεικτών αποδοτικότητας και η διερεύνηση των ισχυρών και αδύναμων 
σημείων βάσει της απόδοσης του οργανισμού σε σχέση με τους εξεταζόμενους δείκτες 
δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να αντλήσει στοιχεία για τον οργανισμό, να αξιο-
λογήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να θέσει στόχους καταρτίζοντας βραχυχρόνιο 
και μακροχρόνιο προγραμματισμό ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση του (Armstrong, 
2009). 

Η σχολική βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας ανατροφοδοτικής διαδικασίας 
τριπλού βρόγχου στην οποία θα υπάρχουν διαδικασίες εντοπισμού και αξιολόγησης 
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της κατάστασης, ελέγχου, εντοπισμού δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και α-
πειλών και διορθωτικών ενεργειών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μετατρέψει το σχο-
λείο σε ένα μανθάνων σχολείο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα του αυτοελέγχου και 
της αυτοβελτίωσης με σκοπό τη βελτιστιοποίηση των λειτουργίας του και τη συνεχό-
μενη αύξηση της αποτελεσματικότητάς του (Κοντάκος, 2017). 

 Η ανάλυση των αδυναμιών και η συσχέτισή τους με τα δυνατά σημεία του οργανισμού 
και τις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις και η εξεύρεση λύσεων θα συντελέσουν στην σχο-
λική ανάπτυξη με συστημικό τρόπο εκλαμβάνοντας το σχολείο σαν ένα σύστημα το 
οποίο παρά το γεγονός ότι διαθέτει αυτοτέλεια αλληλεπιδρά με το εσωτερικό και εξω-
τερικό περιβάλλον του με αποτέλεσμα η βελτίωση της λειτουργίας του να εξαρτάται 
άμεσα από αυτή την αλληλεπίδραση.  
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Εκπαίδευση και πολιτική στην Αναγέννηση μέσα από τον Έρασμο και σημερινά 
εκπαιδευτικά ιδεώδη. 

Γαλάνης Παναγιώτης, Νομικός, Υποψ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ, panagiotisgln@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να επισκοπήσει ιστορικά και φιλοσοφικά την εκπαίδευση 
στην Αναγέννηση, την απαρχή της νεωτερικότητας σε σχέση ειδικά και με την πολιτική 
θεωρία και πράξη της εποχής. Οι επιλεγείσες ευρύτερες ενότητες εξετάζουν το έργο 
του πλέον γνωστού και σημαίνοντος φιλοσόφου της εποχής, του Έρασμου του Ρότερ-
νταμ, αλλά δεν εξαντλούνται σε μία στείρα παράθεση των απόψεών του, παρά σε μια 
σύνθεση και αλληλοδιαπλοκή των παιδαγωγικών θέσεων με τη θρησκεία, την πολιτική 
και τη φιλοσοφία, που εκδιπλώνονται σε μια ιστορικοπαιδαγωγική και θεωρητική προ-
σέγγιση. Τέλος, επιχειρείται η κατάδειξη αφενός της γενικής σημασίας της μελέτης της 
ιστορίας της εκπαίδευσης για τη σημερινή παιδαγωγική πράξη, αφετέρου η ανίχνευση 
τυχόν επιδράσεων του Εράσμου σε επιλεγέντα φλέγοντα εκπαιδευτικά γενικά ζητή-
ματα και η πρόταση ενδεχομένως βελτιώσεων βάσει του οράματος του «κλασικού» 
αυτού παιδαγωγού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορία-φιλοσοφία εκπαίδευσης, Αναγέννηση, Έρασμος  

Εισαγωγή - Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Αναγέννηση:  
Aναγκαιότητα, χρησιμότητα, στόχευση εργασίας 

Η Ιστορία της Εκπαίδευσης, κλάδος της Θεωρητικής Παιδαγωγικής, όπως είθισται να 
ταξινομείται, βρίθει στοχαστών που επηρέασαν καταλυτικά με τις ιδέες τους το εκπαι-
δευτικό γίγνεσθαι της εκάστοτε εποχής (Πυργιωτάκης, 2011).  Η μελέτη της αποδει-
κνύει περίτρανα την αναγκαιότητα διαπίστωσης της συνέχειας της παιδαγωγικής (-ων) 
θεωρίας (-ων) που εφαρμόζονται γενικευμένα σήμερα, αλλά και της κατάδειξης της 
επιρροής των υιοθετηθέντων επίκαιρων μοντέλων διδασκαλίας από την κλασική Παι-
δαγωγική θεωρία. Επίσης, σημειώνεται πως η παρούσα μελέτη επεξεργάζεται μια πο-
λυστρωματική θεώρηση της παιδαγωγικής μεθόδου, εμπλέκοντας τόσο την ιστορική 
θέαση όσο και τη φιλοσοφική προσέγγιση, η οποία και καθίσταται η πλέον αρμόζουσα. 

Γιατί, ωστόσο, επελέγη ειδικά η περίοδος της Αναγέννησης για την παρούσα μελέτη; 
Πρώτον, η σαφώς περιθωριοποιημένη δυτική Αναγέννηση (που σχηματικά καλύπτει 
το διάστημα του 15ου και 16ου αι. μ.Χ.) στην ελληνική βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται 
αποσπασματικά και πρωτίστως, λοιπόν, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός της ιστορικο-φι-
λοσοφικής έρευνας με τα διδάγματα της περιόδου αυτής που άσκησε καταλυτική επιρ-
ροή στους μετέπειτα αιώνες (Κασσωτάκης, 2006), ιδίως στον 18ο αι., όταν άρχισε κοι-
νωνικοοικονομικά η πρωτοπόρα περίοδος της «νεωτερικότητας» (Giddens, 2001). 
Δεύτερον, διότι ο τομέας της ιστορίας εκπαίδευσης, λόγω της ολοένα αυξανόμενης ε-
νασχόλησης με τις πρακτικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ερευνητικά μεθερμηνεύεται ενί-
οτε ως περιττή πολυτέλεια, ενώ η διανοητική νωθρότητα που έχει επέλθει σε σχέση με 
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τον κλάδο αυτόν οδηγεί στην αποξένωση της σύγχρονης Παιδαγωγικής από το ένδοξο 
παρελθόν της και την ωθεί στο να αποδύεται σε έναν ατελεύτητο αγώνα αναζήτησης 
ταυτότητας. Τέλος, παράλληλα αναδεικνύονται παντοιοτρόπως οι επιδράσεις – έστω 
σε γενικό επίπεδο – ιδεών που στιγμάτισαν το παιδαγωγικό ιδεώδες της νεωτερικότη-
τας και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, σε έναν κόσμο όπου οι παραδοσιακές αξίες τί-
θενται υπό διαπραγμάτευση, αν όχι σε αποδόμηση, να φωταγωγούν το εκπαιδευτικό 
όραμα και την πράξη (Power, 2001).  

Ο Έρασμος του Ρότερνταμ: παιδεία-πολιτική-φιλοσοφία 

Ο Έρασμος (Desiderius Erasmus) του Ρότερνταμ (1466-1536) θεωρείται – όχι αδίκως 
– «ο πατέρας των ανθρωπιστών» (Ubaldo, 2007) και έχουν χυθεί άπειροι τόνοι μελάνης 
γύρω από το πρόσωπό του, καθόσον υπήρξε αφενός πολυγραφότατος, έχοντας μετα-
φράσει πληθώρα αρχαίων συγγραφέων στην Αναγέννηση και αφετέρου καθώς παρου-
σίασε μία συνεκτική θεωρία που κείται μεταξύ θεολογίας, φιλοσοφίας, γλώσσας, πολι-
τικής και παιδείας (Bietenholz, 1966), αρκετά αξιόλογη όχι μόνο στην εποχή του, αλλά 
και στις μεταγενέστερες (Φωτεινός, 2017). Αφού, λοιπόν, η μελέτη επισημάνει τους 
βασικούς άξονες της φιλοσοφίας του γενικά και περί παιδείας, εν συνεχεία θα αποπει-
ραθεί να συνδέσει αυτούς αρμονικά με την πολιτική και τη θρησκεία, και τέλος, ως 
μεθοδολογική απόληξη της παρούσης έρευνας να μεταφέρει το δίπολο φιλοσοφία/θρη-
σκεία – πολιτική στη σημερινή εκπαιδευτική πράξη και στο παιδαγωγικό ιδεώδες του 
21ου αι. (Mansfield, 2003). 

Είναι αδιαμφισβήτητο, αρχικά, πως ο Έρασμος προσέδωσε εντονότερη χριστιανική 
διάθεση στη φιλοσοφία του (Culbertson, 1991), πράγμα που συνάγεται με ευκολία από 
τη μετάφραση και παρουσίαση της Καινής Διαθήκης το 1516 από τον ίδιο, που στη 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από τον Λούθηρο για τη δική του μεταφραστική φιλοδοξία 
(Althaus, 1966). Ως προς τη σχέση του Εράσμου με τους προτεστάντες της εποχής του, 
ας τονιστεί κατηγορηματικά πως αρχικά ενέκρινε μέχρι ενός σημείου τις επαναστατι-
κές θέσεις, αλλά επέλεξε να μην πάρει θέση, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και 
από τις δύο πλευρές (Εκκλησία και προτεστάντες) (Ubaldo, 2007). Σημαντικό, ωστόσο, 
ήταν ότι εστράφη – καταναγκαστικά – και στην αντιλουθηρανική κίνηση με το έργο 
«Περί ελευθερίας της βούλησης». Παρόλα αυτά, παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του 
ένας θιασώτης και επικριτής της κατάπτωσης της αναγεννησιακής Εκκλησίας (Ubaldo, 
2007), αφού διείδε εγκαίρως την ένταση, την παρακμή και την συγκρουσιακή φύση 
των εκκλησιαστικών ιθυνόντων και επεθύμησε σφόδρα να ασκήσει την επιβαλλόμενη 
κριτική, αυτή που κάθε διανοούμενος του βεληνεκούς του θα προέβαλλε (Wedel, 
2013). 

Η θρησκεία για τον Έρασμο συνάπτεται με την ανάγκη αποφυγής των αφύσικων πολέ-
μων (πρβλ. έργο του «Ο θρήνος της ειρήνης») και την προάσπιση και προαγωγή του 
κοινού καλού για όλους τους πολίτες  (Στείρης, 2010). Συναφώς, η διατύπωση εκ μέ-
ρους του ηθικών επιταγών, που στοχεύουν στην κατάπαυση των πολέμων αποδεικνύει 
περίτρανα πως είναι φιλειρηνιστής και στοχεύει στην ηθική ανάταση του ανθρώπου, 
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ως προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη (Μαυριάς, 2014). Τα ως άνω μεταφέρο-
νται mutatis mutandis και στην παιδεία. Ωστόσο, στο συσχετισμό της παιδείας με την 
πολιτική (Tracy, 1978), το ιδεώδες που εισηγείται, βαθιά θρησκευόμενο, δεν εστάθη 
ικανό να υπερβεί το πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Μολαταύτα, η βαθιά του θρησκευτι-
κότητα δεν τυφλώνεται από κανενός είδους θρησκοληψία, εφόσον δεν εξαντλείται σε 
μία ρηχή θρησκευτική ηθικολογία, αλλά επεκτείνεται βαθμηδόν στην κριτική των κα-
κώς κειμένων της εποχής του, ήτοι όλων εκείνων των ατασθαλιών των κληρικών, των 
εμπόρων, των γόνων των βασιλέων κλπ. που σχετίζοντο με την θρησκεία (Bainton, 
1969).  Στο δε περιώνυμο έργο του «Μωρίας εγκώμιον», σατιρικό πόνημα, η τρέλα 
προσωποποιημένη αψηφά τα ελαττώματα και την υποκρισία του ανθρώπου (Ubaldo, 
2007). Για τους παραπάνω σαφείς λόγους, ο Έρασμος εκφράζει και την καλούμενη 
«παιδαγωγική της θρησκείας», η οποία συνιστούσε τότε βασικό περιεχόμενο της αγω-
γής του ηγεμόνα.  

Κομβικές ήσαν και οι θεωρήσεις του περί του προβλήματος της ελευθερίας βούλησης: 
αυτό κυρίως αφορά τη διαπλοκή της φιλοσοφίας του με τη γέννηση της προτεσταντικής 
μεταρρύθμισης. Έτσι, τίθεται με οξύτητα το ερώτημα του αν και κατά πόσον ο άνθρω-
πος είναι πραγματικά και ολοκληρωτικά ελεύθερος να ενεργεί ή αν υποβάλλεται στον 
περιορισμό του καλού και του κακού. Σε συστοιχία με τις θρησκευτικές του γραμμές, 
η άσκηση αυτής της ελευθερίας περιορίζει τη θεία παντοδυναμία και η ηθική ευθύνη 
προϋποθέτει αναμφίβολα την ελεύθερη βούληση (Schmitt, 1981). Εν αντιθέσει, ω-
στόσο, με τον Λούθηρο που διαγίγνωσκε την αμαρτία στην ανθρώπινη φύση, ο Έρα-
σμος αναδεικνύεται σε θιασώτη της άποψης (στο έργο του «Περί ελευθερίας της βού-
λησης»)  πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι ηθικά ελεύθερος ακόμα και να αμαρτήσει, 
αλλά τονίζει επίσης πως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να φτάσει στη σωτηρία. 
Το ζήτημα της σωτηρίας επίσης υπογραμμίζεται με σαφήνεια, ενώ εξετάζεται η άποψη 
αν η σωτηρία του ανθρώπου εξασφαλίζεται απλώς προβαίνοντας σε καλές πράξεις ή 
αν είναι θείο δώρο που παρέχεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Ubaldo, 2007).  

Για την πληρότητα της ανάλυσης, θα αναφερθεί εν συντομία η θεώρηση των χριστια-
νών ως «τρελών» και η ατέρμονη προσπάθειά του να χαράξει τη διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ παθολογικής τρέλας και ανοησίας του κομφορμιστή. Ο ίδιος εισάγει τη γνωστή 
και σε άλλους χριστιανούς συγγραφείς διαβάθμιση μεταξύ ανθρώπων που είναι προ-
σανατολισμένοι στα επίγεια και αυτών που προσβλέπουν στα ουράνια. Η αξιολόγηση 
αυτή, ωστόσο, δεν αποστερεί από τους μεν να καταστούν θεοσεβούμενοι με τροποποί-
ηση της συμπεριφοράς τους, αλλά κατά τρόπο κριτικό και όχι μονοδιάστατο. Ως θεο-
σεβούμενος ορίζεται το πρόσωπο που εγκαταλείπει όσα σχετίζονται με το σώμα και 
κατευθύνεται προς το αιώνιο, το αόρατο, το πνευματικό (Ubaldo, 2007). 

Εν σχέσει με ό, τι αφορά τη φιλοσοφία της παιδείας συγκεκριμένα, θα μπορούσε συλ-
λήβδην να υποστηριχθεί πως συνδύασε αρμονικά στη σκέψη του τον «κλασικό χρι-
στιανικό ανθρωπισμό» με το αρχαίο πνεύμα (Φωτεινός, 2017). Ενθαρρύνονται στην 
παιδαγωγική πράξη η αγαθοεργία και οι λοιπές χριστιανικές πράξεις (λ.χ. Θ. Λειτουρ-
γία), χωρίς όμως φορμαλισμούς. Ο Έρασμος με τα γραπτά του εξερευνά και διεισδύει 
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στο μυχό της χριστιανικής ζωής, ενός βίου δηλ. αποκομμένου από την τυπολατρία, την 
αδυσώπητη καθημερινή σύγκρουση με τον συνάνθρωπο, αλλά και το αδιαμόρφωτο, 
απαίδευτο, ακαλλιέργητο πνεύμα που γι’ αυτόν είναι κατακριτέο και εκβλητέο από το 
κοινωνικό σώμα. Επίσης, καθόσον ομιλούμε για μια εποχή όπου το ζητούμενο απέ-
βαινε η συμβίωση και ειρηνική συνύπαρξη ηγεμόνα και λαού, η εκπαίδευση με τη 
μορφή της θρησκευτικής-ηθικής διαπαιδαγώγησης είναι ικανή να μεταλαμπαδεύσει 
μαζικά το ήθος εκείνο που προσιδίαζε για τη διατήρηση της ενότητας της Πολιτείας, 
μιας οντότητας εντός της οποίας οι θρησκευτικές διαμάχες  ήσαν ικανές να κλονίσουν 
ανεπανόρθωτα τη νομική και πολιτική της υπόσταση. Παρόλα αυτά, για τον Έρασμο 
τα πρωτεία κατείχε η ηθική (χριστιανική αγαθοεργία) που ευρίσκετο υπεράνω της νο-
μικής διατύπωσης και των φορμαλιστικών εκκλησιαστικών και πολιτειακών προσταγ-
μάτων που τυποποιούνταν σε αυστηρές διατάξεις και παραγγέλματα (Schmitt & 
Skinner, 1988). 

Σημερινές συγκλίσεις, αποκλίσεις και προεκτάσεις 

Πολυπολιτισμική κοινωνία και μοντέρνο σχολείο – Αντιπολεμική αγωγή 

Ο Έρασμος διαβιούσε σε μια εποχή όπου εν πολλοίς η ανώτερη (πανεπιστημιακή) εκ-
παίδευση αποτελούσε προνόμιο των προυχόντων και δεν γίνονταν βήματα προς τη μα-
ζικοποίηση των κατώτερων-βασικών εκπαιδευτικών βαθμίδων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πολυπολιτισμικότητα (στην εκπαίδευση) δεν υφίστατο σαφώς καταρχήν ούτε ως σύλ-
ληψη, αλλά οι ιδέες του Εράσμου με τη μέθοδο της επαγωγής που όμως ερείδεται στα 
συγγράμματά του δύνανται να συμπεριλάβουν και τη σημερινή διάσταση της πολυπο-
λιτισμικότητας ως αναγκαιότητας αλλά και να (προ)καθορίσουν τη στάση του μαθητή 
απέναντι στους λοιπούς μαθητές. Εισηγείται κατά πρώτον την έννοια της ανεκτικότη-
τας, που θεμελιώνεται στη διαφορετικότητα, αποφορτισμένη από προκαταλήψεις. Ο 
Έρασμος σαφώς για τα δεδομένα της εποχής του δεν καινοτόμησε σε επίπεδο ιδεολο-
γικό, αλλά διατηρώντας τα θρησκευτικά του πιστεύω, τα αναμόρφωσε ουσιαστικά. Ε-
πιπρόσθετα συνάδει με την αντιπολεμική αγωγή που περιγράφηκε παραπάνω 
(DeMolen, 1987). 

Η σχέση θρησκείας και εκπαίδευσης και η θρησκεία ως σκοπός της αγωγής- Σχέση 
και με την ηθική 

Η εισήγηση από τον Έρασμο της «χριστιανικής αγωγής» αποτελεί μία εκ των συνιστω-
σών της προσφοράς του στη σημερινή εκπαίδευση. Ωστόσο, θα πρέπει να μην αποτελεί 
μονοδιάστατη, κοντόθωρη σύλληψη, αλλά να προβαίνει ο μαθητής σε κριτική διύλιση 
όσων ακούει και με πνεύμα δημοκρατικό να διατυπώνει ολοκληρωμένη, εμπεριστατω-
μένη άποψη σχετικά με τα κακώς κείμενα που διαβλέπει στην πολιτική και τη θρησκεία 
ανά τον κόσμο σήμερα  και, μάλιστα, να ενθαρρύνεται προς τούτο από τον διδάσκοντα. 
Μολονότι, επίσης, η θρησκευτική πτυχή της εκπαίδευσης τείνει (ή έχει ήδη) να αποδυ-
ναμωθεί και να απομειωθεί στην παροχή απλώς γνώσεων για την εκάστοτε επικρα-
τούσα (-ες) θρησκεία (-ες) σε ένα κράτος, από τη φιλοσοφία του Εράσμου αντλείται η 
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ηθικοπλαστική διάσταση της θρησκείας ως της οικοδόμησης μιας συμπεριφοράς προς 
τους λοιπούς κοινωνούς (στο πλαίσιο του σχολείου: μαθητές) άμεμπτης και κοινωνικά 
αποδεκτής, αφού η θρησκεία και η κοινωνία ευρίσκονται στο ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο, 
συμβιώνουν, αλλά και επικοινωνούν και τοιουτοτρόπως επιτελείται αυτό που με θρη-
σκευτικούς όρους θα αποκαλούσαμε «αντίδοση των ιδιωμάτων» μεταξύ τους.  

Ελεύθερη βούληση και ηθική πράξη στο σχολείο και η εμφύσηση ηθικών αξιών και  
μαθητοκεντρικό σχολείο 

Η εκπαίδευση στην κοινωνία της Γνώσης προϋποθέτει όχι μόνο την ανίχνευση, ανεύ-
ρεση της πληροφορίας, αλλά και τη διαχείρισή της. Ο τρόπος που θα καταστεί αυτό 
εφικτό μπορεί να μεταγγιστεί στο μαθητή μόνο εν μέρει, καθώς ο εκπαιδευτικός απο-
τελεί αρμόδιο πρόσωπο μόνο για μερικά ζητήματα, όπως την παράθεση τρόπων ανα-
ζήτησης της πληροφορίας. Ο μαθητής, όμως, στο μεταδιδακτικό στάδιο αποκτά πλήρη 
«αρμοδιότητα» – με τη σύμπραξη και της οικογένειας και του εκπαιδευτικού φυσικά – 
να διαχειριστεί και να μετατρέψει σε κτήμα του την κεκτημένη γνώση. Το κρίσιμο ση-
μείο εδώ καθίσταται η ελευθερία βούλησης που δέον να διέπει την πρόσκτηση νέων 
γνώσεων, κατόπιν επαφής με αυτές. Πρωτίστως, δηλ. αυτό που επεσήμανε τότε ο Έρα-
σμος για την πρωτοκαθεδρία της ελευθερίας βούλησης για την ηθική πράξη (Umberto 
& Fedriga, 2018), δύναται να μεταφερθεί κατάλληλα και στον εκπαιδευτικό στίβο του 
σήμερα, όχι όμως τόσο με έναν ηθικοθρησκευτικό προσανατολισμό, όσο με ένα φιλο-
μαθές πρόσημο. Επεξηγηματικά, η ελευθερία του μαθητή αφορά όχι μόνο την υιοθέ-
τηση ή απόρριψη ηθικών παραδοχών, π.χ. αλληλοβοήθεια, ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, 
αλλά και την επιλογή των πηγών της γνώσης, φέρει δηλ. εξόχως γνωστικό και πρακτικό 
χαρακτήρα, σε σύνδεση με τις ανάγκες της οικονομίας, της πολιτικής, του κοινωνικώς 
ζην και πράττειν.  

Ο δυναμικός χαρακτήρας της παιδείας, ως περιοχής του επιστητού που βρίσκεται σε 
άρρηκτο δεσμό με την κοινωνία εξαίρει πανηγυρικά και μια άλλη πτυχή του ιδεώδους 
που δεν εισήγαγε μεν ο Έρασμος (Emerton, 2018), αλλά συνέβαλε ώστε να εισαχθεί 
από τους νεότερους παιδαγωγούς: το μαθητοκεντρικό σχολείο. Ειδικότερα, η διδασκα-
λία στην εποχή της Αναγέννησης και με έμφαση στους καθολικούς παιδαγωγούς χα-
ρακτηριζόταν από τη μετάγγιση πληροφοριών στα (προνομιούχα) νέα μέλη αποκλει-
στικά (Debesse, 1971). Από την εποχή του Διαφωτισμού και ύστερα και με τη σταδιακή 
διεύρυνση της προσφερόμενης παιδείας, γίνεται σαφής ο ανθρωποκεντρικός χαρακτή-
ρας της, ο προσανατολισμός της προς την πράξη, ο φιλελευθερισμός που οφείλει να τη 
διέπει και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες και το δυναμικό του μαθητή, πράγμα που 
συνάπτεται και με τις γενικότερες θεωρήσεις και τα ρεύματα που αναδύθηκαν την ε-
ποχή εκείνη, π.χ. Θεωρία Κοινωνικού Συμβολαίου του J. Locke (Αντωνίου, 2016). Τί-
θεται, ωστόσο, το εύλογο ερώτημα: ποια η συνεισφορά των παλαιότερων παιδαγωγών-
φιλοσόφων (μιας και Παιδαγωγική και Φιλοσοφία τελούσαν σε αδιάσπαστη ενότητα, 
συναλλαγή και μεθοδολογική ανταλλαγή εκείνη την εποχή) στη σύγχρονη παιδαγω-
γική, όταν πια οι ανιχνευόμενες γραμμές των θεωρήσεών τους φαίνονται «ξεθωριασμέ-
νες» ή απλώς «κενό γράμμα», χωρίς πρακτικό ενδιαφέρον, αφού αφενός υπήρξαν πιο 
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χαρακτηριστικές περίοδοι που επηρέασαν εμφανέστατα τη σύγχρονη Παιδαγωγική 
(κάτι που συνιστά opinio communis) και αφετέρου οι ιστορικές της παιδείας μελέτες 
ανήκουν στον κλάδο της Θεωρητικής Παιδαγωγικής (Πυργιωτάκης, 2011). 

Διεξάγοντας έναν ατελεύτητο αγώνα δικαιολόγησης της αναγκαιότητας εξέτασης των 
μη ερευνητικά «προνομιακών» εποχών της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, 
πρέπει προεξαγγελτικά να τονιστεί πως ο Έρασμος – όπως και η γενιά αυτή των παι-
δαγωγών (Σατώ, 1956) – πρόσθεσε το «λιθαράκι» ώστε να μετατραπεί η απλή, μονο-
σήμαντη δίπτυχη σχέση: «μαθητής-δάσκαλος» σε μία σύνθετη, πολυπαραγοντική αλ-
ληλεπίδραση και διάδραση, που υπερβαίνει την αγκύλωση ενός στείρου μονολόγου και 
επεκτείνεται στην ανακαλυπτικότητα, την αυτενέργεια και την ώθηση για δράση. Το 
περιγραφόμενο αυτό μοντέλο δράσης προσομοιάζει στη σύγχρονη διδασκαλία ως ό-
ραμα, αλλά και – επειγόντως – ως πραγματικότητα.  

Η σχέση της εκπαίδευσης με τις άλλες επιστήμες και η διεπιστημονική πρόκληση 

Τέλος, η εστίαση στις ερασμιακές ανιχνεύσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής, διανοίγει 
νέους ερευνητικούς ορίζοντες στη μελέτη της σχέσης της παιδαγωγικής επιστήμης  με 
τομείς όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, η Ιστορία, η Πολιτική, η Θεολογία, η Νομική 
κλπ. Η Παιδαγωγική σήμερα καταρχήν διαθέτει αυτόνομα εργαλεία, μεθόδους και πρα-
κτικές, αλλά διαφοροποιείται και σε επίπεδο στοχοθεσίας από τις άλλες επιστήμες, α-
φού εστιάζει στην παιδεία ή στενότερα στην εκπαίδευση του αναπτυσσόμενου ανθρώ-
που εν συνόλω και όχι μόνο σε μία βαθμίδα. Η μελέτη, λοιπόν, στοχαστών όπως ο 
Έρασμος, του οποίου ο στοχασμός αποτελεί ένα συμπίλημα και ένα απάνθισμα επιστη-
μονικής συστημικής σκέψης συμβάλλει στην αποκαθήλωση της παιδαγωγικής σκέψης 
και στη γόνιμη διεπαφή της με άλλες επιστήμες – πεδία στοχασμού, τα οποία, χωρίς να 
την εμπλέκουν στον κίνδυνο απώλειας της ιδιαίτερης ταυτότητάς της, προτάσσουν μια 
καινοτόμο ανάγνωση των εκπαιδευτικών ιδίως θεσμών και δρωμένων σήμερα, υπό το 
φως μια ολιστικής επιστημονικής προσέγγισης και μιας ιταμής παιδαγωγικής αντίλη-
ψης, ανοικτής σε βελτιώσεις και τροποποιήσεις, αλλά και σε σταθερή διαλεκτική δια-
πλοκή με τους λοιπούς κλάδους (Ματσαγγούρας, 2002).  

Συμπεράσματα βιβλιογραφικής-φιλοσοφικής έρευνας 

Η ιστορική ενατένιση της εκπαίδευσης φωτίζει παντοιοτρόπως το παιδαγωγικό όραμα, 
αναδιαμορφώνει την πράξη, ενισχύει το θεωρητικό οπλοστάσιο της επιστήμης, προω-
θεί τη διεπιστημονικότητα, διανοίγει τον διάλογο με τις λοιπές επιστήμες και τα συ-
ναφή έργα αποτελούν κείμενα δράσης πρωτίστως και όχι «λογοτεχνήματα» (Νόβα-
Καλτσούνη, 2010). Η πράξη δεν θα πρέπει να ακυρώνει τη θεωρητική έρευνα, αλλά να 
υφίσταται σύμφυρσή τους εμπρός στους κοινούς σκοπούς και έργα που πρέπει να αντι-
μετωπιστούν στην κοινωνία της ύστερης νεωτερικότητας. Ο σύγχρονος παιδαγωγός 
δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένος από το χτες της επιστήμης του, παρά μελετώντας 
διεξοδικά, κριτικά, συνθετικά, αλλά και με ευρύτητα γνώσεων θα καταστεί ικανός να 
εντοπίσει εκάστοτε τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία (Πασιάς κ.ά, 2016) των κλασικών 
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κειμένων της επιστήμης, χωρίς τα οποία η εικόνα της σημερινής παιδαγωγικής θα ήταν 
εντελώς διαφορετική, αφού κατά τη διαπραγμάτευση αντικρουόμενων εννοιών, η φι-
λοσοφία και η ιστορία της παιδείας θα καταστούν ικανές να επιλύσουν τη σύγκρουση, 
παρέχοντας ιδέες ανανεωτικές και μεθοδολογικά άρτιες, αφού γίνεται δεκτό ότι στον 
ρου της ιστορίας της φιλοσοφίας απολέσθηκε η μέθοδος έρευνας περισσότερο απ’ ό, 
τι ο ιδεολογικός πλούτος (Πελεγρίνης, 2016). Η εστίαση στον Έρασμο αποδεικνύει σε 
όλο το εύρος τα ως άνω ρηθέντα.  
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Περίληψη 

«Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα ξεκινήσει με το νέο σχολικό έτος. Οι 
τραυματικές εμπειρίες από παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει 
εύλογη δυσπιστία στους εκπαιδευτικούς. Το κατανοούμε. Η αυτοαξιολόγηση, όμως, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού έργου. Δε θα πρέπει 
να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να της προσδώσουμε θετικό πρόσημο, εξαιτίας 
των στρεβλώσεών της στο παρελθόν.» (Γαβρόγλου, 2017). Η παρούσα μελέτη, με α-
φορμή το απόσπασμα από συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Παιδείας σε εφημερίδα, 
εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση μέσα από την οπτική του/της εκπαιδευτικού, με κριτική 
διάθεση και επιστημονική τεκμηρίωση βασιζόμενη σε σύγχρονες αναφορές και σχετι-
κές έρευνες, όχι παλαιότερες του 2008. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εσωτερική – Εξωτερική Αξιολόγηση, Κριτικός φίλος, αυτονομία, 
Δυναμικό Μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, πολιτική διάσταση. 

Ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης 

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια δυσπιστία από τους εκπαιδευτικούς  απέ-
ναντι στον όρο «αυτό-αξιολόγηση» ή εσωτερική αξιολόγηση. Σε μια έρευνα της η Πα-
τένταλη (2015) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί (και σχολικοί διευθυντές) στην πλειο-
νότητα τους θέλουν να εφαρμοστεί η εσωτερική αξιολόγηση ως αναγκαία για τη βελ-
τίωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά οι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν γιατί δεν γνωρίζουν 
πως  θα αξιοποιούνταν τα αποτελέσματα  ή γιατί δεν αισθάνονταν έτοιμοι. Για αυτούς 
τους λόγους προτιμούν η αξιολόγηση να έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Ακόμη, επηρε-
ασμένοι από την εποχή του επιθεωρητισμού ή των συνδικαλιστικών οργάνων, είναι 
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και στέκονται στα αρνητικά, ενώ παράλληλα δεν ενημερώθη-
καν σωστά ούτε έλαβαν σχετική επιμόρφωση.  

Η ψήφιση του Νόμου 3848/2010 και η Εγκύκλιος 190089/Γ1/10-12-13  καθορίζουν 
την αυτό-αξιολόγηση ως υποχρεωτική και ως διαδικασία που συνίσταται στην σύ-
σταση ομάδων κατόπιν συνεργασίας των διευθυντών και σχολικών συμβούλων με έργο 
την αξιολόγηση. Το άρθρο 32 του νόμου 3848/2010  ορίζει ως σημαντική την αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού με στόχο μια υψηλού επιπέδου παιδεία, με διαφοροποίηση 
στον τρόπο διοίκησης, εφαρμογή καινοτομιών, ανατροφοδότηση και αποτελεσματικό-
τητα. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 ορίζεται ότι θα καταρτίζεται στην έναρξη της 
σχολικής χρονιάς πρόγραμμα δράσης και συγκεκριμένη στοχοθεσία,  που θα αξιολο-
γούνται στο τέλος της χρονιάς, ενώ στην παρ. 7  ότι μετά την αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί.  Η Εγκύκλιος  37100/Γ1/31-3-2010 
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αναφέρεται στην αξιολόγηση σε 4 επίπεδα ανάλυσης: α)Θεματικά πεδία (μέσα, πόροι, 
ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση, διοίκηση, σχολικό κλίμα, σχέσεις, εκπαιδευτικές δια-
δικασίες, εκπαιδευτικά αποτελέσματα) (Καλογήρου κ.ά., 2010), β) Τομείς ανά πεδίο 
(υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση διοίκηση 
και ορθή αξιοποίηση πόρων, κλίμα, σχέσεις, εφαρμογή Προγράμματος Σπουδών, επί-
τευξη μαθητών, διαρροή μαθητών), γ) Δείκτες ανά τομέα που ορίζουν την ποιότητα 
και δ) Κριτήρια ανά δέκτη,  τόσο ποιοτικά (ερωτηματολόγια)  όσο και ποσοτικά (φόρ-
μες αποτύπωσης) (ΥΠΔΜΘ, 2010). 

Η διαδικασία αξιολόγησης  εφαρμόστηκε το 2013 ως υποχρεωτική. Υπεύθυνοι ήταν οι 
διευθυντές των σχολικών μονάδων. Συμμετείχαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευ-
θυντές των Διευθύνσεων και εποπτεία ασκούσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής. Η ΔΟΕ όμως δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει την αυτοαξιολόγηση - προπομπό της 
αξιολόγησης, κάλεσε τους διευθυντές να αρνηθούν τη συμμετοχή στα προγράμματα 
επιμόρφωσης,  υποσχέθηκε στους εκπαιδευτικούς συνδικαλιστική κάλυψη και πρό-
τεινε να απέχουν από τη διαδικασία οι Σύλλογοι Διδασκόντων (ΔΟΕ, 2013). Το διά-
στημα εκείνο ήταν διάχυτη η άποψη ότι η αυτοαξιολόγηση των μονάδων αν εφαρμο-
στεί, θα είναι  το πρώτο βήμα για την ατομική αξιολόγηση και την «εισβολή του νεοε-
πιθεωρητισμού» (Κάτσικας & Θεριανός, 2014). 

Νέα οπτική - τάσεις στην αυτοαξιολόγηση 

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου το 2017 κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να ξεπερά-
σουν τη δυσπιστία λόγω των στρεβλώσεων των προηγούμενων προσπαθειών και να 
δουν την αυτοαξιολόγηση ως μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις 
του εκπαιδευτικού έργου. Υπόσχεται μη επανάληψη των παρελθουσών διαδικασιών με 
μικρές προσαρμογές, ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
στόχος είναι οι Σύλλογοι Διδασκόντων να θεσμοθετήσουν την εσωτερική διαδικασία 
και ότι δεν θα υπάρξει αυθαίρετη επιβολή από το υπουργείο. Ο κ. Γαβρόγλου τονίζει 
τα θετικά της αυτοαξιολόγησης ως μέσο για την αυτοβελτίωση των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών, ως δίαυλος ώστε να διαχέονται οι πρωτοβουλίες και οι ορθές πρακτικές 
των εκπαιδευτικών, που ως τώρα μένουν στην αφάνεια και ως μια ευκαιρία καταγρα-
φής των παραλείψεων και των αναγκών,  για τις οποίες η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει 
ώστε να ικανοποιηθούν. 

Η νομοθεσία και οι δηλώσεις του υπουργού καλύπτουν σε αρκετά σημεία τις σύγχρονες 
πρακτικές. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2014) τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι αξιολογήσεις να διαβιβάζονται στις τοπικές αρχές 
και τις σχολικές επιτροπές. Ακόμη, ότι η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να συσχετίζεται 
κατόπιν τεκμηρίωσης με το ρόλο του εκπαιδευτικού και τους στόχους της διδασκαλίας 
και ότι η αυτοαξιολόγηση με αφετηρία την αυτοβελτίωση των σχολείων πρέπει να πα-
ρέχει πληροφορίες για την εξωτερική-αντικειμενική αξιολόγηση, η οποία θα ενισχύεται 
με μια συμβουλευτική υπηρεσία. Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγη-
σης (Θεοδώρου, Τσιάκκιρος, 2016) κρίνεται ο καταλληλότερος και χρησιμοποιείται 
από πολλές χώρες (Eurydice, 2015). Ο εξωτερικός αξιολογητής ή κριτικός φίλος από 
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την μια πλευρά έχει την πρόθεση να κριτικάρει, από την άλλη πρόθεση του είναι η 
στήριξη των μελών της μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012).  

Βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

Η αυτοαξιολόγηση είναι συμμετοχική διαδικασία εσωτερικών παραγόντων (εκπαιδευ-
τικοί, διοίκηση, μαθητές) και εξωτερικών (γονείς, φορείς κοινότητας), αλλά και του 
κριτικού φίλου (Καρούσιου, 2016 . Θεοδώρου, Τσιάκκιρος, 2016), ενώ οι αποφάσεις 
είναι συναινετικού χαρακτήρα. Η δε βελτίωση της σχολικής μονάδας είναι το ζητού-
μενο, όχι ως αυτοσκοπός αλλά ως μέσο για να διαγνωστεί η αποτελεσματικότητα των 
σχολικών δράσεων και οι αδυναμίες που πρέπει να ξεπεραστούν (στοιχείο με το οποίο 
συμφωνεί η άποψη του κ. Γαβρόγλου). Επίσης η αυτοαξιολόγηση καλύπτει την ηθική 
πλευρά της λογοδότησης αλλά και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 
μέσω της αυτοκριτικής και αξιοποίησης των πληροφοριών για τη βελτίωση της τεχνι-
κής τους (Θεοφιλίδης, 2012. Καρούσιου, 2016).  Σύμφωνα με τους Schildkamp and 
Visscher (2009) η αυτοαξιολόγηση συλλέγει συστηματικά πληροφορίες, ώστε να αξιο-
λογήσει αν πραγματώνονται οι στόχοι και αν η λειτουργία είναι αποδοτική, με σκοπό 
τη βελτίωση. Η δε διαδικασία αυτοκριτικής βοηθά τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον η 
συλλογή πληροφοριών για όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής βελτιώνει την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου (Vanhoof,  Petegem, Mayer, 2009).  

Οι ως άνω έρευνες συμφωνούν στο ότι σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι η βελτίωση.  
Ουσιαστικά ένα σύστημα σχολικής αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει κατανοητό από 
διάφορες θέσεις ανάλογα με τους στόχους του σχολείου, που κυμαίνονται από μια πε-
ριορισμένη άποψη που επικεντρώνεται καθαρά στα αποτελέσματα του σχολείου ως μια 
ευρεία οπτική γωνία, όπως οι εσωτερικές διαδικασίες στο σχολείο,  τα επίπεδα της τά-
ξης και οι επιδόσεις. Πάντως στους περισσότερους ορισμούς αναφέρεται η αυτοαξιο-
λόγηση του σχολείου ως διαδικασία, η οποία κατευθύνεται άμεσα ή έμμεσα στη βελ-
τίωση του σχολείου (Hofman, Dijkstra, Hofman, 2009), αλλά και ο ρόλος στην ενί-
σχυση του βαθμού αυτονομίας και την αποκέντρωση (Καρούσιου, 2016). Η δυνατό-
τητα του εντοπισμού των αναγκών και προτεραιοτήτων είναι βασική για τη βελτίωση 
και η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης είναι αυτή που θα τις αναδείξει. Χαρακτηριστικό 
της είναι ότι τονίζει την ευθύνη του ίδιου του σχολείου για την ποιότητα, μέσα από 
διαφανείς και συνεργατικές διαδικασίες. Επιπλέον, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες 
για να λάβει μέτρα βελτίωσης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών (και των σχολικών ηγετών) 
σε αυτό το επίπεδο είναι καθοριστικός, καθώς έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των ανα-
γκών των σχολείων (Hofman et al., 2010.  Creemers κ.ά., 2013). Ταυτόχρονα, οι εκ-
παιδευτικοί αποτελούν βασικές δυνάμεις στην ανάπτυξη της σχολικής πολιτικής 
(Vitaska, 2008) και αν η αυτοαξιολόγηση είναι ουσιαστική, εστιάζοντας στη διδασκα-
λία και τη μάθηση, βελτιώνονται τα αποτελέσματα για τους μαθητές και επέρχεται ση-
μαντική βελτίωση σε όλα σχεδόν τα πεδία (Creemers & Kyriakides, 2012). Η δε βελ-
τίωση της διδασκαλίας και της μάθησης περιλαμβάνει την έννοια της αποτελεσματικό-
τητας των εκπαιδευτικών όπως και της αποτελεσματικότητας του σχολείου  (Creemers 
& Kyriakides, 2012). 
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Αυτονομία. Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. 

Κριτική – Παράθεση ερευνών - Σχολιασμός 

 Βάσει αυτών των δεδομένων ενισχύεται η άποψη του κ. Γαβρόγλου ως προς τη βελτί-
ωση του εκπαιδευτικού έργου που μπορεί να προσφέρει η αυτοαξιολόγηση και ως προς 
τις θέσεις για συνεργασία-διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους 
Διδασκόντων για τη θεσμοθέτηση της εσωτερικής διαδικασίας, θέσεις άλλωστε που 
υποδεικνύουν πρόθεση διεύρυνσης του βαθμού αυτονομίας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσε  η αυτοαξιολόγηση να λειτουργήσει θετικά στην αυτοβελτίωση  σχολείων 
και εκπαιδευτικών και στην καταγραφή των αδυναμιών, προκειμένου να ξεπεραστούν. 
Άλλωστε, η πλειονότητα των ερευνών κατατείνει σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παραλείψεις που υποδεικνύει ο ΟΟΣΑ.  

Αναφορικά με το θέμα της αντίδρασης των εκπαιδευτικών, σε μια έρευνα του ο Δημη-
τρίου (2010) διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τις θεωρητικές παραδοχές 
του ΔΜΕΑ, που στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα για να καταρτιστεί σχέδιο δράσης 
για τη βελτίωση. Το ΔΜΕΑ (Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότη-
τας)  αποτελεί σύζευξη των ΕΕΑ (Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα) 
και ΕΒΑ (Έρευνα για τη Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας). Η χρήση του ΔΜΕΑ 
θα μπορούσε να περιορίσει τις αντιδράσεις (πολιτική διάσταση) για την αλλαγή του 
συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, έτσι όπως υφίσταται σήμερα. 

Στην ΕΕΑ οι ερευνητές της σχολικής αποτελεσματικότητας εστιάζουν στην εξερεύ-
νηση των διαφορών μεταξύ περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικών σχολείων από 
μια σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές επιδόσεις ή προσδιορίζουν 
τα χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται στα πιο αποτελεσματικά σχολεία ή πιο σύγχρονα 
παίρνουν το επίπεδο της τάξης ως μονάδα ανάλυσης, εστιάζοντας στην αποτελεσματι-
κότητα των εκπαιδευτικών.  Οι μετρήσεις της ΕΕΑ είναι ποσοτικές. Η ΕΒΑ τείνει να 
θεωρεί τα σχολεία ως κοινωνικές οργανώσεις και ερευνά τις διαδικασίες που σχετίζο-
νται με τη βελτίωση. Η προσέγγιση για την αλλαγή είναι εφαρμογή από κάτω προς τα 
πάνω και δίνει έμφαση στην ιδιαιτερότητα της σχολικής μονάδας και τις προσεγγίσεις 
που ακολουθεί. Οι έρευνες ήταν συνήθως ποιοτικές, όπως μελέτες περιπτώσεων για 
την απεικόνιση πρωτοβουλιών  σε ένα συγκεκριμένο σχολείο (MacBeath, 2010).  Η 
ΔΜΕΑ συνδέει τη βελτίωση με δύο βασικές πτυχές, τη διδασκαλία και το μαθησιακό 
περιβάλλον της μονάδας (Δημητρίου, 2010, Καρούσιου, 2016). Ίσως το μοντέλο αυτό 
να θεωρηθεί ως το πλέον καταλληλότερο για την αυτοαξιολόγηση από την πλευρά της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Xανιώτη Μαρουσώ 
Εκπ/κός ΠΕ 70/71, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Med, Yποψήφια Δι-

δάκτορας, marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προϋποθέτει συγκεκριμένες μορφές ενιαίας παρέμβασης στο σύνολο πολλών και δια-
φορετικών πεδίων ως προς τη βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων. Η επιμόρφωση όταν 
δεν γίνεται η ίδια αντικείμενο ουσιαστικής μεταρρύθμισης, τόσο στη μορφή, όσο και 
στο περιεχόμενό της, αλλά ενεργοποιείται ως θεσμός για την πιστή εξυπηρέτηση των 
αλλαγών που επιβάλλονται πάνω στους εκπαιδευτικούς, κάθε φορά, ουσιαστικά αναι-
ρείται. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί ο προβλη-
ματισμός που εγείρεται σχετικά με την επιμόρφωση μέσα από την οπτική του/της εκ-
παιδευτικού στη βάση πρόσφατων αναφορών και σχετικών ερευνών.  

Λέξεις-Κλειδιά: ενδοσχολική επιμόρφωση, απόδοση – ανάπτυξη, επαγγελματικές κοι-
νότητες μάθησης, έρευνα – δράση, μετασχηματιστική ηγεσία                                                        

Η αναγκαιότητα της Επιμόρφωσης 

Είναι κοινός τόπος ότι, για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός 
στις σημερινές, πολύ διαφοροποιημένες σε σύγκριση με το παρελθόν, συνθήκες και 
απαιτήσεις, πρέπει να εκπληρωθεί μια τουλάχιστον πολύ βασική προϋπόθεση: η πα-
ροχή και αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών για συνεχή επιμόρφωση η οποία σχε-
τίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη από την είσοδό του στο επάγγελμα, δηλαδή 
μετά την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού  στη βασική αρχική του 
εκπαίδευση, έως την αφυπηρέτησή του (Θεοδώρου και Τσιάκκιρος, 2015).  

Οι νέες συνθήκες στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν από τον εκπαιδευτικό συνεχή ε-
μπλουτισμό και εκσυχρονισμό των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του, ικα-
νότητα για σωστές επιλογές στόχων και κριτική σύνθεση των παρεχόμενων στη νέα 
γενιά γνώσεων και θετική στάση απέναντι στη διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης. Α-
παιτούν, επομένως, έναν νέο τύπο εκπαιδευτικού, τον στοχαζόμενο και αξιολόγο, ε-
ρευνητή και καινοτόμο εκπαιδευτικό (Θεοφιλίδης, 2012. Θεοδώρου και Τσιάκκιρος, 
2013). Αυτό σημαίνει ότι αποχτά βαρύνουσα σημασία η βασική και η ενδοϋπηρεσιακή 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα ότι τίθεται επιτακτικά το ζήτημα ανα-
προσανατολισμού τους, καθώς και αντίστοιχων αλλαγών στα προγράμματα σπουδών 
και στις πρακτικές τους, παρόλα αυτά δεν γίνεται η κατάλληλη επένδυση στον τομέα 
αυτό, δεν υπάρχει διάρκεια, αλλά συνεχείς αλλαγές (Γιακουμή,2016). 
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Σχεδιασμός επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 

Για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση των απαιτούμενων επιμορφωτικών 
δράσεων κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας του εκπαιδευτικού η βιβλιογραφία 
και οι σχετικές διεθνείς εμπειρίες οδηγούν σχηματοποιημένα στην εξής βασική αρχή: 
επιβάλλεται μια συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μικρής, ως επί το πλείστον, 
ανά περίπτωση διάρκειας αλλά μεγάλης εμβέλειας, αποκεντρωμένη, επαναλαμβανό-
μενη ή με αφετηρία τις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις εθνικές εκ-
παιδευτικές προτεραιότητες (Ward,2016).   

Παράλληλα βέβαια προτείνονται και εφαρμόζονται προγράμματα μεγαλύτερης 
διάρκειας για συμπληρωματική κατάρτιση ή μετεκπαίδευση, καθώς και κύκλου μετα-
πτυχιακών σπουδών για εκπαιδευτικούς. Μια μορφή συνεχούς εκπαίδευσης, που ανα-
δεικνύεται σήμερα διεθνώς ως ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη και έχει άμεση ση-
μασία για τους εκπαιδευτικούς, είναι η ενδοσχολική επιμορφωση. Απευθύνεται στο 
διδακτικό προσωπικό μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και έχει ως αφετηρία της 
τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών (Corno, 2010).  

Το Νέο Πνεύμα της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 

Είναι γνωστό ότι κάθε σχολική μονάδα, πέρα από τις κοινές για όλα τα σχολεία προ-
διαγραφές λειτουργίας, έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, που διαμορφώνεται και προσ-
διορίζεται από τα δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά δεδομένα της 
περιοχής, από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχολείου (αναλογία εκπαιδευτικών –
μαθητών, σταθερό ή μετακινούμενο διδακτικό προσωπικό, ενεργός ή όχι σύλλογος γο-
νέων, σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού), από τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα 
κ.λ.π. Οι ιδιαίτερες αυτές συγκεκριμένες συνθήκες κάθε σχολείου πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων, γι΄αυτό είναι ανα-
γκαία η σταθερότητα και η διάρκεια και όχι η μερική και προσωρινή ανάπτυξη και 
διαχείριση του θέματος (Τριγγώνη και Διερωνίτου, 2016). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να πει κανείς ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση διέπε-
ται από μια διαφορετική λογική, συγκριτικά με άλλες γνωστές μορφές επιμόρφωσης, 
αποτελεί πρωτοβουλία και ευθύνη του ίδιου του σχολείου και πρέπει να εντάσσεται 
στον ετήσιο προγραμματισμό του. Αφετηρία της αποτελούν οι επιμορφωτικές ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, σε συνάρτηση 
με τα εκπαιδευτικά / παιδαγωγικά και διοικητικά προβλήματα του συγκεκριμένου σχο-
λείου και σε συσχέτιση με την τοπική κοινωνία.  

Υπό την έννοια αυτή εκείνο που προέχει είναι το Νέο Πνεύμα που εκφράζει και θέλει 
να μεταφέρει η ενδοσχολική επιμόρφωση στις σχολικές μονάδες και στο διδακτικό 
τους προσωπικό και αυτό το νέο πνεύμα συμπυκνώνεται στους εξής δύο βασικούς στό-
χους: α) Να ενισχυθεί η αυτονομία της σχολικής μονάδας και να καλλιεργηθεί στους 
εκπαιδευτικούς η διάθεση ενεργούς συμμετοχής τους στην επιμόρφωση ως μία διαρκή 
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διαδικασία, να αποκτήσουν δηλαδή θετική στάση απέναντι στη δια βίου παιδεία, έτσι 
ώστε να αποκομίσουν οι ίδιοι οφέλη στην επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη 
και β) Να υποστηριχθεί με τον τρόπο αυτό η εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, 
όπως είναι π.χ. αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια, το πρόγραμμα και τη μεθόδευση της 
διδασκαλίας, παρεμβάσεις στο σύστημα αξιολόγησης στης σχολικής επίδοσης 
(Tsourtouras, Kyridis and Karamouzas, 2018). 

Η Eπιμόρφωση ως διαδικασία βελτίωσης της Aπόδοσης 

Η επιμόρφωση δεν αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης αλλά βελτίωση της απόδοσης και 
πρέπει να είναι κάτι σταθερό και με διάρκεια, που να γίνεται  αποδεκτή ανεξάρτητα 
από πολιτικά συστήματα και απόψεις. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί ουσιαστικά και να 
παραμείνει σταθερή. Η επιμόρφωση μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
του σχολείου. Με αφετηρία την παραδοχή ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης εξαρτάται 
από την ποιοτική αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε σχολική μονάδα, εί-
θισται να εφαρμόζεται σήμερα (Tivikeli, Gonida & Kiosseoglou,2015).  

Είναι σημαντικό γενικά αλλά και ειδικά, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχο-
λείου να συγκροτούν και να διαμορφώνουν συγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης του σχο-
λείου, για την εκπλήρωση των οποίων απαιτείται η πραγματοποίηση ποικίλων δρά-
σεων. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές, σημαντική θέση κατέχει η επιμόρφωση του διδα-
κτικού προσωπικού του σχολείου, με στόχο να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην 
άσκηση του έργου τους. Η επιμόρφωση θα πρέπει να εντάσσεται στα οργανικά σχέδια 
ανάπτυξης και βελτίωσης του σχολείου και το σχολείο θα πρέπει να αποκτά για τους 
εκπαιδευτικούς τριπλή διάσταση, να αποτελεί χώρο εργασίας, ταυτόχρονα εστία επι-
μόρφωσης και αφετηρία για προσπάθειες βελτίωσης του σχολείου. Αυτό πρέπει να εί-
ναι μόνιμο και να βελτιώνεται μέσο στο χρόνο και όχι συνεχώς να αλλάζει (Κυριακώδη 
και Τζιμογιάννης, 2016). 

Η Επιμόρφωση ως παράγοντας Aνάπτυξης των Eκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιμόρφωση είναι πολύ σημαντική ειδικά αν έχει διάρκεια 
και συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής: 
α) Συνδέεται στενά με τη σύγχρονη τάση για αποκέντρωση της εκπαίδευσης έως το 
βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος. β) Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης κά-
λυψης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και αντιμετώπισης εκπαιδευ-
τικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. γ) Εμπλέκει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων πα-
ρέχοντας με αυτό τον τρόπο περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών. δ) Βοηθά να συ-
νειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση φορείς ότι η επιμορφωτική 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του σχο-
λείου και ε) αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης η οποία αν εφαρμοστεί επιτυχώς και 
στηριχθεί διοικητικά και οικονομικά, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μεταρρυθμι-
στικές παρεμβάσεις «από κάτω», οι οποίες μπορεί να είναι μικρού εύρους και να 
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προχωρούν με αργούς ρυθμούς (Χουλιάρα,2016). 

Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της επιμόρφωσης την καθιστούν κατάλληλη 
για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
επικεντρώνονται από θεματική άποψη σε τρεις κυρίως τομείς νέες τεχνολογίες, κοινω-
νική συμπεριφορά και προβλήματα μάθησης των μαθητών και ζητήματα διδακτικής 
μεθοδολογίας. 

Οι ανάγκες αυτές που εξειδικεύονται βέβαια κατά σχολική μονάδα, μπορούν να κα-
λυφθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό με το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, αλλά και άλλων μορφών και τύπων επι-
μόρφωσης, όπως της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Χαρίσης, 2016).  

Η Eπιμόρφωση ως παράγοντας δημιουργίας Eπαγγελματικών Kοινοτήτων 
Mάθησης 

Με δεδομένες τις κατά κανόνα περιορισμένες δυνατότητες ουσιαστικής συνεργασίας 
των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να συμ-
βάλλει στην υλοποίηση του στόχου αυτού, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το 
Ολοήμερο Σχολείο με τις σημαντικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στη φιλοσοφία 
και λειτουργία του (Τροικίλης, 2016). Ως προς αυτήν την κατεύθυνση τα νεότερα μο-
ντέλα συμβουλευτικής δύνανται να προωθήσουν την ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων, 
την αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων και τις πολλαπλές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλό-
μενων μελών. Στα συνεργατικά μοντέλα όλα τα μέλη συνεισφέρουν στην προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη όσων συμμετέχουν. Τα δίκτυα συμβουλευτικής,  οι κύ-
κλοι συμβουλευτικής και οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης αποτελούν παραδείγ-
ματα τέτοιων μοντέλων (Τροικίλης,2016). Καθοριστική κρίνεται η συμβολή του ηγέτη 
της σχολικής μονάδας ακριβώς επειδή οι ομάδες συμβουλευτικής θα μπορούσαν εύ-
κολα να αποδειχθούν αναποτελεσματικές αν παραλειφθεί η ανάλογη ηγετική στήριξη 
κι αν μέσα της κοινότητας αναδειχθούν προσωπικότητες που ενδεχομένως να δράσουν 
συγκεντρωτικά περισσότερο παρά δημοκρατικά (Χανιώτη, 2014). 

Eιδικότερα, μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης παρέχονται δυνατότητες και ερεθί-
σματα στους εκπαιδευτικούς για σχεδιασμό και εφαρμογή μιας στενότερης μεταξύ τους 
συνεργασίας σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και της τάξης με πρωτοβουλίες και 
ενέργειες, όπως είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Στην κατεύθυνση αυτή 
μπορεί να αποτελέσει η ενδοσχολική επιμόρφωση μια καλή αφετηρία και να παράσχει 
απαραίτητα ερεθίσματα στους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου (Χανιώτη, 2014). 

Ο ρόλος της έρευνας-δράσης και της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην ανάπτυξη 
υψηλών προσδοκιών και συνεχούς βελτίωσης 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της έρευνας – δράσης βελτιώνει 
τις πρακτικές των εκπαιδευτικών καθώς συνδυάζει την αξιολόγηση με την αναστοχα-
στική πρακτική. Αποτελεί μεθοδολογική προσέγγιση με συνεργατικό χαρακτήρα που 
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εστιάζει στο τοπικό συγκείμενο και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών μιας σχολικής 
κοινότητας μάθησης μέσω της καλλιέργειας μιας στοχαστικοκεντρικής αλληλεπιδρα-
στικής ισότιμης μορφής επικοινωνίας. Η γνώση που προκύπτει από την πράξη και η 
πράξη που στηρίζεται στη γνώση, μέσα από συνεχή διαδικασία, αποτελεί το θεμελιώδη 
λίθο της έρευνας- δράσης (Τριγγώνη και Διερωνίτου,2016).  

Εν κατακλείδι, ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι δόκιμο να θέσει ζήτημα εξάρτησης, 
αυτονομίας, ρόλων και σχέσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό συμπεφωνη-
μένο ηθικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη του τις υπάρχουσες κουλτούρες (Μιχαήλ, 
2016) και να στηρίζεται πάνω σε σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες βάσει διαπραγ-
μάτευσης (Παπαγεωργίου, 2016). Έτσι υπάρχει η πιθανότητα η μεθοδολογία της έρευ-
νας – δράσης να γίνει εργαλείο παρέμβασης με το οποίο θα προωθηθούν κοινωνικές 
αλλαγές με προβλεπόμενα αποτελέσματα. 

Άλλωστε σύμφωνα με τον Ηallinger o ρόλος του σχολικού ηγέτη είναι καθοριστικός 
επιδιώκοντας να αναπτύξει ένα κλίμα θετικό για μάθηση μέσα από διάφορες πρακτικές, 
προστατεύοντας τον εκπαιδευτικό χρόνο, διατηρώντας το όραμα και παρέχοντας κίνη-
τρα για μάθηση, προωθώντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, μέσα 
από την ανάπτυξη μιας κουλτούρας υψηλών προτύπων, προσδοκιών και συνεχούς βελ-
τίωσης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη συμβολή της Ηγεσίας στην αναξιοποίητη δυναμική των 
άτυπων ομάδων σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ΄ Διεύθυνσης Αθη-
νών. Το σχολείο δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην επίδοση των μαθητών, 
χωρίς ωστόσο να είναι ένα «εξαιρετικό» σχολείο. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις 
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δε φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη 
βελτίωση της μάθησης, των αποτελεσμάτων και της ευρύτερης δυναμικής του σχο-
λείου, ενώ δε εμφανίζονται ως μια ομοιογενής ομάδα. Υπάρχουν αρκετές διαφορές με-
ταξύ τους, τόσο ως προς την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους, όσο και 
ως προς την «αφοσίωσή» τους στο σχολείο. Έχουν δημιουργηθεί άτυπες ομάδες οι ο-
ποίες φαίνεται να έχουν κάποια –αναξιοποίητη– δυναμική. Ωστόσο, υπάρχει ένα απο-
δεκτό κλίμα συναδελφικότητας, χωρίς βέβαια να έχει φτάσει σε ιδανικά επίπεδα. Η 
αίσθηση της ηγεσίας είναι ότι υπάρχει αφενός συμβιβασμός προς την υπάρχουσα κα-
τάσταση αλλά και πυρήνες δημιουργικότητας που δεν αξιοποιούνται.  

Λέξεις-Κλειδιά: Άτυπες ομάδες, μετασχηματιστική/ κατανεμημένη ηγεσία, όρια - πε-
ριορισμοί. 

Εισαγωγή 

Η μελέτη εστιάζει στην αξιοποίηση θεωριών, μοντέλων και προσεγγίσεων ηγεσίας, 
μέσω των οποίων δύναται ο εκάστοτε διευθυντής σχολικής μονάδας να επιδράσει απο-
τελεσματικά, σε παρόμοια κατάσταση, αξιοποιώντας τη δυναμική των άτυπων ομάδων, 
ενώ αναδεικνύει τα όρια και τους περιορισμούς που θέτουν φραγμούς σε μια τέτοια 
προσπάθεια. Ο βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των άτυπων ομάδων ως βάση ανά-
πτυξης του παρόντος σχολείου. Η αξιοποίηση της ανταλλαγής απόψεων, της άτυπης 
συνεννόησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ώστε αυτή να προβεί σε μια αποδοτική και 
δημιουργική δράση, η οποία από τη μια θα βοηθήσει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος 
των εκπαιδευτικών για τους μαθητές και την ενίσχυση της μάθησης και από την άλλη 
θα βοηθήσει στην προσωπική βελτίωση, στην ενίσχυση της ικανοποίησής τους, αλλά 
και στην ενίσχυση της αφοσίωσής τους στο σχολείο στο οποίο εργάζονται. Με βάση 
τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να εντοπιστεί το κατάλληλο μοντέλο 
ηγεσίας, το οποίο θα διαχειριστεί καλύτερα τις ομάδες στο εσωτερικό του σχολείου και 
ειδικά τις άτυπες ομάδες, δεδομένου ότι η διαχείρισή τους μπορεί να οδηγήσει στην 
επιτυχία, σε επίπεδο ομαδικότητας και διοικητικής λειτουργίας του σχολείου.  

Η δημιουργία των άτυπων ομάδων 

Οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται αυθόρμητα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών 
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σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων (Θεοφιλίδης, 2012). Η φύση της εργασίας καθώς 
και η διευθέτηση του χώρου είναι δυνατόν να διευκολύνουν τη δημιουργία άτυπων 
κοινωνικών επαφών οι οποίες καταλήγουν πολλές φορές στον μετασχηματισμό ανεπι-
σήμων ομάδων (Μπερερή, Αμπόνη και Παπαϊωάννου, 2010). Οι ομάδες δηλαδή αυτές 
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ξεπηδούν μέσα από τη ζωή της τυπικής οργάνω-
σης και διαμορφώνουν τη δική τους οργάνωση, τρόπους δράσης, δικές τους αξίες και 
στόχους (Γεωργογιάννης,2010). Οι στόχοι αυτοί υποκινούν πολλές φορές τα μέλη ως 
άτομα και είναι πολύ πιθανό η επίτευξη αυτών των στόχων να έχει το προβάδισμα α-
πέναντι στους στόχους της επιχείρησης (Θεοφιλίδης, 1994). 

Στις ομάδες αυτές το άτομο έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες του (α-
σφάλεια, κοινωνική ανάγκη, αυτοεκτίμηση κ.λπ.) και θα ενταχθεί σε αυτές με μεγάλη 
προθυμία, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν του προσφέρει την ικανοποίηση που 
επιθυμεί (Fullan, 2001). Οι συμπεριφορές και ικανότητες που θα πρέπει να αναπτυ-
χθούν διοικητικά σχετίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία που καθορίζουν τον ηγέτη και 
τον καθιστούν αποτελεσματικό. Στη παρούσα περίπτωση καθίσταται αναγκαίο ο διευ-
θυντής να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός ηγέτης, δεδομένου ότι θα επανεκκινήσει 
το σχολείο δίνοντας ενδιαφέρον στους εκπαιδευτικούς, εφαρμόζοντας κανόνες στους 
μαθητές, εκμεταλλευόμενος τη συνεργασία και την ελευθερία των ομάδων αυτών. 

Αποτελεσματικός Ηγέτης 

Οι συμπεριφορές και ικανότητες του αποτελεσματικού ηγέτη, είναι οι (Bush, 2011): α) 
Τεχνογνωσία. Η γνώση της δουλειάς ή της τεχνολογίας, καθώς ηγείται μίας ομάδας 
ειδικών. Είναι δύσκολο να καθιερωθεί μια αρμονική σχέση με τα μέλη μίας ομάδας, 
όταν ο ηγέτης δε βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τη δουλειά τους. Τα μέλη της ομά-
δας πρέπει να σέβονται τη τεχνογνωσία του ηγέτη τους. β) Αξιοπρέπεια και ακεραιό-
τητα. Στοιχεία από 7.500 ηγέτες δείχνουν πως η ειλικρίνεια αποτελεί ένα από τα πιο 
περιζήτητα γνωρίσματα των ηγετών. Ωστόσο τα μέλη των ομάδων μετρούν την ειλι-
κρίνεια από τις πράξεις (συμπεριφορά) των ηγετών. Οι ηγέτες θεωρούνται ειλικρινείς 
από τους ακόλουθους τους όταν κρατούν τις υποσχέσεις τους (English, 2011). γ) Διο-
ρατικότητα σε καταστάσεις και ανθρώπους, δηλαδή η βαθύτητα κατανόησης, η οποία 
απαιτεί διαίσθηση και κοινή λογική. Πρόκειται για γνώρισμα ή συμπεριφορά, που προ-
άγει την ικανότητα να εκτελεί καλύτερα οποιαδήποτε εργασία, να είναι αποτελεσματι-
κότερος στην εκπαίδευση των μελών της ομάδας και ευαίσθητος με τα συναισθήματα 
των ανθρώπων. Επίσης, μπορεί να σχηματίσει άποψη για μία κατάσταση και να προ-
σαρμόσει τον τρόπο της ηγεσίας του ανάλογα, υιοθετώντας ακόμη και αυταρχικό στυλ 
ηγεσίας, αν χρειαστεί (Bush, 2011). δ) Διατήρηση υψηλών standards, δηλαδή υψηλού 
επίπεδου απόδοση, που αυξάνει την παραγωγικότητα και καθίσταται τρόπος αυτό-εκ-
πλήρωσης. Οι υψηλές προσδοκίες επιπλέον λειτουργούν στην ενθάρρυνση των μελών 
της ομάδας να επιτύχουν δύσκολους στόχους. ε) Σταθερότητα υπό συνθήκες πίεσης. 
Οι αποτελεσματικοί ηγέτες εκτελούν με σταθερότητα τις εργασίες τους, ακόμη και 
κάτω από φόρτο εργασίας και αβέβαιες συνθήκες. Όταν ο ηγέτης παραμένει ήρεμος, 
τα μέλη μίας ομάδας καθησυχάζονται πως όλα θα γίνουν ικανοποιητικά (Σαΐτης, 2008). 
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στ) Γρήγορη ανάκτηση δυνάμεων ύστερα από αποτυχίες. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες 
είναι ευπροσάρμοστοι, συνέρχονται εύκολα από αποτυχίες, εμπόδια, όπως μείωση προ-
ϋπολογισμών, υποβιβασμούς και απολύσεις και έτσι γίνονται παράδειγμα για τους υ-
φισταμένους (Bush, 2011). ζ) Υποστηρικτικότητα  με επιδοκιμασία και ενθάρρυνση 
των υφισταμένων και η) Καταμερισμός εξουσίας με τα μέλη της ομάδας. Ο διαμοιρα-
σμός της δύναμης είναι η βάση της ενδυνάμωσης. Ένας ηγέτης μοιράζεται την δύναμη 
με τα μέλη της ομάδας, ώστε να τα βοηθήσει να αποκτήσουν μεγαλύτερη πίστη στις 
ικανότητές τους. Με το διαμοιρασμό της δύναμης, ο ηγέτης πολλαπλασιάζει την απο-
τελεσματικότητα του και δημιουργείται χρόνος ανάληψης περισσότερων ευθυνών από 
τον ίδιο (Θεοφιλίδης, 2012). 

Τρόποι προσέγγισης των άτυπων ομάδων 

Στη συνέχεια μέσα από δυο ηγετικά στυλ θα μελετηθεί ο τρόπος προσέγγισης της άτυ-
πης ομάδας και η βελτίωση της συνεργασίας μαζί της, ώστε η ομάδα να καταστεί πε-
ρισσότερη αποτελεσματική για το σχολείο.  

Κατανεμημένη Ηγεσία 

Ο ηγέτης που ακολουθεί την κατανεμημένη ηγεσία, εξισώνεται με την κοινή, συλλο-
γική και εκτεταμένη ηγεσία με συγκεκριμένες πρακτικές, που στοχεύουν σε περισσό-
τερες ευκαιρίες για αλλαγή (Κατσαρός, 2008). Η κατανεμημένη ηγεσία συνδέεται θε-
τικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, αυξάνει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών 
στον οργανισμό, βελτιώνει την επίδοση των μαθητών και συνδέεται με τη συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων (Hallinger & Heck, 2009). Στόχος αυτής της ηγεσίας είναι να επιτευ-
χθούν οι στόχοι του οργανισμού μέσα από τις δράσεις και τα καθήκοντα διαφόρων 
ατόμων. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η κατανεμημένη ηγεσία επιδρά θετικά στις επι-
δόσεις των μαθητών, καθώς παρέχονται σε αυτούς κίνητρα (Leithwood et al., 2006). 
Ως προς την επιστημολογική της προσέγγιση έχει τη βάση της στην παραδοχή του κοι-
νωνικού εποικοδομητισμού σύμφωνα με την οποία η κατανόηση της οικοδόμησης και 
ανάπτυξης της γνώσης είναι αποτέλεσμα διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων μέσα σε 
πραγματικά κοινωνικά συγκείμενα. Επομένως οι ιδέες, τα γνωστικά σχήματα και οι 
πεποιθήσεις των ανθρώπων για τον κόσμο είναι δημιουργήματα της συλλογικής συνεί-
δησης. Η ηγεσία παύει να είναι το μονοπώλιο ενός μόνο ατόμου, αλλά είναι το αποτέ-
λεσμα των ηγετικών ρόλων που αναδύονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 
σχολικής κοινότητας και προκύπτει ως αποτέλεσμα πρακτικής και συλλογικής σοφίας 
– εμπειρογνωμοσύνης των ατόμων στους οποίους εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες. Με αυ-
τόν τον τρόπο αποσυνδέεται η ηγεσία από την ιεραρχία με αποτέλεσμα τη συνεχή δια-
μόρφωση και εξέλιξη του ατόμου μέσα στον οργανισμό με απώτερο στόχο τη δημιουρ-
γία κοινοτήτων μάθησης (Διερωνίτου, 2016). Συγχρόνως όμως η κατανεμημένη ηγεσία 
προκύπτει από τον τρόπο εργασίας των σχολικών μονάδων και αποβλέπει στη βελτί-
ωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στην οικονομική 
ευημερία, μέσα από την ενεργότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφά-
σεων. Το επίπεδο όμως της εμπλοκής τους εξαρτάται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό 
και την αυτοπληρότητά του (Γιασεμής, 2016). 
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Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Στη μετασχηματιστική ηγεσία, ο ηγέτης θα ταυτίσει τους υφισταμένους του και συγκε-
κριμένα με την άτυπη ομάδα στην αποστολή και τον στόχο του οργανισμού, καταφέρ-
νοντας αρχικά την αλλαγή της λειτουργίας του οργανισμού δεδομένου ότι όλοι πια θα 
υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων  (Σαΐτης, 2008). 

Ο ηγέτης ως μετασχηματιστής θέτει το όραμα, αξιοποιεί τα δοθέντα κίνητρα οπότε θα 
καταφέρει να καταστήσει ικανοποιημένους τους εργαζομένους του και ουδέτερους, 
αλλά και αρωγούς στη προσπάθεια του. Βασικό στοιχείο είναι η διαχείριση των αλλα-
γών. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναπτυχθεί μια διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών 
που θα υποστεί η άτυπη αυτή ομάδα. ώστε να μην αντιδράσει και να επιφέρει προβλή-
ματα στον οργανισμό ακόμα και στις καθημερινές του λειτουργίες. Η διαχείριση των 
αλλαγών θα γίνει με τη καθημερινή εξοικείωση με τη νέα τάξη πραγμάτων μέσα στο 
σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει τις συγκρούσεις που μπορεί να αναπτυχθούν 
στον χώρο του σχολείου (Μπουραντάς, 2001). Ως προς την επιστημολογική της προ-
σέγγιση, οι οπαδοί της ερμηνευτικής προσέγγισης θεωρούν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις 
και συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζονται με ποσοτικές πρακτικές και 
δίνουν βαρύτητα στο νόημα και την ερμηνεία που προσδίδουν οι κοινωνικά δρώντες 
στη δράση, καθώς και τη συμπεριφορά τη δική τους και των άλλων. (Διερωνίτου,2016). 
Η  μορφή εξουσίας πηγάζει από τους ανθρώπους και δεν ασκείται πάνω σε αυτούς, 
δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη δράση που θα επιφέρει την αλλαγή της οργα-
νωσιακής κουλτούρας. Πρόκειται για εμπνευσμένη παρώθηση και εξατομικευμένη θε-
ώρηση, για ερμηνευτική προσέγγιση που βλέπει την ηγεσία ως το αποτέλεσμα της υ-
ποκειμενικής αντίληψης και ερμηνείας ενός «χαρισματικού ατόμου» (Διερωνίτου, 
2016), εφόσον μετασχηματίζει τις αντιλήψεις και τις απόψεις εντός του οργανισμού, 
ώστε να υπερβαίνει τα τυχόν εμπόδια που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο οικο-
δομείται μέσα από αυτήν την πορεία ο αλληλοσεβασμός και η χάραξη κοινού οράματος 
για επίτευξη υψηλότερων στόχων της σχολικής μονάδας. Αναμένεται δηλαδή από τον 
ηγέτη να αλλάξει την υφιστάμενη κουλτούρα του οργανισμού, οδηγώντας την σε υψη-
λού επιπέδου δεσμεύσεις ανάμεσα στο προσωπικό και στην αυτονόμηση – αυτοδιαχεί-
ριση της σχολικής μονάδας, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, παρέχοντας σε αυτούς στήριξη και ευκαιρίες προς επίτευξη των 
στόχων και του διαπραγματευθέντος κοινού οράματος (Γιασεμής, 2016). 

Δομική Μακροθεωρία – Σύγχρονη Διοικητική Θεωρία 

Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η Δομική Μακροθεωρία, Σύγχρονη Διοι-
κητική Θεωρία αποτελεί τη βάση για τις μορφές ηγεσίας – μοντέλα που ήδη έχει γίνει 
αναφορά. Πρόκειται για τη σύνθεση της Κλασικής θεωρίας, γραφειοκρατία – επιστη-
μονική διοίκηση, και της Νεοκλασικής, των ανθρωπίνων σχέσεων, και στηρίζεται στη 
συμμετοχική διοίκηση και την επιδίωξη των οργανισμικών στόχων, οι οποίοι ταυτό-
χρονα, προβάλλουν και ως ατομικοί στόχοι. Έχει ως υπόβαθρό της  σύνθετο χαρακτήρα 
των κινήτρων και την ετοιμότητα του ανθρώπου να συνεργάζεται για την πραγμάτωση 
αμοιβαίων αποδεκτών στόχων. Είναι πρισματικού χαρακτήρα και  ως φιλοσοφία 
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ενστερνίζεται το συμμετοχικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της μονάδας 
σκέφτονται συστημικά, εξατομικεύουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το επίπεδο 
ωριμότητάς τους, οδηγούνται σε συναπόφαση και συνεργούν, έτσι ώστε οι στόχοι του 
σχολείου να γίνονται και ατομικοί στόχοι (Θεοφιλίδης,  2012). Ως ανθρωπολογική 
βάση ακολουθεί αυτή του «σύνθετου ανθρώπου» (Schein,1972), o οποίος βρίσκει νό-
ημα στην εργασία του, ολοκληρώνεται μέσα από αυτήν και αυτοπραγματώνεται ως 
άνθρωπος προωθώντας τους οργανισμικούς στόχους τους οποίους αποδέχεται ως δικές 
του επιδιώξεις. Διαμορφώθηκε μέσω των θεωρητικών μελετών των Maslow(1984), Ar-
gyris(1957), Mc Gregor & Herzeberg (1960), και ακολουθεί – ενστερνίζεται - το  κα-
νονιστικό ψυχολογικό συμβόλαιο αναμορφωτικού τύπου, σύμφωνα με το οποίο το ά-
τομο συντάσσεται με τους στόχους του οργανισμού και εργάζεται δημιουργικά για την 
πραγμάτωσή τους συμμετέχοντας, τόσο στον καθορισμό των σκοπών, όσο και των μέ-
σων πραγμάτωσής τους (Θεοφιλίδης, 2012). Η συγκεκριμένη θεωρία αποδέχεται τον 
διεκπεραιωτικό ηγέτη (Θεοφιλίδης, 2012), που προσπαθεί να εξισορροπήσει τις απαι-
τήσεις της υπηρεσίας με τις ανάγκες και διαθέσεις των μελών της επιτυγχάνοντας τον 
συγκερασμό της νομοθετικής και ιδιογραφικής διάστασης της υπηρεσίας. Η συμπερι-
φορά του διευθυντή είναι συνάρτηση, αφενός των ευθυνών και καθηκόντων της θέσης, 
του ρόλου του και των προσδοκιών των εξωτερικών και εσωτερικών ακροατηρίων του 
για τον ρόλο αυτό που αναλαμβάνει και αφετέρου, της ιδιοτυπίας του, της διοικητικής 
του φιλοσοφίας, των προσόντων του, της προσωπικότητάς του, της ικανότητάς του, 
των προσωπικών ιδιοτήτων του, αναγκών και διαθέσεών του (Getzels και Guba, 1957).  

Σχετικά με την εναρμόνιση των οργανισμικών στόχων (νομοθετική διάσταση) της υ-
πηρεσίας και των ατομικών αναγκών και κινήτρων (ιδιογραφική διάσταση της υπηρε-
σίας) ασχολήθηκαν οι Blake και Mouton, (1968) προτείνοντας ως εργαλείο το διοικη-
τικό πλέγμα, μέσω του οποίου ο ηγέτης μπορεί να μελετήσει την ηγετική του συμπερι-
φορά. Έτσι χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα παραπάνω στη θέση (9,9) εκφράζεται η 
φιλοσοφία της μεγιστοποίησης των δύο διαστάσεων, η οποία προσπαθεί να επιτύχει 
υψηλή απόδοση δημιουργώντας συνθήκες ενεργητικής συμμετοχής των υφισταμένων 
και αξιοποίηση των ιδεών και ικανοτήτων τους. Πηγή εξουσίας του τόσο νομική όσο 
και η χαρισματική ιδιότητα. Οι μελέτες του Hawthorne, ωστόσο, κάνουν λόγο για τρίτη 
μεταβλητή που παρεμβάλλεται μεταξύ της νομοθετικής και ιδιογραφικής διάστασης 
της υπηρεσίας των Getzels και Cuba (1957), η οποία σχετίζεται με το πνεύμα και το 
κλίμα της ομάδας ως συνόλου και ονομάζεται διαθέσεις της ομάδας. Αυτή η προσθήκη 
υποβάλλει, πέρα από την επίσημη οργάνωση της υπηρεσίας, δημιουργείται και η ανεπί-
σημη, ένα σύνολο ατόμων που εργάζονται μαζί. Η ομάδα και το κλίμα που αυτή δη-
μιουργεί παρεμβαίνουν στη νομοθετική και ιδιογραφική διάσταση της υπηρεσίας. Με 
το σχηματισμό ανεπίσημων ομάδων δημιουργείται συγκεκριμένο οργανισμικό κλίμα 
που επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών της υπηρεσίας. Η ανεπίσημη οργάνωση και 
το κλίμα της επιδρούν στη συμπεριφορά των μελών της ομάδας. Τελικώς, η συμπερι-
φορά του ατόμου - μέλους προσαρμόζεται και προς τους κανονισμούς και τα πιστεύω 
της ομάδας (Θεοφιλίδης, 2012). 
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Όρια στην εφαρμογή των μοντέλων 

Αξίζει να αναφερθούν οι περιορισμοί που διαπιστώθηκαν ως προς την εφαρμογή αυτών 
των μοντέλων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της κατανεμημένης ηγεσίας η προσέγ-
γιση "από την κορυφή προς τη βάση", ερμηνεύεται από τους εκπαιδευτικούς ως λαν-
θασμένη εξουσιοδότηση ή ακόμα και εξαναγκασμός (Hatcher, 2005). Ακόμη, όταν 
κρατείται σφιχτά ο έλεγχος και η εξουσία και δεν επιλέγεται η λογική της ανάπτυξης 
εναλλακτικών ηγετών, καθώς είναι πιο βολική η εμπλοκή αυτών που υποστηρίζουν την 
ατζέντα του ηγέτη, δημιουργείται σοβαρός περιορισμός. Επιπλέον, ενδέχεται να μη δη-
μιουργούνται οι προϋποθέσεις να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί ως οπαδοί αδιακρί-
τως. Υπάρχει επίσης ηθικός προβληματισμός σχετικά με τη χρήση της κατανεμημένης 
ηγεσίας για τη ρητή εξασφάλιση ή τον εξαναγκασμό της δέσμευσης των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να λειτουργήσουν στις προσπάθειες για βελτιωμένες παρεμβάσεις και κυ-
βερνητικές μεταρρυθμίσεις (McInerny, 2003. Hatcher, 2005). 

Σύμφωνα με την Wright (2008) ένας νεοδιορισμένος σχολικός διευθυντής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την κατανομή της ηγεσίας για να μεταβιβάσει τα καθήκοντα και να 
μετατοπίσει τις ευθύνες, ιδίως στο σημερινό κλίμα μεταρρυθμίσεων. Έτσι μπορεί να 
λειτουργήσει ως ανακούφιση  από το διοικητικό φόρτο εργασίας σε μια προσπάθεια να 
επικεντρωθούν σε εκπαιδευτικά θέματα. Κάποιες φορές όμως χρησιμοποιούνται κατα-
νεμημένες μορφές ηγεσίας για να καταπνίξουν τις αποκλίνουσες απόψεις ή για να α-
ποφύγουν τους βασικούς εκπαιδευτικούς. Με την ανάπτυξη δομών και διαδικασιών για 
την προώθηση αλλαγών στις διαδικασίες ηγετικής διαχείρισης (π.χ. τακτικές συναντή-
σεις συνεργασίας σε επίπεδο βαθμού), οι δάσκαλοι παραμένουν απασχολημένοι και 
έτσι δεν υπάρχει χρόνος να προκαλέσουν προβλήματα ή να εκτροχιάσουν τα σχέδια 
(Wright, 2008). 

Αναφορικά με τους περιορισμούς στη μετασχηματιστική ηγεσία, αν ο ηγέτης δεν έχει 
ηθική ανάπτυξη μπορεί να λειτουργήσει ως εξιδανικευμένος ηγέτης με επιζήμιες συνέ-
πειες όπως η τυφλή εμπιστοσύνη των οπαδών. Επιπλέον, οι ηγέτες μετασχηματισμού 
μπορεί να αποσπάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων από ζητήματα διανομής και να τις 
επικεντρώσουν σε «κοινούς στόχους» ή κοινά συμφέροντα, θέτοντας τους εαυτούς 
τους πάνω από τις ανάγκες των οπαδών και γινόμενοι αυταρχικοί και αντιδημοκρατι-
κοί, που σημαίνει ότι η ηγεσία δεν μπορεί να είναι συμμετοχική ή δημοκρατική  
(Northouse, 2013, Hetland και συν., 2008 ). 

Αποτελέσματα εφαρμογής των μοντέλων 

Ένας ηγέτης μετασχηματισμού μπορεί να σχεδιάζει και είναι ανοιχτός στην αλλαγή και 
την ανάπτυξη. Αυτά είναι χρήσιμα επειδή δείχνουν ότι η διοίκηση έχει μακροπρόθεσμα 
σχέδια. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι γίνονται αισιόδοξοι και εμπνέονται για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.  

Στην μελέτη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε η τακτική της απασχόλησης των αποκλινό-
ντων, καθώς υπήρξε μια πιεστική κατάσταση, με ποικίλα εκπαιδευτικά και 
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διαχειριστικά ζητήματα που ήταν ιδιαίτερα διογκωμένα εκείνη την περίοδο. Διαπιστώ-
θηκε ακόμη ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργήθηκε εσωτερικός ανταγωνι-
σμός μεταξύ των εκπαιδευτικών, τον οποίο η ηγεσία φρόντισε να εξαλείψει, για να 
αποφευχθεί μια επιπλέον δημιουργία άτυπων ομάδων μέσω της συσπείρωσης των μεν 
με τους δε. Σημαντικός περιορισμός ήταν ότι η συμμετοχή πολλών ανθρώπων στη 
λήψη αποφάσεων για ζητήματα του σχολείου προκάλεσε μια επιβράδυνση στη διαδι-
κασία, η οποία δεδομένου του περιορισμένου χρόνου, λειτούργησε αρνητικά από την 
πλευρά της ηγεσίας. 

Πράγματι στη μελέτη περίπτωσης που εξετάζεται, παρότι, οι υφιστάμενοι μοιράστηκαν 
το όραμα και  τα όνειρά τους και δούλεψαν μαζί με τη διοίκηση, η οποία τους έκανε 
να αισθάνονται ότι είναι μέρος της ομάδας, ενώ εργάστηκαν για πολλές ώρες υπερβαί-
νοντας τα καθήκοντά τους για να επιτύχουν τους στόχους του οργανισμού, διαπιστώ-
νεται ότι, ναι μεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της σχολικής μονάδας, αλλά εξουθενώθηκαν 
οι συμμετέχοντες, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. 

Συμπέρασμα 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και πάλι οι ομάδες στο 
εσωτερικό του οργανισμού και οι τυπικές ομάδες να λειτουργήσουν περισσότερο ως 
τυπικές, ακολουθώντας τις ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού, χωρίς να χάσουν 
την ελεύθερη υπόσταση τους, βοηθώντας το σχολείο σε επίπεδο καινοτομίας και προ-
όδου. 
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Θετική κουλτούρα Συνεργασίας 
 

Xανιώτη Μαρουσώ 
Εκπ/κός ΠΕ 70/71, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  

Med, Yποψήφια Διδάκτορας, marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Ένας κοινωνικός ρόλος αναπτύσσεσαι μέσα από την κοινωνική ανάγκη και μέσα από 
την έννοια της κοινωνικής ομάδας. Οι ρόλοι που καλείται να παίξει ο κάθε άνθρωπος, 
είτε ορίζονται από τον πολιτισμό με γνώμονα τις ανάγκες τις ομάδας, είτε τα άτομα 
παίζουν τους ρόλους που τους επιβάλλονται πιεστικά από τη γύρω κοινωνική πραγμα-
τικότητα (Καρακατσάνη, 1985).  O προβληματισμός που εγείρεται στην παρούσα με-
λέτη είναι ο τρόπος κατά τον οποίο ένας διευθυντής σχολικής μονάδας θα μπορούσε 
να δημιουργήσει μια θετική κουλτούρα συνεργασίας βελτιώνοντας τις δραστηριότητες 
που ενισχύουν τη συναδελφικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
μέσα από συγκεκριμένα και εστιασμένα παραδείγματα, αναδεικνύοντας τον ουσια-
στικό του ρόλο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θετική κουλτούρα συνεργασίας, ρόλοι, αποτελεσματικότητα, στρα-
τηγικές επιλογές, μετασχηματισμός. 

Εισαγωγή 

Ο όρος «ρόλος» έχει διαφορετική σημασία κατά τη χρήση του. Για ορισμένους συγ-
γραφείς ορίζεται ως «ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με μια θέση ή λει-
τουργία στην κοινωνία γενικότερα, σ’ έναν οργανισμό ή σε μια ομάδα» (Κανελλόπουλος, 
1991:241) και ως «η χαρακτηριστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται σ’ ένα άτομο, το 
οποίο βρίσκεται μέσα σε μια ομάδα» (Ζαβλανός, 1991: 36), ενώ για άλλους εκλαμβά-
νεται ως «Το πλέγμα των κανόνων και των προσδοκιών συμπεριφοράς που αναφέρονται 
για εκπλήρωση στον κάτοχο μιας συγκεκριμένης θέσης σε μια κοινωνική ομάδα ή σε μια 
κοινωνία ευρύτερα» και ως «ένα σύνολο αναμενόμενων δραστηριοτήτων ή συμπεριφο-
ράς που απορρέουν από ένα επάγγελμα» (Dubrin,1998, p.27).  

Ο ρόλος του ηγέτη, διευθυντή ενός σχολείου είναι να επιβλέπει τις δραστηριότητες των 
υφισταμένων του. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι ο διευθυντής, ο ηγέτης σε μια σύγχρονη 
οργάνωση, άρα και στη σχολική μονάδα, εκτελεί και πολλές άλλες λειτουργίες. Η 
πραγματική λειτουργία του διευθυντή ηγέτη στη σχολική μονάδα είναι να χρησιμεύει 
ως συνδετικός κρίκος που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των ομάδων ή των υποσυ-
στημάτων, τα οποία αποτελούν τη σχολική μονάδα, αν την θεωρήσουμε ως ανοικτό 
σύστημα (Σαϊτης,2008).  

Ο διευθυντής σχολείου δεν μπορεί να φέρει μόνος του σε πέρας όλα τα καθήκοντα που 
απορρέουν από τη διευθυντική του θέση, πρέπει να διαθέτει ικανότητες, ώστε να συ-
ντονίζει τις προσδοκίες των άλλων με τις δικές του σε μια περιεκτική και αποτελεσμα-
τική «αμοιβαία δέσμευση» (Σαΐτης, 2007, σσ.123-124). 
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Η κουλτούρα και οι αξίες του οργανισμού, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, η ανά-
πτυξη διαδικασιών και συστημάτων αποτελούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ορ-
γανισμού τα οποία σύμφωνα με έρευνες στις ΗΠΑ, Αγγλία και Σκανδιναβία αποτελούν 
τα 2/3 της λειτουργίας του σχολείου (Cook and Friend,1991)  

Αποτελεσματικό σχολείο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον από τη 
σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα σχολείο είναι η αξιοπιστία, ο σεβασμός και 
η δικαιοσύνη. Αξιοπιστία σημαίνει τα στελέχη να επικοινωνούν συχνά με τους εργα-
ζόμενους σχετικά με την πορεία και τα σχέδια του οργανισμού και να ζητούν τις ιδέες 
τους (Σαΐτης, 2007). Για να είναι όμως o ηγέτης αξιόπιστος και να μπορεί να προάγει 
μια θετική κουλτούρα συνεργασίας πρέπει τα λόγια ν’ ακολουθούνται από έργα, να 
υπάρχει όραμα και επαληθεύεται στην καθημερινότητα. Σεβασμός σημαίνει παροχή 
του κατάλληλου εξοπλισμού και εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς, σημαίνει εκτί-
μηση της καλής δουλειάς και ισορροπία της προσωπικής και επαγγελματικής δουλειάς. 
Δικαιοσύνη σημαίνει τίμιο μοίρασμα της οικονομικής επιτυχίας μέσα από ανταμοιβές 
και προγράμματα παροχών. Ο εργασιακός χώρος φροντίζει να αποδεσμεύεται από ο-
ποιασδήποτε φύσης διακρίσεις, ορίζοντας ξεκάθαρες διαδικασίες αντιμετώπισης και 
επίλυσης διαφορών. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυξάνει ση-
μαντικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Οργανισμού.  Σ’ έναν οργανισμό με βέλτι-
στο εργασιακό περιβάλλον οι αποστάσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων εξασθε-
νούν. Ο εργασιακός χώρος γίνεται μια κοινότητα. Οι εργαζόμενοι νιώθουν υπερήφανοι 
για την δουλειά τους, την ομάδα τους, τον οργανισμό τους. Αισθάνονται ότι μπορούν 
να είναι ο εαυτός τους στη δουλειά. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο κλίμα συναδελφικότητας 
και επιθυμούν να συνεχίσουν εκεί τη καριέρα τους (Gupta, MacMillan and Surie,2004).  

Οι σχολικοί οργανισμοί που έχουν ικανοποιημένο το εκπαιδευτικό προσωπικό, απο-
λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά  ικανοποίησης και αφοσίωσης, αναπτύσσουν μεγα-
λύτερες καινοτομίες και δημιουργικότητα και επωφελούνται από μεγαλύτερη κερδο-
φορία και παραγωγικότητα. Όταν ένας Οργανισμός επενδύει στους ανθρώπους του ε-
πενδύει και στην επιτυχία του (Κουρέα,2016). 

Ο ρόλος του ηγέτη στον μετασχηματισμό της οργανωσιακής κουλτούρας 

 «Ο ηγέτης σε αυτούς τους οργανισμούς που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, ακούει 
και λαμβάνει υπόψη του αυτά που λένε τα στελέχη του και τους δίνει τη δυνατότητα ν’ 
ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα που δέχονται. Είναι οι σχολικές μονάδες που επικοι-
νωνούν τις αξίες τους με σαφήνεια και προάγουν τη δημιουργία μιας θετικής κουλτού-
ρας που προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν εξασφαλίσει κάτι 
σημαντικό, ότι το ανθρώπινο δυναμικό τους μπορεί να δρα προνοητικά, είναι ενεργο-
ποιημένο και παραγωγικό και -το σπουδαιότερο- είναι πιστό και αφοσιωμένο» (Gupta, 
MacMillan and Surie, 2004).  

Ο Kotter (1996) στο βιβλίο του «Καθοδηγώντας τις αλλαγές» παραθέτει 8 διακριτά 
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βήματα που καθιστούν το μετασχηματισμό της οργανωσιακής κουλτούρας επιτυχή:  

❖ Ενδυνάμωση της αίσθησης του επείγοντος με εστίαση της προσοχής στην απο-
δοτικότητα και εξέλιξη του κλάδου. 

❖ Η δημιουργία κατάλληλου ηγετικού συνασπισμού. 

❖ Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής και προσπάθεια κοινοποίησης του ορά-
ματος σε όλο το εύρος του οργανισμού. 

❖ Εξουσία στους εργαζόμενους για επίτευξη αλλαγών.  

❖ Κέρδη για τους εργαζόμενους και ανταμοιβές για την συμβολή τους. 

❖ Παγίωση αξιοπιστίας επιτυχιών για περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας. 

❖ Προώθηση διαδικασίας αλλαγών. 

❖ Θεσμοποίηση της διαδικασίας αλλαγής ως μια νέα κουλτούρα.  

Θετική κουλτούρα συνεργασίας  

Οι διευθυντές όλων των βαθμίδων στα σχολεία αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση 
της σχολικής κουλτούρας. Είναι εκείνοι που οφείλουν να προβούν σε σημαντικές ενέρ-
γειες για την κατάλληλη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου. Πριν προβούν 
όμως σε οποιαδήποτε ενέργεια για την αναμόρφωσή της, πρέπει πρώτα να γνωρίζουν 
τα βαθύτερα νοήματα που ενσωματώνονται στο σχολείο (Σαϊτης,2008). 

Μια θετική κουλτούρα συνεργασίας δεν μπορεί να υπάρξει μέσα σε ένα σχολείο, εκτός 
αν ο διευθυντής είναι σε θέση να αντιληφθεί τόσο το «τι είναι συνεργατική κουλτούρα» 
όσο και «γιατί είναι σημαντική και πρέπει να υποστηρίζεται ενεργά η ανάπτυξη 
(Scribner, Hager, & Warne, 2002) καθώς και η διατήρηση μιας τέτοιας κουλτούρας» 
(Mangin, 2007:53).   

Συνεργατικές Στρατηγικές - Επιλογές της Ηγεσίας 

Οι ενέργειες του διευθυντή ενός σχολείου, όπως το παρόν εξεταζόμενο, πρέπει να ο-
δεύουν προς τη διαμόρφωση και την υποστήριξη μιας συνεργατικής κουλτούρας με 
πολλούς τρόπους, τόσο «μεγάλους» όσο και «μικρούς», ώστε να αναπτυχθεί και να 
ανθίσει μια νοοτροπία συνεργασίας.  

Μια σημαντική δραστηριότητα ενός διευθυντή σχολείου για την υποστήριξη της συ-
νεργατικής κουλτούρας είναι να αποτελεί ο ίδιος μοντέλο συνεργατικής δουλειάς με 
τους άλλους επαγγελματίες του σχολείου(Marmara and Karousiou,2016). Δουλεύοντας 
συνεργατικά το προσωπικό του σχολείου για τον προσδιορισμό των στόχων, ο διευθυ-
ντής όχι μόνο αποτελεί πρότυπο συνεργασίας, αλλά ενδυναμώνει επίσης το υπόλοιπο 
προσωπικό του σχολείου ώστε να πάρουν αποφάσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
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εξασφαλίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προσωπικού του σχολείου συνεισφέρει στη 
βελτίωση του σχολείου (Waldron & Mcleskey, 2010). Μέσω αυτών και άλλων παρό-
μοιων δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται αμέσως μετά, οι διευθυντές οι οποίοι υπο-
στηρίζουν με επιτυχία συνεργατικές κουλτούρες διασφαλίζουν και την ενεργή υποστή-
ριξη της συνεργατικής κουλτούρας από το σύνολο του προσωπικού (Mangin, 2007).   

Οι συνεργατικές στρατηγικές παρέχουν το πλαίσιο στους διευθυντές να εξερευνήσουν, 
να προβληματιστούν και να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 
θέματα που τους απασχολούν. Οι στρατηγικές αυτές, παρέχουν την κοινωνική, συναι-
σθηματική και πνευματική εμπλοκή με συναδέλφους, ώστε να υπάρξει αλλαγή και α-
νανέωση στη σχολική ζωή (Waldron & Mcleskey, 2010). Οι διευθυντές σχολείων χρη-
σιμοποιούν επτά ευρείες στρατηγικές για να επηρεάσουν και να ενισχύσουν την κουλ-
τούρα του σχολείου. Για παράδειγμα, δίνουν έμφαση στους κοινούς στόχους, στη συλ-
λογική λήψη αποφάσεων, στη μείωση της απομόνωσης των εκπαιδευτικών, στην εξέ-
λιξη του προσωπικού, την άμεση και συχνή επικοινωνία, στο μοίρασμα της εξουσίας 
και των ευθυνών, καθώς και στην αναγνώριση του έργου τόσο του προσωπικού όσο 
και των μαθητών (Καρούσιου, Χ.Π., 2016) Πιο αναλυτικά: Πρώτα απ’ όλα, ο διευθυ-
ντής πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται και δεσμεύονται στη 
δουλειά τους οι εκπαιδευτικοί. Δεύτερον, ο διευθυντής πρέπει να έχει ένα σαφές όραμα 
του σχολείου. Ένα όραμα του “πώς” θα έμοιαζε το σχολείο αν λειτουργούσε ιδανικά. 
Μια τρίτη σημαντική στρατηγική για τον διευθυντή είναι η συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέταρτον, ο 
διευθυντής είναι απαραίτητο να αφιερώσει χρόνο στην αναθεώρηση της αποτελεσμα-
τικότητα τους, καθώς και της τόνωσης των εκπαιδευτικών ώστε να προβληματιστούν 
σχετικά με τη διδασκαλία τους (Κουρέα, Π., 2016). Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι διευ-
θυντές, χρειάζονται εποικοδομητική και συνεχή ανατροφοδότηση, ώστε να αποδίδουν 
στο μέγιστο δυνατό. Η εμπιστοσύνη, φυσικά, είναι ένα βασικό συστατικό της γόνιμης 
ανατροφοδότησης όπως και η χρήση της αυτό-αξιολόγησης. Τέλος, ο διευθυντής πρέ-
πει να διασφαλίσει όλους τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συνεργασία (Θεοφιλίδης, Χρ., 1992). 

Εστιασμένα παραδείγματα συνεργατικότητας 

Ο σχολικός ηγέτης μπορεί να εμπνεύσει τη συνεργατικότητα στους εκπαιδευτικούς κα-
θοδηγώντας τους με συγκεκριμένους στόχους στο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, μπορεί 
να αναθέσει μια κοινή δραστηριότητα των εκπαιδευτικών, όπως επισκέψεις σε μουσεία 
για να εξοικειωθούν οι μαθητές  με τον κόσμο και να κατανοήσουν καλύτερα τους 
φυσικούς νόμους. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα αναθέσουν στους μαθητές την εκ-
πόνηση εργασίας με θέμα τα όσα αποκόμισαν από το μουσείο φυσικής ιστορίας, την 
οποία θα παρουσιάσουν στην κοινότητα. Μπορεί ακόμη να προτείνει ότι οι βελτιώσεις 
στα μαθηματικά επιτεύγματα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε κρατικές αξιολογή-
σεις.  

Ανάλογη δραστηριότητα είναι οι συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες για την ε-
πίτευξη ενός κοινού στόχου, όπως η διερεύνηση δημοσίων ζητημάτων ή η απάντηση 
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σε προβλήματα της κοινωνίας, για να κατανοήσουν την έννοια και το ρόλο της πολι-
τειότητας.  

Ως προς την κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε αν κάθε εκπαιδευτικός δεχόταν να βιντεο-
σκοπήσει το μάθημα του και στη συνέχεια να το παρουσιάσει σε μικρές ομάδες εστία-
σης, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα και θα παράσχουν ανατροφοδότηση, ώστε 
να υπάρξουν εποικοδομητικές συνομιλίες για την ποιότητα της διδασκαλίας και τυχόν 
αλλαγές στην διδασκαλία.  

Η δημιουργία θετικής κουλτούρας συνεργασίας θα επιτευχθεί αν οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου επιζητήσουν επαγγελματικές κοινότητες εκμάθησης, συλλογικές δηλαδή ο-
μάδες εκπαιδευτικών που συναντώνται τακτικά για να επικεντρωθούν σε ένα εκπαι-
δευτικό ή παιδαγωγικό θέμα (Θεοφιλίδης, 2012).  
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Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση 

Μαμάκου Κυριακή  
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, M.Sc., kmamakou@hotmail.com 

Περίληψη 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως το σχολείο αναπαράγει, τόσο τις ανισότητες που φέρει 
ο κάθε μαθητής λόγω της καταγωγής και της κοινωνικής θέσης του, όσο και τις ανισό-
τητες των παγκοσμιοποιημένων καπιταλιστικών κοινωνιών. Συνέπεια είναι η σχολική 
διαρροή και οι μειωμένες πιθανότητες πρόσβασης ορισμένων μαθητών στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Ωστόσο, η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση ανάγεται σε προϋπό-
θεση εξασφάλισης κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς μέσω αυτής, αλλά και μέσω άλλων 
θεσμών δημιουργούνται ως ένα βαθμό οι προϋποθέσεις για ισότητα ευκαιριών στη 
διεκδίκηση αξιωμάτων, αλλά και για κοινωνικές αλλαγές.  

Λέξεις-Kλειδιά: κοινωνικές ανισότητες, εκπαίδευση, κοινωνικό κεφάλαιο.  

Εισαγωγή 

Ως κοινωνική ανισότητα ορίζεται «η ύπαρξη άνισων ευκαιριών και πλεονεκτημάτων 
κατά κοινωνική θέση ή κατηγορία πληθυσμού» (Τσαούσης, 1989, σ. 139). Η εκπαί-
δευση αποτελεί κοινωνικό θεσμό και δε λειτουργεί αποκομμένα από τα χαρακτηρι-
στικά της κοινωνίας που υπηρετεί. Κατά συνέπεια, ανισότητες παρατηρούνται και στις 
ευκαιρίες και στα πλεονεκτήματα που μπορούν να λάβουν οι εκπαιδευόμενοι (Κυρίδης, 
1996).  

Το σχολείο ως μηχανισμός αναπαραγωγής του πολιτιστικού 
και κοινωνικού κεφαλαίου της οικογένειας 

Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση ανάγεται σε βασική προϋπόθεση εξασφάλισης 
κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς μέσω αυτής, αλλά και μέσω άλλων θεσμών δημιουρ-
γούνται ως ένα βαθμό οι προϋποθέσεις για ισότητα ευκαιριών στη διεκδίκηση αξιωμά-
των, αλλά και για κοινωνική αλλαγή. Πρωτίστως οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι, στην 
περίπτωση που απορρίψουν το υπάρχον κατεστημένο, μπορούν να επιδιώξουν την α-
νατροπή του παρασύροντας και την υπόλοιπη κοινωνία στην αλλαγή. Στην ενότητα 
αυτή θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων α-
ναφερόμενοι αρχικά στις ανισότητες που οφείλονται στο διαφορετικό πολιτιστικό και 
κοινωνικό κεφάλαιο των μαθητών, σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο σημαντικότερος παράγοντας σχολικής επιτυχίας είναι 
το κληρονομημένο πολιτιστικό κεφάλαιο που φέρει ο κάθε μαθητής λόγω της καταγω-
γής και της κοινωνικής θέσης του. Με τον όρο αυτό ο Bourdieu δεν αναφέρεται μόνο 
σε γνώσεις και δεξιότητες, αλλά σε έναν τρόπο ζωής (habitus), μια συγκεκριμένη 
στάση και συμπεριφορά. Πρόκειται, για παράδειγμα, για τον τρόπο που ντυνόμαστε, 
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που διασκεδάζουμε, τη διακριτική αίσθηση της καλαισθησίας, τις προτιμήσεις μας στο 
διάβασμα. Όλα αυτά τα αντλεί το άτομο μέσω της ώσμωσης από την οικογένεια. Ειδι-
κότερα, με τον όρο πολιτιστικό κεφάλαιο ο Bourdieu εννοεί όλα τα μορφωτικά αγαθά 
που έχει αποκτήσει κάποιος, π.χ. βιβλία, πίνακες, τίτλους σπουδών (Νόβα – Καλ-
τσούνη, 2010). Αντίστοιχα, με τον όρο κοινωνικό κεφάλαιο αποδίδονται οι κοινωνικές 
γνωριμίες και σχέσεις της οικογένειας (Νόβα – Καλτσούνη, 2010).  

Κατά συνέπεια, υιοθετούμε από πολύ νωρίς την κουλτούρα της κοινωνικής ομάδας 
στην οποία ανήκουμε και ακολουθούμε ένα είδος κοινωνικού πεπρωμένου, το οποίο 
σε πολύ μικρό βαθμό μπορούμε να επηρεάσουμε. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διαπί-
στωση πως το πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τη 
σχολική επίδοση από ό,τι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας (Πατερέκα, 1986· 
Φραγκουδάκη, 1985). 

Επομένως, η εκπαιδευτική ανισότητα προκύπτει, επειδή οι κουλτούρες των εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων είναι σχεδόν όμοιες με την κουλτούρα της ανώτερης κοινωνικής τά-
ξης, την οποία και προωθούν αυθαίρετα. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα είδος εγ-
χάραξης της παραδοσιακής κουλτούρας στους μαθητές. Κατά συνέπεια, μαθητές προ-
ερχόμενοι από ανώτερα κοινωνικά στρώματα παρουσιάζουν άριστες ως πολύ καλές 
σχολικές επιδόσεις. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με μαθητές που φέρουν διαφορετικό 
πολιτιστικό κεφάλαιο, οι οποίοι υφίστανται ένα είδος σχολικής βίας με την είσοδό τους 
στη σχολική ζωή και σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούνται ακόμη και στην εγκατάλειψη 
των σπουδών τους (λειτουργία διαγραφής) (Πατερέκα, 1986). Συνακόλουθα, αυτονό-
ητο είναι πως το κληρονομημένο πολιτιστικό κεφάλαιο επηρεάζει τις επιλογές των μα-
θητών, όσον αφορά την επιλογή σπουδών, αλλά και επαγγέλματος.  

Μεταφέροντας την παραπάνω θεωρία στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εύ-
κολα αντιλαμβάνεται κανείς πως οι αδικημένοι είναι οι μαθητές που προέρχονται από 
εργατικές και αγροτικές οικογένειες, αλλά και εκείνοι που ζουν σε απομακρυσμένες 
από τα αστικά κέντρα περιοχές. Οι τελευταίοι δεν είναι λίγοι, καθώς οι γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες της χώρας μας (ορεινές και νησιωτικές περιοχές) είναι πολλές (Ηλιού, 
1976). Στους αδικημένους πρέπει ακόμη να προσθέσουμε και τους μετανάστες, πρό-
σφυγες, παλιννοστούντες, καθώς και τους μαθητές που ανήκουν σε μειονότητες (μου-
σουλμάνοι της Ξάνθης, Ρομά), οι οποίοι παρουσιάζουν γλωσσικές, θρησκευτικές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Όλοι οι παραπάνω μαθητές συνήθως παρουσιάζουν χα-
μηλή σχολική επίδοση, υψηλά ποσοστά διαρροής και έχουν σαφώς λιγότερες πιθανό-
τητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ηλιού, 1976). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χώρα μας αποτελεί η διαπίστωση πως η κατανομή 
των φοιτητών ανά τμήμα βρίσκεται σε άμεση σχέση με το επίπεδο σπουδών των γο-
νέων. Από στοιχεία της ΕΣΥΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 προκύπτει πως οι 
φοιτητές που επέλεξαν σχολές υψηλού κύρους, όπως Ιατρική, Πολυτεχνείο, προέρχο-
νταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από οικογένειες που ο πατέρας διέθετε πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το ακριβώς αντίθετο παρατηρήθηκε για φοιτητές 
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τμημάτων χαμηλότερου κύρους, όπως Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νηπιαγωγών 
(Νόβα – Καλτσούνη, 2010).  

Η εκπαίδευση ως μηχανισμός αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος  
 και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων 

Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα δείχνει πως στη χώρα μας, όπως και σε πολ-
λές άλλες καπιταλιστικές κοινωνίες, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλήρως εναρμονι-
σμένο με τις αρχές της ελεύθερης παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Έτσι, η επίδοση και οι 
εκπαιδευτικές επιλογές εξαρτώνται κυρίως από τις προσωπικές προσδοκίες και δυνα-
τότητες των ατόμων και όχι από την κοινωνική πολιτική. Νομιμοποιείται, κατά συνέ-
πεια, η προσαρμογή της εκπαίδευσης στο μοντέλο της αγοράς, που προωθεί τον αντα-
γωνισμό στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής και δράσης και οδηγεί στην περαιτέρω 
επέκταση των κοινωνικών ανισοτήτων (Καραφύλλης, 2005). Επομένως, αυτό που προ-
τάσσεται είναι η αναπαραγωγή και η συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης με κυ-
ρίαρχο στόχο της εκπαίδευσης να βοηθήσει στη συσσώρευση πλούτου μέσω του εμπο-
ρίου και της βιομηχανίας και όχι να διαμορφώσει αξίες που θα συμβάλουν στην άμ-
βλυνση των ανισοτήτων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από έρευνες που δείχνουν 
πως «στον καπιταλισμό η εκπαίδευση διευκολύνει την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών 
από τα λαϊκά στρώματα σε ένα περιορισμένο βαθμό» (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000, 
σ. 28). 

Ειδικότερα, η ισότητα των ευκαιριών στην ελληνική εκπαίδευση αίρεται από την ανά-
γκη της ελληνικής οικογένειας να δαπανήσει χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών 
της. Παρόλο, λοιπόν, που, όπως όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εκπαί-
δευση στη χώρα μας παρέχεται δωρεάν τεράστια ποσά δαπανώνται για τη λεγόμενη 
σκιώδη εκπαίδευση (EU DG Education & Culture, μελέτη NESSE «The challenge of 
shadow education», 2011, όπ. αναφ. στο ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2014). Πρόκειται για την ε-
ξωτερική υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους, προκειμένου να διασφα-
λίσουν πως αυτά θα ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις. Τη γνωστή σε όλους 
μας παραπαιδεία (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα), η οποία έχει γίνει πρακτικά α-
ναγκαία για την επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Αυτό όμως σημαίνει πως η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από τη 
δυνατότητα καταβολής διδάκτρων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως το ιδιωτικό δίκτυο εξωσχολικών εκπαιδευτι-
κών υπηρεσιών δεν περιορίζεται μόνο στα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, αλλά είναι ευρύτερο. Οι Κάτσικας και Καββαδίας (2000) αναφέρο-
νται, επιπλέον, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ωδεία, χοροδιδασκαλεία, αλλά και 
σε έξοδα για εξέταστρα πιστοποίησης γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών, σχολικά βοη-
θήματα, καθώς και έξοδα για τον λεγόμενο μαθητικό εξοπλισμό και συμμετοχή στις 
σχολικές δραστηριότητες. 
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Αν και ο στόχος του παρόντος άρθρου δεν είναι η ανάλυση στατιστικών δεδομένων, 
ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία μικρή παράθεση ποσοτικών δεδομένων, προ-
κειμένου να αναδειχτεί καλύτερα το πρόβλημα της εκπαιδευτικής ανισότητας κατά την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επισημαίνεται, λοιπόν, πως τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης το σύνολο των δημόσιων δαπανών για την 
εκπαίδευση βαίνει συνεχώς μειούμενο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΚΑΝΕΠ 
ΓΣΕΕ (2014) για τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση σε περιβάλλον 
κρίσης, κατά την περίοδο 2008 – 2013 οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά -28,3%. 
Ιδιαίτερα, για το 2014 το ποσό του προϋπολογισμού που δαπανήθηκε για την εκπαί-
δευση μειώθηκε κατά 7,9% έναντι του αντίστοιχου περσινού.  

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα ελληνικά νοικο-
κυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Στα παραπάνω συμπεριλαμ-
βάνονται δίδακτρα, τόσο της τυπικής, όσο και της άτυπης εκπαίδευσης όλων των βαθ-
μίδων. Έτσι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα της ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, προκύπτει πως για το 
2013 καταβλήθηκαν ποσά για την εκπαίδευση αντίστοιχα με αυτά του 2008, της τάξεως 
περίπου των 5 δις €. Επομένως, αναδεικνύεται πως σε περίοδο βαθειάς οικονομικής 
ύφεσης οι εκπαιδευτικές ανισότητες επιτείνονται και αναπαράγονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό. 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

Δεδομένης της ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη η πολιτεία να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
στην εκπαίδευση μέσω της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων. Παράλληλα, το συγκε-
κριμένο θέμα θα πρέπει να προβληματίσει και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, 
οι οποίοι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να προχωρήσουν σε συγκε-
κριμένες δράσεις. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υιοθετήσουν κατάλληλες με-
θόδους διδασκαλίας προς εξισορρόπηση των ανισοτήτων. Με όλους τους παραπάνω 
τρόπους θα εξασφαλιστεί η επιθυμητή ισότητα ευκαιριών μεταξύ των μαθητών ως εν 
δυνάμει μελλοντικών πολιτών που θα μπορούν να διεκδικήσουν αξιώματα και κατά 
συνέπεια η αξιοκρατία στην κοινωνία ως ένα βαθμό. 
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O ρόλος της ηγεσίας στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
 

Xανιώτη Μαρουσώ 
Εκπ/κός Π.Ε.70/71, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  

Med, Yποψήφια Διδάκτορας, marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

«Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα ξεκινήσει με το νέο σχολικό έτος. Οι 
τραυματικές εμπειρίες από παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει 
εύλογη δυσπιστία στους εκπαιδευτικούς. Το κατανοούμε. Η αυτοαξιολόγηση, όμως, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού έργου. Δε θα πρέπει 
να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να της προσδώσουμε θετικό πρόσημο, εξαιτίας 
των στρεβλώσεών της στο παρελθόν.» (Γαβρόγλου, 2017). Η παρούσα μελέτη, με α-
φορμή το απόσπασμα από συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Παιδείας σε εφημερίδα, 
εστιάζει στο ρόλο που μπορεί να έχει η ηγεσία ως προς την αυτοαξιολόγηση στο ελλη-
νικό δημόσιο σχολείο, προσδιορίζοντας παράλληλα και τα χαρακτηριστικά της διοίκη-
σης της εκπαίδευσης με συγκεντρωτικό προσανατολισμό, μέσα από συγκεκριμένα και 
εστιασμένα παραδείγματα, καταλήγοντας σε προτάσεις - λύσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συγκεντρωτική κατεύθυνση, αποκεντρωτικά στοιχεία, αντιστάσεις 
εκπαιδευτικού συστήματος, προτάσεις, λύσεις. 

Συγκεντρωτικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας συναρτάται με το σύστημα αξιολόγησης που θα 
υιοθετήσει. Η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη συγκεντρωτική κατεύθυνση, της 
συσχέτισης των φορέων με την κεντρική εξουσία και του ελέγχου τους από αυτή. Έτσι 
στην κορυφή στέκεται το Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ακολουθούν οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια οι Πρω-
τοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και τέλος οι Σχολικές Μονάδες (Κουτούζης, 2008). Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτηρίζεται από την προσέγγιση από τη κορυφή προς 
τη βάση, αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων (Σαΐτης, 2008). Ωστόσο, το εκπαιδευτικό 
σύστημα βρίσκεται σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης που οργανώνεται στη βάση μιας 
πιο συμμετοχικής διαδικασίας, στα πλαίσια μιας τάσης αποκεντρωτισμού, όπως και 
μιας τάσης διασφάλισης της παρεχόμενης ποιότητας,  αποτελεσματικότητας και αντα-
πόκρισης στις κοινωνικές ανάγκες (Λυμπέρης, 2012). 

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (2012) ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 
συστήματος ήταν ιδιαίτερα υψηλός ως τη δεκαετία του 1990, όπου ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας είχε καθαρά γραφειοκρατικό, διεκπεραιωτικό ρόλο. Από εκεί και 
έπειτα, ακολουθώντας τα σύγχρονα δεδομένα για την εκπαίδευση, ελήφθησαν σοβαρά 
υπόψη οι όροι της ηγεσίας, της οργάνωσης, της διοίκησης, της στοχοθεσίας ενός σχο-
λικού οργανισμού, όπως και οι έννοιες της αποτελεσματικότητας της μονάδας, η έννοια 
της επικοινωνίας και της διαχείρισης προσωπικού. Παρόλα αυτά οι σχολικοί 
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διευθυντές όπως φανερώνουν τα ερευνητικά δεδομένα εξακολουθούν να αντιλαμβάνο-
νται το ρόλο τους ως διεκπεραιωτικό. Από την άλλη έχουν διευρυνθεί τα περιθώρια 
σχετικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων και άρα οι συνθήκες ηγεσίας είναι καταλ-
ληλότερες. Όμως δεν φαίνεται να ισχύουν οι προϋποθέσεις για δυναμική ανάπτυξη της 
ηγεσίας (Κουτούζης, 2012. Θεοδώρου, Τσιάκκιρος, 2016) και η σχολική μονάδα είναι 
ο τελικός αποδέκτης των αποφάσεων που λαμβάνει η πολιτεία και καλείται να εφαρ-
μόσει την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική (Κατσαρός, 2008). 

Παρά τις τάσεις αποκέντρωσης το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ακόμη πολλά 
στοιχεία συγκεντρωτισμού που αντανακλώνται στη διοίκηση και οργάνωση του. Με-
ρικά από αυτά τα στοιχεία είναι το ότι τα σχολεία χρηματοδοτούνται από το κράτος, το 
ότι υπάρχει υψηλός βαθμός γραφειοκρατίας, το ότι το κράτος καθορίζει τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών και παρέχει δωρεάν τα βιβλία του κάθε μαθήματος και το ότι η 
κατοικία του μαθητή είναι το βασικό κριτήριο για την επιλογή του σχολείου (Θεριανός, 
2012). Το ότι το πρόγραμμα μαθημάτων και τα βιβλία έχουν προδιαγραφεί από το κέ-
ντρο αποφάσεων, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους εκπαιδευτικούς για δημιουργική 
ερμηνεία ή εξέλιξη (ΟΟΣΑ, 2014). 

Ο ρόλος της ηγεσίας σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης 

Αποκεντρωτικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η μεταβίβαση εξουσιών 
και οικονομικών πόρων στην αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία και συντήρηση των κτι-
ρίων, η δημιουργία επιτροπών στην περιφέρεια με εκπροσώπηση σε δύο επίπεδα, η 
δημιουργία σχολικών επιτροπών και η κάλυψη κάποιων εκπαιδευτικών και πολιτιστι-
κών αναγκών στους δήμους (ΟΟΣΑ, 2014).  

Σε ότι αφορά την ηγεσία θεωρείται αναγκαίο ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
η αποκέντρωση πρέπει να διευρυνθεί, εφόσον η ηγεσία έχει θετική επίδραση στη σχο-
λική μάθηση, καθώς ο ηγέτης αυξάνει την αφοσίωση των εκπαιδευτικών, επιδρά στις 
εργασιακές συνθήκες και παρακινεί. Τα επιτεύγματα αυτά αυξάνονται ιδίως όταν ακο-
λουθείται η ευρεία κατανομή ηγεσίας (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 
2006). Όμως όσο το σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό ο χώρος της διοίκησης κατα-
λαμβάνεται από τη διαχείριση και δεν αφήνει τον απαιτούμενο χώρο για την ηγεσία. 
Άρα επιβάλλεται η ανάπτυξη της ηγεσίας μέσω της ευελιξίας, της αποτελεσματικότη-
τας των οργανωτικών σχημάτων, της εκχώρησης αρμοδιοτήτων, της πολιτικής στήρι-
ξης, της λήψης αποφάσεων (Κουτούζης, 2012). 

Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ηγεσία 

Ο διευθύνων τη σχολική μονάδα έχει ως αρμοδιότητα του τη διαδικασία του ελέγχου 
και κατ’ επέκταση της αξιολόγησης, τη μέτρηση δηλαδή του αποτελέσματος για να 
διερευνηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας του οργανισμού, είτε αφορά τις πράξεις, 
τα πρόσωπα, τα πράγματα ώστε να εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και για 
να ληφθούν νέα μέτρα και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι του αρχικού προγραμ-
ματισμού, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα (Σαΐτης, 2008β). Ο σχολικός 
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διευθυντής- ηγέτης πρέπει να αξιολογεί και να αυτοαξιολογείται και να θέτει ως πρω-
τεύουσες τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης (Κατσαρός, 2008). 

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει εδώ και 
δεκαετίες γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιό-
τητας στην εκπαίδευση. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις υπό τη μορφή σχολικών επιθεω-
ρήσεων συνδέθηκαν με τον συγκεντρωτισμό και επικρίθηκαν. Ως απάντηση στις πρό-
σφατες τάσεις όσον αφορά την αποκέντρωση και την αυξανόμενη αυτονομία των σχο-
λικών μονάδων έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι αξιολόγησης περισσότερο συμμετοχικές και 
αυτο-κατευθυνόμενες, οι μέθοδοι της αυτοαξιολόγησης (Vanhoof &  Petegem, 2008). 

Αυτοαξιολόγηση και Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Αντιστάσεις - Προβληματισμός  

Πως όμως μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία που με την αυτοαξιολόγηση αξιολο-
γούν τη δική τους εκπαιδευτική ποιότητα και έρχονται με τα δικά τους σχέδια βελτίω-
σης, αν αυτά εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις 
ή δεν έχουν αποκεντρωθεί πλήρως; (Vanhoof &  Petegem, 2008).  

Αν για παράδειγμα ληφθούν αποφάσεις για τον υλικοτεχνικό τομέα του σχολείου που 
παρουσιάζει ελλείψεις και όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας αποφασίσουν να διενερ-
γηθούν έργα βελτίωσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η απόφαση τους προ-
σκρούει στο ότι το σχολείο πρέπει να λάβει χρηματοδότηση από το κράτος, που πιθα-
νόν να καθυστερήσει ή ακόμη και να απορριφτεί. Έτσι δεν θα καλυφθούν οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του σχολείου. 

 Σε ένα άλλο παράδειγμα, ο διευθυντής μιας αυτοδιοικούμενης μονάδας έχει ως όραμα 
να μη μεταθέτει τις ευθύνες σε παράγοντες εκτός σχολείου για τα κακώς κείμενα σε 
αυτό. Επιδιώκει λοιπόν να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία ελέγ-
χου και αξιολόγησης όλων των τομέων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 
εντός του σχολείου. Όμως η πρόθεση του συνάντησε το εμπόδιο ότι ο ρόλος του Συλ-
λόγου Διδασκόντων δεν είναι τόσο ενισχυμένος, όπως επιτάσσει η   εκπαιδευτική πο-
λιτική της χώρας και έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει στο εγχείρημα του. 

Επιπλέον, αν ο σχολικός διευθυντής προτίθεται να προχωρήσει σε αξιολόγηση με συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Την διαδικασία της αξιολό-
γησης θα συντονίσει ο ίδιος. Όμως η συγκεντρωτική μορφή του συστήματος δεν επι-
τρέπει τη θεώρηση του σχολείου ως ένα ανοικτό οργανισμό που ζει και δρα στο εσω-
τερικό της τοπικής κοινωνίας και άρα δεν μπορεί να ενθαρρύνει άλλες ομάδες να συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία, οπότε ο ρόλος του ως ενορχηστρωτής της αξιολογικής δια-
δικασίας δεν μπορεί να επιτευχτεί. 

Τέλος, η σχολική ηγεσία μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης θέλει να προχωρήσει 
σε μια καινοτομία, όπως να διδάξει την ελληνική γλώσσα στους γονείς αλλοδαπών 
μαθητών και την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, αλλά αυτό 
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προσκρούει στην εκπαιδευτική πολιτική και κατηγορείται γιατί παραχωρήθηκαν χώροι 
του σχολείου για την εκμάθηση της γλώσσας (Κάτσικας, 2009). 

Προτάσεις - Λύσεις 

Eπομένως προκειμένου να δοθεί στην εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
θετικό πρόσημο και να επιτευχθεί η δυναμική ανάπτυξη της ηγεσίας, θα πρέπει να συ-
ντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως η στήριξη των σχολείων από ειδικούς, η ετοιμα-
σία ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίων που θα βοηθήσουν τους εκπαι-
δευτικούς, καθώς και ο καθορισμός αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για περαιτέρω 
βελτίωση του συστήματος. Επιπλέον να ακολουθεί κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης σε όλους τους εμπλεκόμενους στη 
σχολική λειτουργία για λόγους λογοδοσίας και διαφάνειας διασυνδεόμενη με το βαθμό 
της αυτονομίας της και με το ύψος των πόρων που θα αυτοδιαχειρίζεται, επιτρέποντας 
στα σχολεία να διαμορφώνουν τη δική τους εσωτερική πολιτική, που θα ανταποκρίνε-
ται στις δικές της ανάγκες. Βασική προαπαιτούμενη ενέργεια είναι η καταγραφή και 
χαρτογράφηση της επίδοσης των μαθητών και του έργου του σχολείου που έχει αξία 
για την κοινωνία, ώστε με τον τρόπο αυτό να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών – πρακτικών που υιοθετήθηκαν παράλληλα με την αναθεώρησή τους στην 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο. Περαιτέρω αυτή η χαρτογράφηση θα πρέπει να συν-
δέεται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων και με το έργο και την 
αξιολόγηση του ηγέτη (Θεοδώρου, Τσιάκκιρος, 2016) 

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία που προωθεί τον ενθουσιασμό, την υπευθυνό-
τητα και την προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ μπορεί να αποβεί 
εργαλείο διαφάνειας ως προς την απόδοση του σχολείου, εφόσον τα αποτελέσματά της 
χρησιμοποιηθούν στον απολογισμό εργασίας των σχολείων. 

Στο σημείο αυτό ιδιαίτερα επιβάλλεται να τονιστεί ότι ο ηγέτης προτού θέσει σε εφαρ-
μογή το όραμά του για τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα θα πρέπει να 
αλληλεπιδράσει με τον διεθνή εκπαιδευτικό λόγο και τους πυλώνες πάνω στους οποί-
ους διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται, δηλαδή της αυτονομίας, της επιλογής, της 
λογοδοσίας και της υπεγγυότητας, που φαίνεται να είναι στο προσκήνιο όλων των εκ-
παιδευτικών συστημάτων, ούτως ώστε η εκπαίδευση να μην καθυποτάσσεται στις επι-
ταγές της αγοράς, αλλά αντιθέτως να αξιοποιούνται οι  φιλελεύθερες πρωτοβουλίες 
στην εκπαίδευση. Οι σχολικοί ηγέτες, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύ-
πτουν τους περιορισμούς και τις ασυνέπειες του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου, μετα-
τρέποντας και πραγματώνοντας τους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς στόχους σε ουσια-
στικές δράσεις. Επομένως ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι να κατευθυνθεί 
προς μια παγκοσμιοτική ενσυνειδησία και αναγνώριση των θεραπευτικών προσχημά-
των του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου, τον οποίο ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να με-
τατρέψει σε διάλογο με τα πραγματικά και ιδιόμορφα ζητήματα της σχολικής του μο-
νάδας, καθιστώντας έτσι το σχολείο ως μετασχηματιστή των εκ άνω επιβαλλόμενων 
μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται δηλαδή για την «μετά τη μετασχηματιστική ηγεσία» ηγε-
σία που εναρμονίζεται με την επιστημολογική παραδοχή του πραγματισμού σε 
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συνδυασμό με την κριτική θεωρία (Διερωνίτου, 2016). 

Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του ηγέτη είναι κρίσιμος, επειδή πρέπει να συνδυάσει δυναμικό σύνολο πρα-
κτικών και στρατηγικών, συναισθημάτων και γνωρισμάτων της προσωπικότητας αλλά 
και προσωπικού συστήματος αξιών μα και διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες που 
αφορούν την άσκηση και εκτέλεση των λειτουργιών της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να 
επιδείξει ευελιξία στις εξατομικευμένες ανάγκες του σχολείου και προσαρμοστικότητα 
στις συνθήκες που το πλαισιώνουν, εξασφαλίζοντας ενεργό εμπλοκή των συμμετεχό-
ντων μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας και συστήματος επικοινωνιακής πολιτικής 
και πρακτικών. Τίθεται ζήτημα διαμόρφωσης ανοικτού συνεργατικού κλίματος οργα-
νωσιακής μάθησης και κουλτούρας, που θα χαρακτηρίζεται από συνεχή και χρήσιμη 
ανατροφοδότηση, αλλά και από επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο ηγέ-
της είναι αυτός που θα βρει μηχανισμούς ώθησης των εμπλεκόμενων, έτσι ώστε να 
έχουν την εσωτερική επιθυμία να εργαστούν και παράλληλα να είναι ικανοποιημένοι 
με το νεοεισαχθέν προϊόν της αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο χάραξης της 
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατό-
τητα και την ευελιξία να επιλέγει τις επιμορφωτικές δραστηριότητες που προσιδιάζουν 
με το στόχο και διευκολύνουν την αλλαγή. Εν κατακλείδι, είναι αυτός που θα κατα-
βάλλει συνεχή και αδιάλειπτη προσπάθεια προκειμένου να κατευθύνει τις δράσεις του 
ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την εγκαθίδρυση της αλλαγής, εξασφαλίζοντας κα-
τάλληλες συνθήκες, προγραμματίζοντας, ελέγχοντας, αξιολογώντας και κυρίως μετα-
βιβάζοντας αρμοδιότητες και καθήκοντα στο προσωπικό του.(Μαρμαρά, 2016). 

Για να υιοθετηθεί η αλλαγή της αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να 
υπάρξει ισχυρή ροπή του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον σχολικό ηγέτη 
προς την αισιοδοξία, την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, την εμπι-
στευτικότητα με τάσεις προς την αυτοπραγμάτωση και την εκδίπλωση της ενδελέχειας 
του ατόμου. 
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Περίληψη 

Η γονική εμπλοκή θεωρείται μια έννοια δύσκολη ως προς τη διατύπωση ενός 
καθολικού ορισμού. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συνθέσει την έννοια όπως έχει 
διαμορφωθεί από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, να κατηγοριοποιήσει τα 
προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη διερεύνησή της και να αναλύσει κριτικά τις 
μελέτες που διαπιστώνουν ότι έχει θετική επίδραση στη σχολική επίδοση. Οι μελέτες 
που έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστώνουν ότι η γονική εμπλοκή επηρεάζει θετικά τη 
σχολική επίδοση. Διαφέρουν όμως ως προς το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας που 
μετράται, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση και τις ηλικίες των 
συμμετεχόντων, ενώ υπάρχουν μελέτες που διαπιστώνουν ότι και άλλοι παράγοντες 
επηρεάζουν θετικά τη σχολική επίδοση, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στη 
σύγκριση των διάφορων μελετών και τη διατύπωση συμπερασμάτων με καθολική ισχύ, 
όσον αφορά το βαθμό επίδρασης της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αλληλεπίδραση γονέων – σχολείου, σχολική επίδοση 

Εισαγωγή 

Η συμμετοχή των γονέων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, 
είτε αυτή αφορά τις αλληλεπιδράσεις γονέα – σχολείου είτε τις αλληλεπιδράσεις γονέα 
– παιδιού, αποτελεί έναν τομέα της αναπτυξιακής ψυχολογίας που έχει μελετηθεί 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.  

Η σχετική έννοια συναντάται στη βιβλιογραφία κυρίως ως γονική εμπλοκή (parental 
involvement) ή γονική συμμετοχή (parental participation). Η Theodorou (2007) 
επιχειρεί ένα διαχωρισμό, τονίζοντας ότι ο όρος γονική εμπλοκή έχει μεμονωμένο 
χαρακτήρα, δηλαδή τη συμμετοχή του γονέα σε δραστηριότητες που αφορούν την 
πρόοδο του παιδιού του, ενώ ο όρος γονική συμμετοχή έχει το χαρακτήρα της 
δραστηριοποίησης του γονέα προς το συνολικό όφελος της σχολικής μονάδας και των 
μαθητών. 

Ορισμός της έννοιας γονική εμπλοκή 

Ένας κοινά αποδεκτός και ευρέως καθορισμένος ορισμός για τη γονική εμπλοκή είναι 
δύσκολος, καθώς οι σχετικές μελέτες περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές 
διατυπώσεις, μελετώντας διαφορετικές εκφάνσεις της γονικής εμπλοκής, ενώ 
παρατηρούνται διαφορές και στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Η γενική και 
αφηρημένη έννοια είναι εύκολα κατανοήσιμη διαισθητικά, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρη 
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στη διατύπωσή της, γεγονός που προκαλεί προβλήματα και στη μέτρησή της 
(Catsambis, 2002; Fan & Chen 2001).  

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια μπορεί να σημαίνει τη συμμετοχή των γονέων σε 
δραστηριότητες του σχολείου, τις προσδοκίες τους, την ανάμειξή τους στις κατ’ οίκον 
δραστηριότητες των παιδιών (Catsambis, 2002), την επικοινωνία εκπαιδευτικών – 
γονέων, τις διαλέξεις – συνεδρίες εκπαιδευτικών που προορίζονται για γονείς (Hill & 
Taylor, 2004) κ.α.  

Η Epstein (2010) πραγματοποίησε μια προσπάθεια διάκρισης των διαφορετικών τύπων 
συμμετοχής των γονέων, διατυπώνοντας έξι τύπους γονικής εμπλοκής στη θεωρία της 
που είναι γνωστή ως μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών: Ανατροφή, γονεϊκό 
περιβάλλον υποστήριξης της μάθησης από το μαθητή. Επικοινωνία, επικοινωνία με το 
σχολείο και ενδιαφέρον σχετικά με την πρόοδο του μαθητή. Εθελοντισμός, εθελοντική 
βοήθεια των γονέων σε σχολικές δραστηριότητες. Μάθηση στο σπίτι, υποστήριξη των 
μαθητών κατά την εκτέλεση σχολικών εργασιών στο σπίτι ή γενικότερων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, συμμετοχή των 
γονέων μέσα από συλλόγους στη λήψη αποφάσεων του σχολείου. Συνεργασία με την 
κοινότητα, ενσωμάτωση δραστηριοτήτων της κοινωνίας για την ενίσχυση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Ο Ματσαγγούρας (2005, όπ. αναφ. στο Poulou & Matsaggouras, 2007) προτείνει μια 
κατηγοριοποίηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των γονέων και των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό συμμετοχής των γονέων και του είδους της 
σχέσης που διακρίνει εκπαιδευτικούς και γονείς: α) Το σχολειοκεντρικό μοντέλο – οι 
γονείς δεν εμπλέκονται σε ζητήματα εκπαίδευσης του μαθητή, β) το συνεργατικό 
μοντέλο – οι γονείς αναλαμβάνουν υποστηρικτικό ρόλο σε ένα πλαίσιο συνεργασίας 
όπου σε κυρίαρχο ρόλο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γ) το διαπραγματευτικό μοντέλο 
– ισότιμη σχέση στη συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, δ) το 
οικογενειοκεντρικό μοντέλο – κυρίαρχος ο γονεϊκός ρόλος και υποστηρικτικός ο ρόλος 
του δασκάλου όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με το παιδί τους. 

Τέλος, οι Driessen, Smit και Sleegers (2005) διακρίνουν την γονική εμπλοκή σε αυτή 
που την επιδιώκει το σχολείο (στρατηγικές του σχολείου προκειμένου να 
παρακινήσουν τους γονείς να συμμετέχουν, βαθμός στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 
καταφέρνουν να εμπλέξουν τους γονείς) και σε αυτή που ενεργεί ο γονέας (βοήθεια 
στις εργασίες στο σπίτι, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι γονείς 
για τα παιδιά τους, όπως επίσκεψη σε μουσεία κτλ).  

Συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία, η γονική εμπλοκή αφορά τις ενέργειες και την 
αλληλεπίδραση των γονέων τόσο με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο γενικότερα, 
όσο και με τα παιδιά τους. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση μπορεί να διακριθεί σε 
άμεση όταν αλληλεπιδρούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική 
διαδικασία εντός του σχολικού περιβάλλοντος και έμμεση όταν αφορά τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιούν με τα παιδιά τους εκτός του σχολικού 
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περιβάλλοντος και δεν αφορά κατ’ ανάγκη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την 
επίτευξη συγκεκριμένου στόχου.  

Θετικές συνέπειες της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση 

Μία θεματική των μελετών αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η γονική 
εμπλοκή επηρεάζει τη σχολική επίδοση. Οι Fan και Chen (2001) σε μια ανάλυση 
ενδεικτικών εμπειρικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί, συμπέραναν ότι –παρά 
τις δυσκολίες στη σύγκριση των μελετών –η συμμετοχή των γονέων φαίνεται να 
επηρεάζει θετικά τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους. 

Μια σειρά μελετών διερεύνησαν την πιθανή σχέση μεταξύ γονικής εμπλοκής και 
σχολικής επίδοσης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει ο 
Jeynes (2005), σε μια ανάλυση των σχετικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί, 
φαίνεται πως η γονική συμμετοχή επηρεάζει θετικά την επίδοση των μαθητών στην 
αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί και όχι τόσο σε σταθμισμένα τεστ 
γνώσεων. Θεώρησε ότι αυτό ενδέχεται να συμβαίνει είτε λόγω του ότι η γονική 
εμπλοκή στοχεύει στην επιτυχία που αφορά την καθημερινή διδασκαλία, είτε λόγω της 
υποκειμενικής κρίσης των εκπαιδευτικών που επηρεάζεται από τη σχέση που αποκτούν 
με τους γονείς. 

Ο Sheldon (2003) μελέτησε τη σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή οικογένειας – 
κοινότητας και την επίδοση των μαθητών σε σταθμισμένα τεστ γνώσεων. Η μελέτη του 
εστίασε στη μέτρηση των προσπαθειών του σχολείου. Συμπέρανε ότι όσο περισσότερο 
προσπαθούν τα σχολεία να εμπλέξουν γονείς και κοινότητα στη μάθηση των παιδιών, 
τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών, ιδίως στις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού. 

Στη μελέτη των Englund, Luckner, Whaley, και Egeland (2004) όπου συμμετείχαν 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες 
των γονέων, τις συμπεριφορές τους και τις επιδόσεις των μαθητών. Για τη 
συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με σταθμισμένα τεστ 
ευφυΐας, συνεντεύξεις με γονείς και εκπαιδευτικούς και παρατήρηση των γονέων. Αν 
και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ γονικής εμπλοκής και 
επίδοσης, ωστόσο το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες ήταν άτομα χαμηλού εισοδήματος, 
αλλά και ότι η συμμετοχή των γονέων μελετήθηκε μόνο στο σκέλος που αφορά τις 
δραστηριότητες του σχολείου, μειώνει την αξιοπιστία και εγκυρότητα των 
συμπερασμάτων. 

Περισσότερο αντικρουόμενα ήταν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν εξετάζοντας τη σχέση γονικής εμπλοκής και σχολικής επίδοσης 
σε έφηβους. Σε μια ανάλυση των σχετικών ερευνών που πραγματοποίησε ο Jeynes 
(2007), διαπίστωσε ότι η γονική συμμετοχή επιδρά θετικά στην επίδοση  αλλά σε 
μικρότερο βαθμό από ότι σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο 
εύρημα είναι ότι το είδος της εμπλοκής που συμβάλλει θετικά στην επίδοση διαφέρει 
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σε σχέση με μελέτες που αφορούν μαθητές δημοτικού. Για παράδειγμα, οι προσδοκίες 
των γονέων έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις επιδόσεις από ότι η συμμετοχή σε 
δραστηριότητες του σχολείου. 

Ο Catsambis (2002) μελετώντας μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπίστωσε ότι 
υπάρχει μικρή σχέση μεταξύ των δεικτών γονικής συμμετοχής και επιδόσεων των 
μαθητών που ήταν τελειόφοιτοι. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν τύποι συμμετοχής που 
σχετίζονται περισσότερο, όπως οι υψηλές προσδοκίες, η ενθάρρυνση, η ενίσχυση των 
ευκαιριών μάθησης, και άλλοι που δεν σχετίζονται καθόλου με τις σχολικές επιδόσεις, 
όπως η κοινωνική τάξη, η φυλετική προέλευση και η ηλικία στην οποία παρατηρείται 
η γονική συμμετοχή.  

Μία έρευνα των Hill κ.συν. (2004) έδειξε ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό 
επίπεδο των γονέων, τόσο περισσότερο η γονική συμμετοχή σχετίζεται με την επίδοση. 
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων δόθηκαν ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς και 
γονείς, ενώ για τη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα 
τεστ και βαθμολογίες τους σε διάφορα μαθήματα. Ωστόσο, καθώς η έρευνα 
συγκέντρωσε δεδομένα σε βάθος χρόνου, μελέτησε διαστάσεις της γονικής εμπλοκής 
που παρατηρούνται περισσότερο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εγείροντας ζητήματα 
εγκυρότητας των δεδομένων. 

Ο Wong (2008) πραγματοποίησε μια μελέτη σχετικά με την υποστήριξη της 
αυτονομίας των μαθητών από τους γονείς, όπου συμμετείχαν έφηβοι μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια προς τους γονείς, συνεντεύξεις 
από εκπαιδευτικούς και οι βαθμοί των μαθητών. Η μελέτη εστίασε στη διερεύνηση της 
σχέσης γονέα – μαθητή και όχι στη σχέση σχολείου – οικογένειας. Διαπίστωσε ότι η 
γονική υποστήριξη σχετιζόταν με τις επιδόσεις, ωστόσο τόνισε ότι μεταξύ των δύο 
μεταβλητών παρεμβάλλεται η ικανότητα αυτορρύθμισης του μαθητή, ικανότητα που 
εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όσο και από την ιδιοσυγκρασία του 
κάθε ατόμου. 

Συμπεράσματα 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαφάνηκε η αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού και 
μέτρησης των εννοιών γονική εμπλοκή και σχολική επίδοση λόγω του πλήθους των 
διαφορετικών προσεγγίσεων που επιχειρήθηκαν, η δυσκολία επιλογής των 
κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων, καθώς και η ύπαρξη και άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν θετικά τη σχολική επίδοση παράλληλα με τη γονική εμπλοκή και 
καθιστούν δύσκολη τη διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων. 

Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε μαθητές μέσης παιδικής ηλικίας που φοιτούν 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Jeynes, 2005; Sheldon, 2003; Englund et al, 2004), 
όσο και σε εφήβους που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Jeynes, 2007; 
Catsambis, 2002; Wong, 2008; Hill et al, 2004). Το είδος της συμμετοχής που 
συμβάλλει στη σχολική επίδοση φαίνεται ότι εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών, 
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με τους γονείς να εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους σε ζητήματα που αφορούν 
την εκπαίδευση των παιδιών τους. Φαίνεται ότι στις μικρότερες ηλικίες η συμμετοχή 
των γονέων επηρεάζει περισσότερο τις επιδόσεις των μαθητών. Αρκετοί λόγοι 
ενδέχεται να σχετίζονται με τη διαπίστωση αυτή, όπως αναφέρει ο Jeynes (2007) 
μελετώντας τη βιβλιογραφία. Οι γονείς εμπλέκονται περισσότερο στις ζωές των 
παιδιών τους όσο είναι μικρά. Σε μικρή ηλικία τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο 
από τις γονικές αξίες. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και 
λιγότερη ανάγκη από υποστήριξη. Τέλος, πολλοί τύποι γονικής εμπλοκής πιθανόν να 
εκτιμούνται από τους μαθητές, χωρίς όμως να υπάρχει αντίκτυπος στις επιδόσεις τους.   

Η σχολική επίδοση των μαθητών μετριέται με σταθμισμένα τεστ, με βαθμολογίες 
μαθημάτων ή με απόψεις των εκπαιδευτικών. Η υιοθέτηση διαφορετικού τρόπου 
μέτρησης της επίδοσης οδηγεί και σε διαφορετικά συμπεράσματα, όσον αφορά τη 
συμβολή της γονικής εμπλοκής. Μελέτες όπως αυτή του Jeynes (2005)  διαπιστώνουν 
την υποκειμενικότητα στη μέτρηση της επίδοσης από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση 
με τα σταθμισμένα τεστ γνώσεων. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή της γονικής εμπλοκής μπορεί επίσης 
να είναι ακατάλληλες, αφού ενδέχεται να υπάρχουν πτυχές που να μην λαμβάνονται 
υπόψη ή να αποδίδονται διαφορετικά νοήματα σε ποσοτικά αποτελέσματα. Το γεγονός 
αυτό καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ερευνών (Bakker 
& Denessen, 2007; Fan & Chen, 2001). Μάλιστα οι Bakker και Denessen προτείνουν 
να χρησιμοποιηθούν περισσότερες ποιοτικές μέθοδοι έρευνας σε αντίθεση με τις 
ευρέως χρησιμοποιούμενες ποσοτικές, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών 
που αφορούν το είδος και το βαθμό της γονικής εμπλοκής και πολλές φορές τίθενται 
ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  

Υπάρχουν ικανότητες των μαθητών που επηρεάζουν θετικά τη σχολική επίδοση 
παράλληλα με τη γονική εμπλοκή, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών 
(Khajehpour, 2011), η ικανότητα αυτορρύθμισής τους (Wong, 2008), ή ο βαθμός 
ευφυΐας (Karbach, Gottschling, Spengler, Hegewald & Spinath, 2012) Επιπλέον, 
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως το επίπεδο μόρφωσης των γονέων, η 
κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση (Fan & Chen, 2001) η εθνικότητα (Hill et al, 
2004), οι προσδοκίες των γονέων (Englund et al, 2004; Jeynes, 2007) ή η ποιότητα της 
συμμετοχής (Pomerantz, 2007). Δημιουργείται έτσι η ανάγκη για μια κριτική στάση 
απέναντι στα αποτελέσματα μελετών που διαπιστώνουν θετική σχέση μεταξύ των δύο 
μεταβλητών, λόγω της δυσκολίας στη μέτρηση του βαθμού συμβολής τη γονικής 
εμπλοκής. Επιπρόσθετα, η διαπίστωση της σχέσης δύο μεταβλητών δεν εξασφαλίζει 
και τη διαπίστωση της σχέσης αιτίου – αιτιατού. 

Η σημαντικότητα της γονικής εμπλοκής και η θετική επίδραση στις επιδόσεις των 
παιδιών θεωρείται δεδομένη, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Ωστόσο θα πρέπει να 
ακολουθήσει η βελτίωση των ερευνητικών μεθόδων κατά τη διεξαγωγή νέων ερευνών 
με βάση τις διαπιστώσεις και τους προβληματισμούς που προηγήθηκαν. Έτσι θα 
υπάρξει καλύτερη διερεύνηση των τύπων γονικής συμμετοχής οι οποίοι βοηθούν τους 
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μαθητές να επιτύχουν και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν οι 
εκπαιδευτικοί προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Διδακτικό σενάριο: Η θερμική διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων 
στο νηπιαγωγείο 

Νικολοπούλου Αγλαΐα  
Φοιτήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

lia.nikolomi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορά μαθητές νηπιαγωγείου. Έχει δημιουργηθεί 
με γνώμονα το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου, το οποίο τονίζει την αξία των 
Φυσικών επιστημών, αφού «ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοι-
νωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή εμπειριών για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας» (Πρό-
γραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014, 229). Ο κύριος σκοπός που εξυπηρετείται είναι 
να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα στερεά υλικά και να γνωρίσουν το φαινόμενο της 
συστολής και της διαστολής τους. Με οδηγό το καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό μοντέλο 
διδασκαλίας που περιλαμβάνει τέσσερα κύρια στάδια, οι μαθητές ανακαλύπτουν την 
νέα γνώση καθοδηγούμενοι από απλές ερωτήσεις και από την εμπλοκή τους σε πειρά-
ματα. Οι δραστηριότητες γίνονται ομαδικά και το μάθημα χτίζεται ουσιαστικά μέσω 
της συνεργασίας των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και των παιδιών με τον/την νηπια-
γωγό.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό μοντέλο, διαστολή στερεών, συστολή 
στερεών, πείραμα. 

Εισαγωγή 

Τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών μπορεί να περικλείουν έννοιες φαινομενικά 
δυσπρόσιτες για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όμως αυτά «διαμορφώνουν πολύ νω-
ρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κό-
σμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επί-
πεδο σχετικά ζητήματα» (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014, 229). Έτσι, «η 
θερμική συστολή και διαστολή των στερεών σωμάτων» δεν είναι θέμα ανάξιο λόγου 
στο νηπιαγωγείο, αλλά αντίθετα μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον για τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας, εάν προσεγγιστεί κατάλληλα. Οι δεξιότητες/ικανότητες οι οποίες αναπτύσ-
σονται και πέραν της τυπικής εκπαίδευσης (bildungs übergreifende Kompetenzen) παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών. Τέτοιες είναι οι δε-
ξιότητες επιστημονικής σκέψης και δράσης, όπως η παρατήρηση, η σύγκριση, η ταξι-
νόμηση, η μέτρηση και ο πειραματισμός (Καριώτογλου, Παπαδοπούλου, 2014, 27). Τις 
περισσότερες από τις παραπάνω παραμέτρους πληρεί το καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό 
μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, που ακολουθούμε στο παρόν σενάριο. Συγκεκρι-
μένα, «τονίζεται η ανάγκη για εμπλοκή των παιδιών σε αυθεντικές επιστημονικές δια-
δικασίες οικοδόμησης της γνώσης, ενώ ολοένα περισσότερο επεκτείνεται η ιδέα της 
μάθησης μέσω της διερώτησης» (Καριώτογλου, Παπαδοπούλου, 2014, 141). Τα παιδιά 
, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος μετέχουν σε πειράματα και ανακαλύπτουν 
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με τη βοήθεια ερωτημάτων. Η επεξήγηση, επομένως, του φαινομένου της συστολής 
και διαστολής των στερεών σωμάτων στηρίζεται σε αποδείξεις που προκύπτουν από 
μιας μορφής έρευνα. Και η έρευνα, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην εμπειρία και 
στο βίωμα. Η εμπειρία και η στοχευμένη χρήση των εμπειριών(μαθητών, εκπαιδευτι-
κού) πετυχαίνουν αποτελεσματικά την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και την καλλιέργεια αξιών (Kolb, 1984). Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα των Νευ-
ροεπιστημών, «οι πρώιμες μαθησιακές εμπειρίες για την ανάπτυξη του παιδικού εγκε-
φάλου» έχουν ύψιστη σημασία, αφού «οι παιδικές δεξιότητες εδραιώνονται νωρίς και 
για αυτό πρέπει να ενδυναμώνονται στη διάρκεια αυτής της περιόδου» (Καριώτογλου, 
Παπαδοπούλου, 2014, 27). Επιπλέον, οι δραστηριότητες είναι συμμετοχικές και γίνο-
νται μέσα σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2011). Έτσι τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ 
τους, ταυτόχρονα όμως στο καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό μοντέλο συνεργάζονται και 
με τον/την νηπιαγωγό επιτυγχάνοντας μια «συνδόμηση» της γνώσης. Με τον όρο συν-
δόμηση ως παιδαγωγική προσέγγιση εννοείται ότι η μάθηση συντελείται σε συνεργα-
σία, «χτίζεται» ταυτόχρονα από το παιδί και τους εκπαιδευτικούς (Καριωτόγλου, Πα-
παδοπούλου, 2014, 35).  

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένουμε στο συγκεκριμένο σενάριο είναι τα ε-
ξής: 

1. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα στερεά υλικά και να διερευνήσουν τα χαρα-
κτηριστικά τους 

2. Οι μαθητές να αντιληφθούν τη θέρμανση και την ψύξη ως παράγοντες μεταβολής 
της φυσικής κατάστασης των σωμάτων. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Οι μαθητές να συσχετίσουν τις Φυσικές Επιστήμες με την καθημερινότητα. 

2. Οι μαθητές να εκπαιδευτούν στη συμμετοχή σε ομαδικό πείραμα. 

Γνωστικό αντικείμενο 

Το Διδακτικό Σενάριο «Η θερμική συστολή και διαστολή των στερεών σωμάτων στο 
νηπιαγωγείο» αφορά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο κι ε-
ντάσσεται στην Ενότητα «Αντικείμενα και υλικά» (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγω-
γείου, 2014, 248), σε συνδυασμό με την Ενότητα «Έννοιες και φαινόμενα από τον φυ-
σικό κόσμο» (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2014, 253). Συνδέεται μάλιστα με 
τους εξής σκοπούς των παραπάνω ενοτήτων: α) Οι μαθητές να διερευνήσουν τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά των υλικών, κυρίως στερεών στο εν λόγω διδακτικό σενάριο, εκ-
φράζοντας τις διαφορές τους με τα υγρά και τα αέρια (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγω-
γείου, 2014, 250) και β) Να εκφράσουν τις ιδέες τους για τα θερμικά φαινόμενα της 
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συστολής και διαστολής των στερεών σωμάτων (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 
2014, 254) 

Χρονική διάρκεια 

Η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της διεξαγωγής του σεναρίου είναι δύο διδακτικές 
ώρες, δηλαδή 90 λεπτά. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο βασίζεται στο καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό 
μοντέλο διδασκαλίας, αφού οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν το μαθησιακό 
περιεχόμενο ως αποτέλεσμα μιας σειράς δραστηριοτήτων που σχεδιάζει ο/η 
νηπιαγωγός. Η μάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδραση του μαθητή με τη φύση και 
τελικά συμπεραίνουμε ότι η εμπειρία προηγείται της θεωρίας. Το ανακαλυπτικό 
μοντέλο διδασκαλίας αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο, αυτό του 
«προσανατολισμού», ο/η νηπιαγωγός διατυπώνει απλά, καθημερινά ερωτήματα 
(Bruner, 1960, 21) σχετικά με τα χαρακτηριστικά των στερεών, υγρών και αέριων 
σωμάτων, ώστε να αρχίσουν να διαφαίνονται οι διαφορές τους και ερωτήματα σχετικά 
με τη θερμική συστολή και διαστολή των στερεών σωμάτων, όπως αυτά που παρακάτω 
αναπτύσσονται. Η χρησιμότητα των εμπειρικών ερωτήσεων έγκειται στο γεγονός ότι 
«η εμπειρία αναπτύσσει ολιστικά τον μαθητή (νόηση, αισθήματα, αισθήσεις), του 
προσφέρει προσωπική εμπειρία και τον εξασκεί στην ανάλυση, αξιολόγηση των 
εμπειριών του, οδηγώντας τον σε αναστοχαστικές διαδικασίες, οι οποίες τον 
επηρεάζουν βαθύτερα» (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2011, 64). Στο δεύτερο στάδιο, που 
καλείται «διατύπωση και έλεγχος των υποθέσεων», οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις 
για τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν και κατόπιν τις ελέγχουν μέσω καθοδηγούμενων 
πειραματικών δραστηριοτήτων. Έτσι η τάξη γίνεται εργαστήρι, μέσα στο οποίο το 
παιδί ζει και δρα (Houssaye, 2000, 178). Με τον τρόπο αυτόν ανακαλύπτουν τη νέα 
γνώση, η οποία θα πρέπει να εφαρμοσθεί στο επόμενο, τρίτο στάδιο. Σε αυτήν την 
«εφαρμογή της νέας γνώσης», λοιπόν, οι μαθητές απαντούν σε νέα καθημερινά 
ερωτήματα που εδραιώνουν την νέα γνώση. Στο τελευταίο στάδιο της «αξιολόγησης» 
ο/η νηπιαγωγός θέτει ερωτήματα που τον βοηθούν να ελέγξει το βαθμό πρόσληψης της 
νέας γνώσης. Επιπρόσθετα τα παιδιά δημιουργούν ζωγραφιά αποτυπώνοντας τη νέα 
γνώση.  

Υλικά που απαιτούνται 

Στην 1η Πειραματική διαδικασία απαιτούνται: 2 μεγάλα διάφανα πλαστικά ποτήρια για 
κάθε ομάδα τεσσάρων παιδιών, 2 μικρά διάφανα πλαστικά ποτήρια για κάθε ομάδα 
τεσσάρων παιδιών, νερό, μαρκαδόροι. Στη 2η Πειραματική διαδικασία απαιτούνται: 
προετοιμασμένη ζύμη για μπισκότα, μεταλλικά φορμάκια για μπισκότα, πλάστης, 
φούρνος, ταψί, μπολ, κρύο νερό, μαρκαδόροι, χαρτιά.  
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Το περίγραμμα της Διδασκαλίας 

1η Διδακτική ώρα: Γνωρίζοντας τα στερεά σώματα 

Σε αυτήν την πρώτη διδακτική ώρα επιχειρείται η γνωριμία των παιδιών με τα στερεά 
σώματα. Στο πρώτο στάδιο, του «προσανατολισμού», εκκινούμε με απλά ερωτήματα 
που εντοπίζουν την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τα στερεά υλικά σε σύγκριση με 
τα υγρά και τα αέρια. Επί παραδείγματι: 

- Μπορείτε να πιάσετε τον …αέρα; Ποιος θα μου φέρει λίγο αέρα; 
- Μπορείτε να πιάσετε το νερό της βρύσης χωρίς να πέσει ούτε σταγόνα;  
- Μπορείτε να πιάσετε έναν μαρκαδόρο; Κρατήστε τον σφιχτά. Αλλάζει το 

σχήμα του μαρκαδόρου όταν τον σφίγγουμε στη χούφτα μας; 
- Ποιο από τα 3 (αέρας-νερό-μαρκαδόρος) μπορώ να κρατήσω στο χέρι μου; 
- Ποιο από τα 3 αλλάζει σχήμα όταν το κρατάω; 

Στο επόμενο στάδιο, της «διατύπωσης και ελέγχου των υποθέσεων» κεντρικό ρόλο έχει 
η βιωματική δραστηριότητα υπό τη μορφή πειράματος. Ήδη τα παιδιά με τις απαντή-
σεις τους από το πρώτο στάδιο έχουν διαμορφώσει απλές, εμπειρικές υποθέσεις για τα 
χαρακτηριστικά των σωμάτων. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, λοιπόν, σύμφωνα με 
το καθοδηγούμενο ανακαλυπτικό μοντέλο, είναι τώρα να ξεκινήσει την πειραματική 
διαδικασία, που με βιωματικό τρόπο θα οδηγήσει τα παιδιά στην ανακάλυψη της νέας 
γνώσης. Άλλωστε «το σχολείο είναι μια διαδικασία ζωής και όχι μια προετοιμασία για 
μια μελλοντική ζωή» (Jean Houssaye, 2000, 164).  

Μοιράζουμε στις τετραμελείς ομάδες από 2 μικρά διάφανα πλαστικά ποτήρια και 2 
μεγάλα. Ζητάμε από έναν μαθητή κάθε ομάδας να γεμίσει το μικρό πλαστικό ποτήρι 
με νερό έως τη μέση περίπου (βοηθάμε εάν χρειαστεί). Ο μαθητής σημειώνει με έναν 
μαρκαδόρο τη στάθμη του νερού στο εξωτερικό του ποτηριού (εικόνα Α.1). Ένας δεύ-
τερος μαθητής αδειάζει το περιεχόμενο του μικρού σε ένα από τα μεγάλα ποτήρια και 
σημειώνει το ύψος της στάθμης (εικόνα Α.2).  

- Ποιες αλλαγές εντοπίζετε στο «μέγεθος» του νερού; Σε ποιο ποτήρι η στάθμη 
φτάνει ψηλότερα; Το νερό έχει ίδιο σχήμα στα 2 ποτήρια-στο μεγάλο και στο 
μικρό; Φοβηθήκατε μήπως χυθεί το νερό όταν το μεταφέρατε από το ένα ποτήρι 
στο άλλο;  

Από αυτήν τη διαδικασία προέκυψε ότι τα υγρά δεν έχουν ορισμένο σχήμα. 
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Α.1)  Α.2)  

 

Έπειτα ο/η νηπιαγωγός ζητά από ένα μέλος κάθε ομάδας να τοποθετήσει έναν 
μαρκαδόρο στο δεύτερο μικρό ποτήρι (εικόνα Α.3) και το επόμενο μέλος να τον 
μεταφέρει στο μεγάλο ποτήρι (εικόνα Α.4).  

- Άλλαξε το σχήμα του μαρκαδόρου όταν τον μεταφέρατε από το μικρό στο 
μεγάλο ποτήρι; Άλλαξε το μέγεθός του; Φοβηθήκατε μήπως «χυθεί» ο 
μαρκαδόρος όπως φοβηθήκατε με το νερό;  

Σε αντιπαραβολή με τα υγρά, όπως είναι το νερό, από το δεύτερο στάδιο του 
πειράματος συνάγεται ότι τα στερεά, όπως είναι ο μαρκαδόρος, έχουν ορισμένο σχήμα 
και όγκο.  

Α.3)  Α.4)  

Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας μας έχουμε την «εφαρμογή της νέας γνώσης». Εδώ 
ο/η νηπιαγωγός διατυπώνει νέα ερωτήματα που βοηθούν τον μαθητή να κάνει κτήμα 
του τη νέα γνώση.  

- Ποια στερεά αντικείμενα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας; 
- Ποιο μπορεί να χυθεί: ο χυμός ή το βιβλίο; Γιατί;  
- Μπορείς να εντοπίσεις άλλα στερεά σώματα στην τάξη μας; 
- Αν βάλουμε όλοι τα παιχνίδια μας σε ένα πλαστικό κουτί, θα έχουν αλλάξει 

σχήμα όταν τα βγάλουμε;  
- Αν όμως βάλουμε όλοι λίγο χυμό μας σε ένα πλαστικό κουτί θα έχει το ίδιο 

σχήμα όταν τον βγάλουμε και τον μοιράσουμε σε ποτήρια; 
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Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, στην «αξιολόγηση» ο/η εκπαιδευτικός κάνει 
ερωτήσεις λιγότερο εμπειρικές και περισσότερο γνωστικές, όπως:  

- Αλλάζουν το σχήμα και το μέγεθός τους τα στερεά σώματα;  
- Αλλάζουν το σχήμα και το μέγεθός τους τα υγρά σώματα;  
- Πότε ονομάζουμε ένα σώμα στερεό;  

Κλείνοντας το κεφάλαιο της γνωριμίας με τα στερεά σώματα, είναι εύλογο να 
επισημάνουμε πως η αντιπαραβολή τους με τα υγρά και η αποσιώπηση των αέριων 
σωμάτων αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των στερεών 
από τα παιδιά και στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης σύγχυσης εάν προσθέταμε μια 
ακόμα κατηγορία. Με λίγα λόγια, αν και στο πείραμα εμφανίζονται τα υγρά και τα 
στερεά σώματα, η εστίαση γίνεται στα τελευταία και μόνον.  

2η Διδακτική ώρα: Η θερμική διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων 

Έχοντας ολοκληρώσει τη γνωριμία των παιδιών με τα χαρακτηριστικά των στερεών 
σωμάτων, προχωράμε στον επόμενο μαθησιακό στόχο, την αντίληψη της θέρμανσης 
και της ψύξης ως παραγόντων μεταβολής της κατάστασης των στερεών.  

Στο πρώτο στάδιο του «προσανατολισμού», οι ερωτήσεις που θα απευθύνει ο/η 
εκπαιδευτικός μπορούν να είναι ως κατωτέρω:  

- Πώς αντιδράτε όταν κρυώνετε; Μαζεύετε τα χέρια κοντά στο σώμα ή τα 
απλώνετε για να ανακουφιστείτε; 

- Πώς αντιδράτε όταν έχει πολλή ζέστη; Τυλίγετε το σώμα με τα χέρια σας ή 
απλώνετε τα χέρια και τα χρησιμοποιείτε για να κάνετε αέρα; 

- Όταν η μαμά ψήνει κέικ, αυτό ζεσταίνεται στον φούρνο. Τι θα κάνει το κεικ; 
Θα μικρύνει ή θα μεγαλώσει στον φούρνο; 

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι εμπειρικά και δεν έχουν επιστημονική εξήγηση άμεσα 
σχετιζόμενη με τις ιδιότητες των στερεών, αλλά σίγουρα δίνουν μια πρώτη εικόνα στα 
παιδιά για την έννοια της συστολής και διαστολής που στη συνέχεια θα ανακαλύψουν. 
Διευκολύνουν, δηλαδή, στην εισαγωγή μιας νέας και δύσκολης, για τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, έννοια.  

Στο δεύτερο στάδιο, της «διατύπωσης και ελέγχου των υποθέσεων», ακολουθεί η 
δεύτερη πειραματική διαδικασία. 

Ο/Η δάσκαλος/-α προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν μπισκότα για να τα μοιραστούν 
μεταξύ τους, αλλά και να στείλουν σε όσους έχουν ανάγκη για ανθρώπινο ενδιαφέρον 
και φροντίδα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, ανάλογα με τον παραλήπτη που θα 
επιλέξουν για να αποστείλουν την έκπληξή τους. Ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα 
συλλέγει τα υλικά: λίγη προετοιμασμένη ζύμη, μερικά μεταλλικά φορμάκια, ένα ταψί 
και πλάστη. Οι ομάδες ετοιμάζουν τα μπισκότα τους (εικόνα Β.1) ανοίγοντας τη ζύμη 
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και κόβοντας τα μπισκότα σε διάφορα σχήματα με τα φορμάκια. Ο/Η νηπιαγωγός όμως 
κάνει ένα αναπάντεχο λάθος, που εξυπηρετεί τον σκοπό της δραστηριότητας. Ψήνει 
για μερικά λεπτά τα μεταλλικά φορμάκια(εικόνα Β.2), τόσο ώστε αυτά να 
διασταλλούν. Στη συνέχεια ανακοινώνει στους μαθητές το λάθος του και τα καλεί να 
φτιάξουν πάλι τις ομάδες τους. Περνώντας από τις ομάδες, βρίσκει την ευκαιρία να 
επανατοποθετήσει τα φορμάκια σε μερικά μπισκότα και να καλέσει τους μαθητές να 
παρατηρήσουν τη διαφορά του μεγέθους στο φορμάκι (εικόνα Β.3).  

Β.1)  Β.2)  

Β.3)  

Ο/Η νηπιαγωγός κάνει ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν τις ομάδες στο επόμενο βήμα 
του πειράματος, όπως: 

- Γιατί το φορμάκι μεγάλωσε; Ζεστάθηκε ή κρύωσε μέσα στον φούρνο; 
- Πώς μπορεί άρα να μικρύνει και πάλι; Θα το ζεστάνουμε ή θα το παγώσουμε; 
- Πώς μπορούμε να το κρυώσουμε; 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από τις προτάσεις των παιδιών ή να 
προτείνουμε οι ίδιοι να βάλουμε τα φορμάκια σε μπωλ με κρύο νερό(εικόνα Β.4) και 
στη συνέχεια να παροτρύνουμε τα παιδιά να δοκιμάσουν, όπως κάναμε νωρίτερα, εάν 
τα φορμάκια εφαρμόζουν σωστά στα μπισκότα(εικόνα Β.5) 
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Β.4)  Β.5)  

Συνεχίζουμε και πάλι με την «εφαρμογή της νέας γνώσης». Απευθύνουμε ερωτήσεις, 
όπως: 

- Τα φορμάκια όταν κρύωσαν μεγάλωσαν ή μίκρυναν; 
- Ποιες συσκευές και αντικείμενα στο σπίτι άλλοτε θερμαίνονται και άλλοτε 

ψύχονται; 
- Έχετε ακούσει κάποιους ήχους από το ψυγείο, τον φούρνο ή το καλοριφέρ στο 

σπίτι; Σε τι πιστεύετε ότι οφείλονται; 

Τέλος, ολοκληρώνουμε με την «αξιολόγηση» μέσω γνωστικών ερωτήσεων. Για 
παράδειγμα: 

- Όταν ένα στερεό αντικείμενο θερμαίνεται τι παθαίνει; Πώς ονομάζουμε αυτό 
το φαινόμενο; 

- Τι παθαίνει ένα στερεό αντικείμενο όταν ψύχεται; Πώς το ονομάζουμε αυτό; 
- Πώς θα ζωγραφίζατε την «κυρία Διαστολή» και πώς την «κυρία Συστολή»; 
- Τι θα πάθει η «κυρία Διαστολή» αν βγει έξω τον χειμώνα; 
- Τι θα συμβεί στην «κυρία Συστολή» αν κάνει μια βόλτα κάτω από τον καυτό 

ήλιο το καλοκαίρι; 

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία μας και επιτυγχάνεται ο δεύτερος 
μαθησιακός στόχος, η κατανόηση της θερμικής συστολής και διαστολής των στερεών 
σωμάτων.  

Συμπεράσματα 

1. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ένα πρωτότυπο διδακτικό σενάριο που εμπλέκει 
ενεργά τον μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης.  

2. Η διαδικασία ενισχύει τη δημιουργικότητα των παιδιών, όπως και τον 
προβληματισμό τους.  

3. Με απλό τρόπο εισάγονται δύσκολες έννοιες των Φυσικών Επιστημών. 
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4. Επιτυγχάνεται η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινότητα. 

5. Επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τις συνθήκες και τους ρόλους σε μια 
ομάδα. 

6. Οι μαθητές δεν είναι μόνο παρατηρητές σε ένα πείραμα, αλλά πειραματίζονται οι 
ίδιοι. 

7. Τα υλικά που απαιτούνται είναι εύχρηστα, οικονομικά και αβλαβή.  
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Εκτελεστικές Λειτουργίες & Αναγνωστική Κατανόηση στο Δημοτικό– Συσχετί-
σεις & Διαμεσολαβητικοί Παράγοντες 

Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, Msc Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία, Med Σπουδών Εκπαίδευσης 

papatsiakmakig@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι Εκτελεστικές Λειτουργίες (ΕΛ) είναι καθοριστικές στην αναγνωστική κατανόηση. 
Η έρευνα όμως παραμένει περιορισμένη, κυρίως ως προς ειδικότερες πτυχές της σχέ-
σης τους, όπως η πιθανή διαφοροποιημένη συμβολή των ΕΛ στην αναγνωστική κατα-
νόηση ή η διαμεσολάβηση άλλων παραγόντων στη σχέση τους. Η παρούσα συστημα-
τική επισκόπηση δέκα σύγχρονων ερευνών με παιδιά Δημοτικού τυπικής ανάπτυξης 
αφορά στα προαναφερθέντα ζητήματα. Η ανανέωση και η εναλλαγή στη μέση παιδική 
ηλικία φάνηκε ότι καθορίζουν άμεσα την αναγνωστική κατανόηση, ενώ η αναστολή 
εμπλέκεται έμμεσα επιδρώντας περιπτωσιακά αρνητικά. Εντοπίστηκαν ενδογενείς και 
εξωγενείς παράγοντες διαμεσολάβησης, όπως ορισμένες γνωστικές λειτουργίες, διδα-
κτικές μέθοδοι και το κοινωνικο – οικονομικό επίπεδο. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκτελεστικές λειτουργίες, αναγνωστική κατανόηση, Δημοτικό 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη έρευνα είναι στραμμένη στη σχέση Εκτελεστικών Λειτουργιών (ΕΛ) και 
αναγνωστικής ικανότητας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην ακριβή σκιαγράφηση του 
είδους των ΕΛ και της σύνδεσής τους με παραμέτρους αποτελεσματικής ανάγνωσης 
(Cantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-McInnis & Hund, 2016). Σε αυτό αφορούσε η 
παρούσα συστηματική επισκόπηση. Σταχυολογώντας τα πορίσματα μπορούν να σχε-
διαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης. 

Η εμπλοκή των Εκτελεστικών Λειτουργιών στην αναγνωστική ικανότητα 

Ανάγνωση σημαίνει απόδοση περιληπτικών γραφημάτων σε ομιλούμενους ήχους, που 
μορφοποιούν λεκτικά σύνολα με σημασία. Αυτό συμβαίνει με την ενεργοποίηση πε-
ριοχών κυρίως του αριστερού ημισφαιρίου σχετικών με οπτικές, ακουστικές και σημα-
σιολογικές λειτουργίες (Engel de Abreu et al., 2014). Ο συντονισμός των διαδικασιών 
αυτόματης, επιτυχούς, ρέουσας ανάγνωσης είναι έργο των ΕΛ. Όσο πιο «δραστήριες» 
είναι οι ΕΛ, τόσο πιο «επιδέξια» είναι η ανάγνωση σε σχέση με την εκτέλεσή της και 
την κατανόηση (Segers, Damhuis, van de Sande, Verhoeven, 2016). Η κατανόηση ε-
ξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όμως η «αποθήκευση» αποκωδικοποιημένων 
πληροφοριών του κειμένου στην εργαζόμενη μνήμη και οι σύνθετες δράσεις δόμησης 
νοήματος για την πλήρη εννοιολογική αναπαράσταση του κειμένου είναι καθοριστική 
και συμβαίνει μέσω των ΕΛ (Cantin et al., 2016).  
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Η φύση των Εκτελεστικών Λειτουργιών 

Ο περιληπτικός όρος «Εκτελεστικές Λειτουργίες» αντιπροσωπεύει μια πολυδιάστατη 
«δομή» σύνθετων γνωστικών διαδικασιών εξέλιξης της εμπρόθετης και σε ένα στόχο 
προσανατολισμένης συμπεριφοράς (Iglesias-Sarmiento, Carriedo López & Rodríguez 
Rodríguez, 2015). Βιβλιογραφικά δεν εντοπίζεται ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός 
της φύσης και των στοιχείων, που συνιστούν τις ΕΛ. Στους ορισμούς των ΕΛ μπορεί 
να περιληφθεί η στοχοθεσία και ο σχεδιασμός, η οργάνωση της συμπεριφοράς με το 
χρόνο, η ευελιξία, η προσοχή, τα μνημονικά συστήματα και η αυτορρύθμιση (García - 
Madruga, Vila, Gómez - Veiga, Duque & Elosúa, 2014). Οι ΕΛ ξεκινούν ως ενότητα, 
διαφοροποιούνται στην παιδική ηλικία και στην ενηλικίωση διακρίνονται ως αυτόνο-
μες η αναστολή, η ανανέωση και η εναλλαγή. Η αναστολή είναι η εμπρόθετη παρεμπό-
διση κυρίαρχων ή αυτόματων αποκρίσεων, η ανανέωση είναι η ικανότητα επικαιροποί-
ησης και παρακολούθησης αναπαραστάσεων στην εργαζόμενη μνήμη και η εναλλαγή, 
συχνά οριζόμενη ως γνωστική ευελιξία, είναι η ικανότητα μετατόπισης μεταξύ πολλα-
πλών δράσεων ή νοητικών έργων (Pnevmatikos & Trikkaliotis, 2013). 

Αντικείμενο έρευνας είναι η ακριβής χρονική φάση ξεχωριστής συμβολής καθεμιάς 
ΕΛ. Σε παλιές μελέτες εντοπίστηκαν σε παιδιά 7-12 ετών ως διακριτές λειτουργίες η 
αναστολή, η ακουστική προσοχή και η επιλεκτική οπτική προσοχή, ενώ στην ηλικία 
των 11 ετών εντοπίστηκε μια «δομή» δύο παραγόντων, όπου ο ένας ήταν σχετικός με 
την εργαζόμενη μνήμη και ο άλλος με την αναστολή (Cole, Duncan & Blaye, 2014). Η 
έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη αξιοποιήσιμων εκπαιδευτικά περιοχών για την ενί-
σχυση της αναγνωστικής ικανότητας (Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017). Η περί-
οδος του Δημοτικού είναι κρίσιμη, αφού τότε παρατηρείται μεγάλη εγκεφαλική εξέλιξη 
με συνακόλουθες τεράστιες γνωστικές αλλαγές (García – Madruga et al., 2014). Για 
παράδειγμα, σε προγράμματα νηπιαγωγείου ανάπτυξης των ΕΛ, οι θετικές ακαδημαϊ-
κές και συμπεριφορικές αλλαγές εμφανίστηκαν κατά τη φοίτηση των παιδιών στην Α’ 
Δημοτικού, δηλαδή σε κατοπινή αναπτυξιακή φάση (Hermida et al., 2015). Θα ήταν 
σημαντικό να βρεθούν και άλλοι παράγοντες, εκτός της ωρίμανσης, που επηρεάζουν 
τις ΕΛ και διά μέσου αυτών την αναγνωστική κατανόηση. 

Σκοπός & Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της συστηματικής επισκόπησης ήταν η ανάλυση ερευνητικών δεδομένων για 
τη συσχέτιση ΕΛ και αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας στον προσδιορισμό του 
διαμεσολαβητικού και διαμεσολαβούμενου ρόλου των ΕΛ, αποτελώντας πιθανώς δεί-
κτες πρόβλεψης και πεδία παρέμβασης. Ελήφθησαν υπόψη τα εξής στοιχεία των σχε-
τικών ερευνών: είδος μελέτης, χαρακτηριστικά συμμετεχόντων, ερωτήματα, αποτελέ-
σματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:1) Είναι διαφοροποιημένη η εμπλοκή των ΕΛ 
στην αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό; 2) Υπάρχει διαμεσολάβηση άλλων πα-
ραγόντων στη σχέση ΕΛ & αναγνωστικής κατανόησης στο Δημοτικό;  
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Κριτήρια συμπερίληψης 

Μελετήθηκαν ποικίλες έρευνες και συμπεριελήφθησαν ή όχι βάσει της συσχέτισής 
τους με το σκοπό της παρούσας μελέτης. Αποκλείστηκαν μελέτες βιβλιογραφικής α-
νασκόπησης και θεωρήθηκαν ως σχετικές πειραματικές μελέτες εμπλοκής των ΕΛ 
στην αναγνωστική κατανόηση, όπου οι συμμετέχοντες ήταν στο Δημοτικό, δηλαδή 7 – 
12 ετών, με τυπική ανάπτυξη. Επιλέχθηκαν μελέτες διάκρισης των ΕΛ, που επηρεά-
ζουν την αναγνωστική κατανόηση ως ένα πιθανό πεδίο παρέμβασης, δημοσιευμένες το 
2012-2017 σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά. 

Εικόνα 1 

 

Λέξεις – Κλειδιά, Βάσεις Δεδομένων & Διαδικασία επιλογής 

Η έρευνα έγινε τον Απρίλιο του 2017 μέσω των ScienceDirect, Springer & Web of 
Science, αρχικά χωρίς περιορισμό χρόνου έκδοσης, χρησιμοποιώντας σε συνδυασμό 
τις λέξεις – κλειδιά «executive functions and reading comprehension», που απέδωσαν 
περίπου 28.000 αναφορές. Ορίζοντας φίλτρο για αναφορές μόνον επιστημονικών πε-
ριοδικών περιορίστηκαν αυτές σε περίπου 19.500. Με τη προσθήκη της λέξης – κλει-
διού «in children» οι αναφορές μειώθηκαν σε περίπου 3.000. Προστέθηκε έπειτα το 
φίλτρο, που αφορά στη χρονική περίοδο 2012-2017. Περιορίστηκαν οι αναφορές περί-
που σε 900, που βάσει τίτλων αφορούσαν οι 250 σε ποικίλα ζητήματα σχετικά με τις 
ΕΛ διάφορα της αναγνωστικής κατανόησης, περίπου 550 στην αναγνωστική ικανότητα 
ή κατανόηση μόνο, χωρίς την εμπλοκή των ΕΛ και περίπου 100 στη σχέση ΕΛ και 
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αναγνωστικής κατανόησης. Μελετήθηκαν οι περιλήψεις των 100 άρθρων κι αποκλεί-
στηκαν τα 78, επειδή αφορούσαν σε πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης. Δύο από τα 
υπόλοιπα 22 άρθρα αποκλείστηκαν, γιατί ήταν θεωρητικές ανασκοπήσεις. Από τα ενα-
πομείναντα 20 άρθρα έξι αφορούσαν σε νήπια και τέσσερα σε εφήβους, οπότε απο-
κλείστηκαν. Τα τελευταία δέκα άρθρα μελετήθηκαν εξ ολοκλήρου και διαπιστώθηκε η 
συνάφειά τους με τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης. 

Μέθοδος Ανάλυσης 

Η παρούσα μελέτη ήταν ποιοτικής φύσεως και ακολουθήθηκε η προσέγγιση της συ-
στηματικής επισκόπησης. Βασικός σκοπός της επισκόπησης ήταν να αναδυθούν οι συ-
γκεκριμένες ΕΛ, που εμπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση βάσει ηλικίας, να ε-
ντοπιστούν παράγοντες επίδρασης στην ανάπτυξή τους και τυχόν σχέσεις διαμεσολά-
βησης. Δεν υπήρχε πρόθεση για μετα-ανάλυση. Τα επιλεγμένα άρθρα μελετήθηκαν και 
διερευνήθηκε η σχετικότητά τους με τους σκοπούς της μελέτης. Συγκεντρώθηκαν διά-
φορες πληροφορίες και περιλήφθησαν σε πίνακα (Εικόνες 1, 2, 3): συγγραφείς, τίτλος, 
έτος, ερευνητικά ερωτήματα, συμμετέχοντες, αποτελέσματα. Ακολούθως οι πληροφο-
ρίες συγκρίθηκαν μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα και κατευθύνσεις 
για μελλοντικές έρευνες. 

Εικόνα 2 
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Αποτελέσματα 

Οι Εκτελεστικές λειτουργίες, που εμπλέκονται στην αναγνωστική κατανόηση 

Επτά έρευνες αφορούσαν στον ακριβή εντοπισμό των ΕΛ, που επιδρούν στο επίπεδο 
αναγνωστικής κατανόησης. Μόνο από τους Segers et al. (2016) προτάθηκε ότι στην 
ηλικία των οκτώ ετών οι ΕΛ διαμεσολαβούν στη σχέση φωνημικής ενημερότητας, φώ-
νησης, λεξιλογίου και ευφράδειας με την αναγνωστική κατανόηση. Στις υπόλοιπες έ-
ρευνες αποδόθηκε στις ΕΛ η συνεχής διαχείριση κι ανανέωση των πληροφοριών στη  

Εικόνα 3 

 

μνήμη εργασίας από την Α’ Δημοτικού και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής 
(Cantin et al., 2016˙ Colé et al., 2014˙ García-Madruga et al., 2014˙ Horowitz-Kraus et 
al., 2014˙ Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017˙ Nouwens et al., 2016). Οι Cantin et 
al. (2016) & οι García-Madruga et al. (2014) βρήκαν ανάλογη διαμεσολάβηση των 
τριών ΕΛ σε παιδιά 7 – 10 ετών. Όμως στην ηλικία 8 – 9 ετών επηρεάζει κυρίως η 
ανανέωση κι ακόμη περισσότερο η εναλλαγή (García-Madruga et al., 2014), που ο ι-
σχυρός της ρόλος τονίστηκε σε άλλες δύο έρευνες (Colé et al., 2014˙ Nouwens et al., 
2016) ως παράγοντας διακύμανσης της αναγνωστικής κατανόησης στη μέση παιδική 
ηλικία. Στην έρευνα των Colé et al. (2014) τονίστηκε η συνδρομή της εναλλαγής για 
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επαρκή γραφοφωνολογική ενημερότητα στην περίπτωση των «αδιαφανών» γλωσσών, 
όπου δεν υπάρχει διαυγής αντιστοιχία φωνήματος και γραφήματος. Οι Iglesias-Sar-
miento et al. (2015) ανέδειξαν την άμεση σχέση ανανέωσης και αναγνωστικής κατα-
νόησης, χωρίς μεσολάβηση παραγόντων, όπως λεξική επεξεργασία ή ρέουσα νοημο-
σύνη, αναδεικνύοντάς την κυρίαρχο δείκτη πρόβλεψης της αναγνωστικής κατανόησης. 
Σε πέντε μελέτες στις ηλικίες 7 – 10 ετών τονίστηκε η έμμεση σχέση της αναστολής με 
την αναγνωστική κατανόηση μέσω της εργαζόμενης μνήμης και η υποδεέστερη σε 
σχέση με τις άλλες δύο ΕΛ συμβολή της, κυρίως με αυτή της ανανέωσης (Cantin et al., 
2016˙ Engel de Abreu et al., 2014˙ García-Madruga et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et 
al., 2015˙ Nouwens et al., 2016). Οι Engel de Abreu et al. (2014) εντόπισαν πολλαπλά 
διακριτά συστατικά αναστολής εμπλεκόμενα ποικιλοτρόπως στην αναγνωστική κατα-
νόηση. Οι Iglesias-Sarmiento et al. (2015) και οι Nouwens et al. (2016) εκτός της πα-
ρατήρησης ότι βάσει αναστολής δε διαφοροποιείται η αναγνωστική επίδοση, σημείω-
σαν πιθανή αρνητική επίδρασή της, κυρίως στην Ε’ Δημοτικού.  

Παράγοντες διαμεσολάβησης στη σχέση αναγνωστικής κατανόησης & ΕΛ 

Η σχέση ΕΛ & αναγνωστικής κατανόησης διαμεσολαβείται από περιβαλλοντικούς και 
ατομικούς - φυσιολογικούς παράγοντες. Σε πέντε έρευνες υποστηρίχθηκε η διαμεσο-
λάβηση φυσιολογικών παραγόντων (Cantin et al., 2016˙ Engel de Abreu et al., 2014˙ 
García-Madruga et al., 2014˙ Horowitz - Kraus et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et al., 
2015) Σε δύο από αυτές έγινε λόγος για την εγκεφαλική ωρίμανση με την αύξηση της 
ηλικίας, η οποία ενισχύει την ενεργοποίηση περιοχών στο αριστερό ημισφαίριο σχετι-
κών με τις ΕΛ, που με το πέρασμα του χρόνου βοηθούν ολοένα και περισσότερο στην 
ανάγνωση μέσω της γραφολογικής και λιγότερο μέσω της φωνολογικής ενημερότητας 
εξασφαλίζοντας καλύτερη αναγνωστική κατανόηση (Cantin et al., 2016˙ Horowitz - 
Kraus et al., 2014). Σε παιδιά 7 – 11 ετών ήταν μεγαλύτερη η συμμετοχή του πρόσθιου 
μετωπιαίου φλοιού, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά η συμμετοχή των μετωπιαίων και βρεγ-
ματικών περιοχών (Horowitz - Kraus et al., 2014). Σε δύο έρευνες παρατηρήθηκε δι-
χογνωμία για την πιθανή διαμεσολάβηση της ρέουσας νοημοσύνης στη σχέση των ΕΛ 
με την αναγνωστική κατανόηση (García-Madruga et al., 2014˙ Iglesias-Sarmiento et 
al., 2015). Οι García-Madruga et al. (2014) σε παιδιά 8 – 9 ετών παρατήρησαν ότι υ-
πάρχει ισχυρή θετική ενδοσυσχέτιση μεταξύ των τριών ΕΛ με τη ρέουσα νοημοσύνη 
και συνακόλουθη μεσολάβηση αυτής στην αναγνωστική κατανόηση δια μέσου των 
ΕΛ. Αντίθετα οι Iglesias-Sarmiento et al. (2015) σε παιδιά 10 – 11 ετών παρατήρησαν 
ότι η ανανέωση δε μεσολαβείται από τη ρέουσα νοημοσύνη στη σχέση της με την ανα-
γνωστική κατανόηση. Τέλος σε μία έρευνα (Engel de Abreu et al., 2014) αναγνωρί-
στηκε η εργαζόμενη μνήμη ως ο καθοριστικός διαμεσολαβητής, ειδικά στην Α’ Δημο-
τικού, συνεπώς ελλείψεις στην ανάπτυξη της εργαζόμενης μνήμης, επηρεάζουν ανά-
λογα τις ΕΛ, κυρίως την εναλλαγή και το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης.  

Σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις φάνηκε ότι συγκεκριμένοι παράγοντες δια-
μεσολαβούν στη σχέση των ΕΛ με την αναγνωστική κατανόηση. Μεταξύ αυτών σε 
τέσσερις έρευνες πρωταγωνίστησε η εκπαίδευση (Cole et al., 2014˙ Engel de Abreu et 
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al., 2014˙ Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017˙Segers et al., 2016). Δραστηριότητες, 
που δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις ΕΛ, να οργανώ-
νουν τη συμπεριφορά τους, να λύνουν προβλήματα και να σχεδιάζουν καθημερινές 
δραστηριότητες, επιδρά πολύ θετικά στη βελτίωση των ΕΛ και μέσω αυτών στην ανα-
γνωστική κατανόηση (Martins Diasa & Gotuzo Seabra, 2017˙Segers et al., 2016). Σε 
μία έρευνα έγινε λόγος για τις διδακτικές μεθόδους για τη γλώσσα προτείνοντας από 
την Α’ Δημοτικού την εφαρμογή κονστρουκτιβιστικής εκπαίδευσης, που συνδράμει 
στην αυξημένη ενεργοποίηση περιοχών του αριστερού ημισφαιρίου σχετικών με τις 
ΕΛ, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη αναγνωστική κατανόηση, αναδεικνύοντάς τες 
σε διαμεσολαβητές στη σχέση ΕΛ και αναγνωστικής κατανόησης (Engel de Abreu et 
al., 2014). Τέλος σε μία έρευνα (Vellinho Corso et al., 2016) βρέθηκε ότι το χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό προφίλ στην ηλικία 9 – 12 ετών δυσχεραίνει τις ΕΛ με αρνητικά 
συνεπακόλουθα στην αναγνωστική κατανόηση. 

Συμπεράσματα 

Οι έρευνες ήταν σχεδόν συνολικά σύμφωνες στη συμμετοχή των ΕΛ στη λειτουργία 
της εργαζόμενης μνήμης, προκειμένου να υπάρξει κατανόηση κατά την ανάγνωση, η 
οποία εξασφαλίζει αφενός την ανανέωση και ενσωμάτωση κειμενικών πληροφοριών 
στη μακρόχρονη μνήμη, αφετέρου την αναστολή και απόρριψη ακατάλληλων πληρο-
φοριών. Επίσης τονίστηκε ο ρόλος της εναλλαγής στην αναγνωστική κατανόηση στο 
Δημοτικό κι ακολούθως της ανανέωσης. Η αναστολή φάνηκε ότι συνεπικουρεί, όμως 
η δράση της αναγνωρίστηκε ως υποδεέστερη και παρασκηνιακή. Θεωρώντας όμως έ-
ρευνες, όπου φάνηκε η αρνητική επίδραση της αναστολής, θα μπορούσε να ειπωθεί 
πως αυτή πιθανά προκύπτει λόγω των υψηλών απαιτήσεων των ανασταλτικών μηχανι-
σμών σε μνημονική χωρητικότητα, που μειώνουν το εύρος της εργαζόμενης μνήμης 
για άλλες λειτουργίες για την αναγνωστική κατανόηση, όπως προσαρμογή νέων σε 
προηγούμενες αναπαραστάσεις, ανάκτηση αναπαραστάσεων από τη μακρόχρονη 
μνήμη και προσαρμογή αναγνωστικών στρατηγικών. Οι διαμεσολαβητικοί παράγοντες 
στη σχέση των ΕΛ με την αναγνωστική κατανόηση αφορούν τόσο σε ατομικά χαρα-
κτηριστικά, όπως η εγκεφαλική ωρίμανση, η ρέουσα νοημοσύνη και η εργαζόμενη 
μνήμη, όσο και σε χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Η κονστρουκτιβιστική διδα-
σκαλία και τα εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης των ΕΛ βελτιώνουν τις ΕΛ και 
μέσω αυτών την αναγνωστική κατανόηση. Στον αντίποδα βρίσκονται οι ελλιπείς κοι-
νωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης. 

Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε περιορισμούς λόγω του μικρού αριθμού ερευνών, που 
χρησιμοποιήθηκαν, που προκύπτει από τη συνολικά περιορισμένη σχετική έρευνα. Να 
σημειωθεί ότι τα ερευνητικά δεδομένα δεν αφορούσαν σε ελληνόπουλα Δημοτικού τυ-
πικής ανάπτυξης, επομένως είναι αναγκαίο να υπάρξουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδο-
μένα σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό.  
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Η επίδραση των βίαιων τηλεοπτικών εικόνων στον ψυχισμό των παιδιών 

Δρ Ζημιανίτης Κωνσταντίνος, Δ/ντής Π.Ε. Εύβοιας 

Περίληψη 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές του περιβάλλοντος προέλευσης, η εμπειρία της τηλεό-
ρασης, την οποία αποκτά κάθε παιδί μέσα στην οικογένειά του, αποτελεί κοινό στοιχείο 
όλων των παιδιών που έρχονται στο σχολείο. Όλα τα αγαπημένα τους παιχνίδια συν-
δέονται με τηλεοπτικά προγράμματα, όπως και τα βιβλία που αγοράζουν, τα φαγητά 
που τρώνε και τα ρούχα που φοράνε. Παράλληλα, στις επαφές που έχουν με τους φί-
λους τους συνηθίζουν να μιλάνε για τις τηλεοπτικές εκπομπές που είδαν το προηγού-
μενο βράδυ, εμπνέονται από τηλεοπτικούς χαρακτήρες για να αστειευτούν ή καμαρώ-
νουν για δώρα στα οποία απεικονίζονται αγαπημένοι/ες ήρωες/ ηρωίδες. Εν ολίγοις, η 
τηλεόραση όχι μόνο δεν είναι ένα παθητικό μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, αλλά 
είναι ένα μέσο επικοινωνίας χάρη στο οποίο τα παιδιά, αν και στο σπίτι παρακολουθούν 
όλο και πιο συχνά μόνα τους τηλεόραση, μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές ομά-
δες και να δημιουργούν φιλίες. Στο νέο, όμως, επικοινωνιακό περιβάλλον που έχει ε-
πιβάλει η τηλεόραση όλα τα παιδιά δεν είναι ίσα. Ειδικότερα, κάθε παιδί, ανάλογα με 
τις εμπειρίες του στο συγκεκριμένο μέσο, κάνει τις δικές του «αναγνώσεις». Και τούτο 
γιατί ο τρόπος παρακολούθησης της τηλεόρασης διαφέρει από οικογένεια σε οικογέ-
νεια, ενώ σημαντικές διαφορές παρατηρούνται και σε συνάρτηση με το κατά πόσο η 
τηλεοπτική εμπειρία του παιδιού στο σπίτι είναι ενταγμένη σε μια εκπαιδευτική προο-
πτική ή αποτελεί απλά μία από τις πολλές καθημερινές του ασχολίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τηλεόραση, εικόνα, παιδιά, επίδραση, κατανόηση, ψυχαγωγία, βία 

Εισαγωγή 

Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα η τηλεοπτική εικόνα είναι πανταχού παρούσα και τείνει 
να εξαλείψει το υποκείμενο και να υποκαταστήσει την ίδια την πραγματικότητα. Με 
το τηλεκοντρόλ κολλημένο στο χέρι μας, ή μάλλον -τώρα πια- με το τηλεκοντρόλ προ-
έκταση του χεριού μας, ταξιδεύουμε παντού, γνωρίζουμε τους πάντες, μαθαίνουμε ο,τι-
δήποτε συμβαίνει προτού καν συμβεί. Γελάμε και κλαίμε, μαθαίνουμε και διασκεδά-
ζουμε, απολαμβάνουμε και εκνευριζόμαστε. Η τηλεόραση έχει ριζώσει στην καθημε-
ρινή ζωή μικρών και μεγάλων και με εξαίρεση ίσως τις εκπομπές συζητήσεων, τα εορ-
ταστικά ή τα ψυχαγωγικά προγράμματα και τις κωμωδίες τα περισσότερα προγράμ-
ματα που προβάλλονται στις ώρες υψηλής τηλεθέασης, εμπεριέχουν κάποια μορφή 
βίας. 

Σύμφωνα με τον W. Potter (1999) η τηλεόραση επιδρά στα παιδιά θετικά και αρνητικά. 
Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι καλή ή κακή ανάλογα με το πως χρησιμοποιείται από 
τους μικρούς τηλεθεατές (Gunter & McAleer, 1997). Αυτό που κυρίως προβληματίζει 
τους ερευνητές και τους γονείς είναι ότι η επίδραση στους νέους σπάνια είναι απλή ή 
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άμεση. Τα ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με τα παιδιά και την τηλεοπτική βία πολ-
λαπλασιάζονται και διογκώνονται, όταν βίαια γεγονότα εμφανίζονται στην κοινωνία 
και τα οποία φαίνεται ότι συνδέονται με τη βία που υπάρχει στις οθόνες. Για παρά-
δειγμα στη Βρετανία, η συσχέτιση που επιχειρήθηκε να γίνει, κατά τη διάρκεια της 
δίκης, ανάμεσα στη δολοφονία του δίχρονου James Bulger το 1993 και του γεγονότος 
ότι οι δεκάχρονοι δολοφόνοι του φέρονται να είδαν στο βίντεο το Child’s Play 3, ανα-
φέρεται συχνά ως παράδειγμα του πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια «βίαιη βίντεο-
κουλτούρα» μπορούν αν γίνουν βίαια και τα ίδια (Barket & Petley, 1997). Αν και είναι 
απίθανο οι δολοφόνοι να είδαν πράγματι το συγκεκριμένο βίντεο, η έκθεση των παι-
διών σε παρόμοια τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά προγράμματα έχει θεωρηθεί ως ένα 
είδος ηλεκτρονικής «παιδικής κακοποίησης» (Buckingham, 1997, Newson, 1994).  

Η άμεση σχέση αιτίας – αποτελέσματος, δηλαδή η σχέση ανάμεσα στη βία που υπάρχει 
στη μικρή οθόνη και στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς εξακολουθεί και σή-
μερα να αποτελεί θέμα έντονων συζητήσεων. Τις περισσότερες φορές οι γνώμες που 
ακούγονται εντονότερα προέρχονται από ομάδες πίεσης, που στρέφονται κατά της τη-
λεόρασης και των οποίων τα εμπειρικά ευρήματα, αν και προβάλλονται από τα ΜΜΕ, 
σπάνια αντέχουν σε σκληρή κριτική. Μία από τις ουσιαστικότερες ανησυχίες τους βρί-
σκεται στην υπόθεση ότι τα παιδιά εκτίθενται σε τεράστιες ποσότητες τηλεοπτικής βίας 
στα χρόνια πριν την ενηλικίωσή τους και αυτή η εμπειρία μπορεί να τους εμφυσήσει 
μια νοοτροπία βίας ή έναν υπερβολικό φόβο για την ασφάλειά τους.  

Απόψεις για τις επιδράσεις 

Τρεις είναι οι επικρατέστερες απόψεις όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στα παιδιά και 
τα ΜΜΕ. Είναι όλες αποτέλεσμα μιας απλοποιημένης εξήγησης των πιθανών κινδύνων 
της τηλεόρασης και έχουν διαμορφώσει αυτό που οι Barker & Petley (1997:13) ονόμα-
σαν «κοινό νου» για τα ΜΜΕ. Οι απόψεις αυτές εστιάζουν την προσοχή τους στην 
επιρροή της τηλεόρασης στη συμπεριφορά, τις γνωστικές διεργασίες, τις πεποιθήσεις 
και τις νοοτροπίες και προσπαθούν να συνδέσουν τα ΜΜΕ με τα κοινωνικά κακώς 
κείμενα, βασιζόμενες συνήθως στα υποτιθέμενα αποτελέσματα της τηλεθέασης, παρα-
βλέποντας τον σύνθετο τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες και τα παιδιά κατανοούν τα 
τηλεοπτικά μηνύματα (Buckingham,1993a). Πολλές φορές μάλιστα, η ανησυχία που 
εκδηλώνεται για την επίδραση της τηλεόρασης, θεωρείται ως μέρος μιας ευρύτερης 
ανησυχίας για τις ολοένα και αυξανόμενες συγκρούσεις που παρατηρούνται στην κοι-
νωνία.  

Μια δεύτερη μείζονα ανησυχία αναφέρεται στην επίδραση της τηλεόρασης στις γνω-
στικές διεργασίες των παιδιών, με το βάρος της κριτικής να ασκείται όχι στο περιεχό-
μενο της τηλεόρασης αλλά στη φύση της ίδιας της δραστηριότητας της τηλεθέασης. Η 
τηλεόραση θεωρείται ως άλλος «δούρειος ίππος», που προσπαθεί να αλώσει την παι-
δική ηλικία. Μια δραστηριότητα, που με τη σειρά της σπρώχνει το μυαλό των παιδιών 
να δουλεύει σε χαμηλότερο επίπεδο, καταστρέφοντας έτσι την ικανότητά τους να ε-
μπλέκονται σε έξυπνες γνωστικές διεργασίες. Η ανησυχία στην περίπτωση αυτή 
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εστιάζεται στο γεγονός ότι τα παιδιά γίνονται παθητικοί αποδέκτες των τηλεοπτικών 
μηνυμάτων (Winn,1997). 

Επικροτώντας τις προηγούμενες θέσεις ο Postman (1989) υποστήριξε ότι η τηλεόραση 
είναι υπεύθυνη για την «εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας», με αποτέλεσμα να γίνεται 
δύσκολη η διάκριση μεταξύ ενήλικης και παιδικής ηλικίας. Η έκθεση των νέων στην 
τηλεόραση σημαίνει ότι οι ενήλικες δεν μπορούν πλέον να κρατούν τα παιδιά μακριά 
απ’ όσα οι ίδιοι γνωρίζουν. Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, τα παιδιά που παρακολου-
θούν συστηματικά τηλεόραση αντιγράφουν τη συμπεριφορά των ενηλίκων σε βάρος 
του δικού τους αισθήματος ταυτότητας.  

Τέλος, η τρίτη ανησυχία για την επίδραση της τηλεόρασης επικεντρώνεται περισσό-
τερο στην επιρροή που ασκεί στις νοοτροπίες και στις πεποιθήσεις των παιδιών, παρά 
στη συμπεριφορά τους ή τις γνωστικές διεργασίες. Στην περίπτωση αυτή τα ΜΜΕ θε-
ωρούνται ως ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η άρχουσα τάξη συντηρεί την ιδεολο-
γική της υπεροχή έναντι των αρχομένων. Ακόμα πιστεύεται ότι κάνουν προπαγάνδα, 
την οποία τα παιδιά μπορεί να υιοθετήσουν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Οι συγκε-
κριμένες απόψεις βασίζονται στη ιδέα ότι το κοινό είναι ένα αθώο θύμα ενός πανίσχυ-
ρου εργαλείου προπαγάνδας όπου τα ΜΜΕ είναι σε θέση να επιβάλλουν συγκεκριμέ-
νες απόψεις και αξίες σε ένα παθητικό ακροατήριο. Μια άποψη αρκετά απλουστευτική, 
επειδή αγνοεί την ενεργή συμμετοχή των θεατών στην κατανόηση και αποκωδικοποί-
ηση των μηνυμάτων και δεν αναγνωρίζει τις πολύπλοκες διεργασίες που εμπλέκονται 
στην πολιτιστική κατανάλωση των προϊόντων των ΜΜΕ (Hall, 1973). Επιπλέον δεν 
λαμβάνει υπόψη τις άλλες, ενδεχομένως ισχυρότερες, πηγές επιρροής στα παιδιά όπως 
οι γονείς, το σχολείο και οι φίλοι τους.  

Μολονότι οι απόψεις των ερευνητών που σκιαγραφήσαμε αγνοούν την πολυπλοκότητα 
του πως τα παιδιά κατανοούν τα τηλεοπτικά μηνύματα, εντούτοις οι ίδιοι οι ερευνητές 
διατυπώνουν υποθέσεις για την παθητικότητα της παιδικής τηλεθέασης βασιζόμενοι σε 
ελλιπή στοιχεία και δημιουργούν εντυπώσεις. Απόψεις που, παρ’ όλες τις διαφορές 
στους όρους που χρησιμοποιούν, επιδεινώνουν αντί να περιορίζουν την ανησυχία των 
γονέων και των επιστημόνων (ψυχολόγων, εκπαιδευτικών κ.ά.) όσον αφορά τη σχέση 
ανάμεσα στα παιδιά και την τηλεοπτική βία, με αποτέλεσμα να προβάλλεται ως επιτα-
κτική η ανάγκη προστασίας των παιδιών. Παρόλα αυτά παρέχουν μια φαινομενικά πι-
θανή «εξήγηση» για τη σχέση μεταξύ παιδιών και τηλεόρασης (Buckingham, 1997, 
Clifford, Gunter & McAleer, 1995). 

Όπως ισχυρίζονται οι Hodge & Tripp (1986), η τηλεόραση με τη δυνατότητα που πα-
ρέχει για γνωστική ανάπτυξη και νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες στους μικρούς τηλεθε-
ατές, μπορεί να έχει και θετικές επιδράσεις στα παιδιά. Με έρευνές τους απέδειξαν ότι 
τα παιδιά δεν κάθονται παθητικά να παρακολουθούν εικόνες στην οθόνη, απορροφώ-
ντας ότι τους παρουσιάζεται χωρίς ερωτήσεις ή ερμηνεία. Συχνά επιλέγουν ενεργητικά 
το τι θα παρακολουθήσουν κι επίσης βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα για το πε-
ριεχόμενο των προγραμμάτων και των διαφημίσεων.  
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Ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να πληροφορήσουν και να 
μορφώσουν, ενώ άλλα για να διασκεδάσουν. Όμως και τα ψυχαγωγικά προγράμματα 
μπορούν να συντελέσουν στην κατανόηση ορισμένων πλευρών της ζωής και των κοι-
νωνικής προβλημάτων, όπως και τα ενημερωτικά προγράμματα μπορεί να είναι παράλ-
ληλα και διασκεδαστικά, ώστε να κρατούν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους 
(Gunter & McAleer, 1997) . 

Οι Clifford κ.ά. υποστήριξαν ότι και οι θετικές και οι αρνητικές απόψεις για τη σχέση 
που έχουν τα παιδιά με την τηλεόραση περιέχουν στοιχεία αλήθειας. Η τηλεόραση μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα θετικό εργαλείο για την εκπαίδευση των παιδιών και να τα βοη-
θήσει αποτελεσματικά στην απόκτηση της γνώσης. Αντίθετα, αν δεν χρησιμοποιηθεί 
σωστά, μπορεί να παραπληροφορήσει, να παραπλανήσει και να ασκήσει κακή επιρροή 
στα παιδιά.  

Το κλειδί για την κατανόηση της σχέσης παιδιών και τηλεόρασης βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι η γνωστική ανάπτυξη σχετίζεται με την ηλικία. Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι, ιδίως 
ο Piaget, έχουν δείξει ότι το μυαλό των παιδιών αναπτύσσεται γνωστικά ανάμεσα στη 
γέννηση και την ηλικία των 12 ετών μέσω ενός αριθμού διακριτών σταδίων και κατά 
τη διάρκεια αυτών των χρόνων διάπλασης, τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχουν δια-
φορετικές ικανότητες για την επεξεργασία του τηλεοπτικού περιεχομένου. Τα πολύ μι-
κρά παιδιά και τα βρέφη δείχνουν ενδιαφέρον για την κίνηση και τον ήχο στην τηλεο-
πτική οθόνη, αλλά τα παιδιά δεν αναπτύσσουν την ικανότητα να κατανοούν ιστορίες 
πριν την ηλικία των 6 ετών (Kodaira, 1990). Mέχρι τα δώδεκά τους τα παιδιά είναι 
γνωστικά ώριμα. Υπάρχουν, όμως, ολοένα και περισσότερα στοιχεία, που δείχνουν ότι 
και οι ενήλικες συνεχίζουν να αναπτύσσονται γνωστικά (Potter, 1999). Έτσι, τα παιδιά 
μπορεί να προσέχουν την οθόνη της τηλεόρασης από την ηλικία των 6 μηνών 
(Hollenbeck & Slaby, 1979) και να παγιώνουν πρότυπα τηλεθέασης μέχρι τα 3 ή 4 
χρόνια τους (Huston κ.ά., 1983). Όμως τα μικρά παιδιά, κάτω των 8 ετών, δεν μπορούν 
να συνδέσουν τη βίαιη συμπεριφορά ενός ηθοποιού με τα κίνητρα τα οποία παρουσιά-
στηκαν νωρίτερα στην ιστορία (Collius, 1973). Μέχρι την ηλικία των 10 με 12 ετών, 
τα παιδιά έχουν αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης των κινήτρων για τις πράξεις 
των ηθοποιών και είναι σε θέση να συνδέσουν τη δράση επί της οθόνης με τα γεγονότα 
που την προκάλεσαν (Van der Voort, 1986). 

Η γνωστική θεωρία έχει επικριθεί ως πολύ σχηματοποιημένη (Potter, 1999). Πράγματι, 
δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε θέση να αποδεικνύουμε πάντοτε ότι τα παιδιά μιας 
συγκεκριμένης ηλικίας βρίσκονται στο ίδιο εξελικτικό στάδιο. Άλλοι παράγοντες, ό-
πως η κοινωνικοοικονομική και οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν την ανάπτυξη 
του παιδιού. Ο Van der Voort (1986) απέδειξε ότι τα παιδιά χαμηλότερης κοινωνικο-
οικονομικής κατάστασης είναι περισσότερο πιθανό να ταυτιστούν με βίαιους χαρακτή-
ρες απ’ ότι τα παιδιά υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Επίσης έδειξε 
ότι όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας δεν σχετίζονται με την τηλεόραση με τον ίδιο τρόπο. 
Προσδιόρισε ότι υπάρχουν διαφορές στο πως αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα 
καθώς και στο επίπεδο ταύτισής τους με τους διαφορετικούς χαρακτήρες. Ακόμη 
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σημαντικές είναι και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, με τα κακοποιημένα παιδιά να είναι 
πιθανότερο να παρακολουθούν βίαια τηλεοπτικά προγράμματα και να ταυτίζονται με 
τους δράστες (Health, Bresolin, & Rivialdi, 1989). Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οι-
κογενειακό περιβάλλον με εντάσεις ενδέχεται να έχουν λιγότερη στήριξη από τους γο-
νείς και τα αδέρφια τους και συνεπώς, να είναι πιο ευάλωτα στην τηλεοπτική βία από 
αυτά που μεγαλώνουν σε ήρεμο και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον (Borduin, 
Mann,Cone & Henggeler, 1995).  

Αν και οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά σήμερα περνούν πολύ περισσότερο από 
τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας τηλεόραση, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 
είναι και οι πιο αφοσιωμένοι τηλεθεατές. Οι ενήλικες (με εξαίρεση τις ηλικίες 18 με 
24) παρακολουθούν τηλεόραση περισσότερες ώρες απ’ ότι τα παιδιά. Τα παιδιά παρα-
κολουθούν μια ποικιλία προγραμμάτων, με τα Pokemon, Power Rangers, κινούμενα 
σχέδια και Disney να είναι τα πιο δημοφιλή, αλλά επίσης τους αρέσει να παρακολου-
θούν και προγράμματα φτιαγμένα για ενήλικες (Ανεξάρτητη Επιτροπή Τηλεόρασης, 
1996). Πολλά απ’ αυτά είναι οικογενειακά σίριαλ χωρίς βία, πράγμα που δείχνει ότι η 
βία δεν είναι ο μόνος τρόπος για να γοητευτούν οι μικροί τηλεθεατές (Cantor,1994). 
Τα παιδιά όντως επιλέγουν μεταξύ πολλών και διαφορετικών τύπων προγραμμάτων, 
προτιμώντας να παρακολουθούν δραματικές σειρές και περιπέτειες περισσότερο από 
τα βίαια προγράμματα (Van der Voort, 1986). Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελούν τα προ-
γράμματα (κυρίως κινούμενα σχέδια), που απευθύνονται ειδικά σε μικρούς τηλεθεατές, 
προβάλλονται τα πρωινά του Σαββατοκύριακου και βρίθουν από βίαιες σκηνές (Stipp, 
1995). 

Το πότε τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση είναι ένα σημαντικό θέμα και γίνεται 
ολοένα σημαντικότερο όσο οι ώρες προβολής συνεχίζουν να επεκτείνονται. Η ανησυ-
χία βρίσκεται κυρίως στο ότι τα παιδιά μένουν ξύπνια ως αργά το βράδυ για να παρα-
κολουθήσουν στην τηλεόραση, προγράμματα που θεωρούνται ακατάλληλα γι’ αυτά 
από τους νομοθέτες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 1 στα 24 εξάχρονα βλέπει τηλεόραση 
μεταξύ 10 και 11 μ.μ. και γύρω στο 1 στα 5 δεκάχρονα με δεκαπεντάχρονα είναι ακόμη 
ξύπνιο αυτή την ώρα σε μια μέση εβδομάδα. Τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση 
κυρίως από τις 4 έως τις 11 μ.μ. Το Σαββατόβραδο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται (Πα-
παθανασόπουλος: 1997). 

Η έρευνα που αφορά στην επίδραση της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά, χρειάζεται να 
λάβει υπόψη της τα προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σ’ αυτά καθώς και τα προ-
γράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες και τα οποία μπορεί να βλέπουν και παιδιά. 
Τα πρώτα είναι αυτά που «ενοχοποιούνται» περισσότερο, γιατί οι έρευνες έχουν δείξει 
ότι τα παιδιά τείνουν να ταυτίζονται περισσότερο με χαρακτήρες που είναι πιο κοντά 
στην ηλικία τους (Potter, 1999). 
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Συμπεράσματα 

Αν πιστέψουμε ότι: i) η ζήτηση για βίαια τηλεοπτικά προγράμματα είναι πραγματική 
και όχι πρόσκαιρη-ευκαιριακή και ii) η τηλεόραση είναι ο σημαντικότερος παράγο-
ντας, που προκαλεί την εμφάνιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα παιδιά, τότε 
θα πρέπει να συνυπογράψουμε και την άποψη ότι το περιεχόμενο των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων πρέπει να λογοκρίνεται, γιατί έτσι θα επιλύσουμε μιας και δια παντός 
το πρόβλημα της βίας στην κοινωνία μας. Ωστόσο, αν ακολουθήσουμε την παραπάνω 
άποψη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκλείσουμε και αρκετές άλλες κοινωνικές συνθή-
κες, όπως η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, το εκ-
παιδευτικό σύστημα και η κρίση που περνά ο θεσμός της οικογένειας, που, όπως ξέ-
ρουμε, έχουν μεγάλη ευθύνη για την παραγωγή της βίας.  

Τελικά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσουμε τα μικρά παιδιά μακριά από 
τα τηλεοπτικά προγράμματα, που είναι βασισμένα στη φαντασία και στη γρήγορη 
δράση, όπως το ίδιο δύσκολο, αν όχι απίθανο, είναι να πειστούν και οι παραγωγοί να 
αλλάξουν ένα επιτυχημένο είδος προγράμματος. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες, πολλά 
παιδιά θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα αγαπημένα τους προγράμματα. Η λύση, 
κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στην περαιτέρω εκπαίδευση των παιδιών. Η παιδεία, 
μακριά από απαγορεύσεις και υποδείξεις, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εξετάζουν 
τα κίνητρα και τις αξίες των δραστών και των θυμάτων και να κατανοούν τις επιπτώ-
σεις των διαφόρων μορφών βίας που θα συναντούν στη ζωή τους. 
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Η κοινωνικοποίηση των παιδιών και ο ρόλος των ενηλίκων. 
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Περίληψη 

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι θεωρίες ανάπτυξης της κοινωνικοποίησης των 
παιδιών καθώς και ο ρόλος των ενηλίκων σε αυτή . Η κοινωνικοποίηση σύμφωνα με 
τους Zigler και Child (1972), σχετίζεται με την διαδικασία κατά την οποία το άτομο 
αποκτά και αναπτύσσει εμπειρίες κατάλληλες για την μετέπειτα ζωή του. Ειδικότερα, 
υιοθετεί πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν κοινωνική προέλευση. Συνεπώς, ο όρος 
κοινωνικοποίηση συγκεράζει όλες τις απόψεις της ανάπτυξης του παιδιού, μέσω των 
οποίων ο νέος άνθρωπος μαθαίνει για τον πολιτισμό, την κοινωνία στην οποία μεγα-
λώνει και ζει, την συμπεριφορά των ανθρώπων που συμβιώνουν στην ίδια κοινωνία 
και αναπτύσσει, στην συνέχεια, τις γνώσεις και τις προσδοκίες του, στοιχεία απαραί-
τητα για την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή του στην κοινωνία (Κουτζαμάνης, 1984). 
Ο ρόλος των ενηλίκων είναι να προωθεί την αναζήτηση και να οργανώνει περιβάλλο-
ντα δημιουργικής μάθησης (Funcher & Rutherford, 2012). 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικοποίηση, ρόλος ενηλίκων, θεωρίες μάθησης 

1η θεωρία 

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία που ανέπτυξε ο Lev Vygotsky (1986) αποτελεί μια 
αναδυόμενη θεωρία στην ψυχολογία που εξετάζει σημαντικές παρεμβάσεις της κοινω-
νίας στην ατομική ανάπτυξη. Τονίζεται σε αυτή, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανα-
πτυσσόμενων ανθρώπων και του πολιτισμού στον οποίο ζουν. Επίσης, υποστηρίζει ότι 
οι γονείς, οι φροντιστές, οι συνομήλικοι και γενικά ο πολιτισμός είναι υπεύθυνοι για 
την ανάπτυξη των λειτουργιών ανώτερης τάξης. Επιπρόσθετα, η βάση της αλληλεπί-
δρασης με άλλους ανθρώπους είναι η μάθηση και στη συνέχεια οι πληροφορίες ενσω-
ματώνονται σε ατομικό επίπεδο (Renk & Phares, 2004). Η κοινωνικοπολιτισμική θεω-
ρία έχει εστιάσει όχι μόνο στον τρόπο που οι ενήλικες και οι συμμαθητές επηρεάζουν 
την ατομική μάθηση, αλλά και στον τρόπο που οι πολιτιστικές πεποιθήσεις επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται και μαθαίνουν τα ίδια τα άτομα. Σύμφωνα με τον 
Vygotsky, με τη γέννησή τους τα παιδιά έχουν ήδη βασικούς βιολογικούς περιορισμούς 
στο μυαλό τους προερχόμενα από το πολιτισμικό περιβάλλον (Hargreaves, 1999). 
Κάθε κουλτούρα εμπεριέχει τα λεγόμενα «εργαλεία πνευματικής προσαρμογής» που 
επιτρέπουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν βασικές νοητικές ικανότητες ως προσαρμο-
στικό μέσο στην κοινωνία που ζουν (Vygotsky, 1978). Μια σημαντική έννοια στην 
κοινωνικοπολιτισμική θεωρία είναι η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Με βάση τον 
Vygotsky «είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού επιπέδου ανάπτυξης όπως κα-
θορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και το επίπεδο της δυνητικής 
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ανάπτυξης όπως προσδιορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων υπό την καθοδή-
γηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους» (Vygotsky, 1986).  

2Η θεωρία 

Η θεωρία της γνωσιακής ανάπτυξης που ανέπτυξε ο Jean Piaget σημειώνει ότι τα παι-
διά κατά τη διάρκεια της ζωής τους περνούν από τέσσερα διαφορετικά στάδια νοητικής 
ανάπτυξης. Το κεντρικό σημείο της θεωρίας δεν είναι μόνο στην κατανόηση του πώς 
αποκτούν τα παιδιά τη γνώση, αλλά και στην κατανόηση της φύσης, της νοημοσύνης 
τους (Fancher & Rutherford, 2012). Μέσω των παρατηρήσεών του για τα παιδιά του, 
ο Piaget ανέπτυξε μια θεωρία «σκηνής» της πνευματικής ανάπτυξης που περιελάμβανε 
τα εξής ξεχωριστά στάδια: 

• Στάδιο Αισθητήρα- Κινητήρα 
• Προ- λειτουργικό στάδιο 
• Ειδικό στάδιο λειτουργίας 
• Τυπικό στάδιο λειτουργίας (Santrock, 2016). 

Σημαντικές έννοιες στη Γνωστική Ανάπτυξη ώστε να κατανοηθεί καλύτερα, είναι να 
εξεταστούν οι σημαντικές ιδέες και έννοιες που εισήγαγε ο Piaget. Κατά τον Piaget τα 
σχήματα είναι κατηγορίες γνώσεων που βοηθούν να ερμηνεύσουμε και να κατανοή-
σουμε τον κόσμο (Κουγιουμουτζάκης, 1997). Ένα σχήμα περιγράφει τόσο τις ψυχικές 
όσο και τις σωματικές ενέργειες που σχετίζονται με την κατανόηση και τη γνώση, η 
αφομοίωση είναι η διαδικασία λήψης καινούργιων πληροφοριών στα ήδη υπάρχοντα 
σχήματα. Η αφομοίωση είναι υποκείμενη διαδικασία, επειδή υπάρχει η τάση να τρο-
ποποιούμε ελαφρώς κάποιες εμπειρίες και πληροφορίες ώστε να ταιριάζουν με τις προ-
ϋπάρχουσες πεποιθήσεις μας (Santrock, 2016). Το κατάλυμα είναι ένα άλλο μέρος της 
προσαρμογής που συνεπάγεται με την μεταβολή των υφιστάμενων σχημάτων με βάση 
τις νέες πληροφορίες. Τέλος, ο Piaget υποστήριζε πως όλα τα παιδιά προσπαθούν να 
βρουν μια ισορροπία στην αφομοίωση και στη στέγαση. Όπως τα παιδιά προχωρούν 
στα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπία 
(Piaget, Gruber & Voneche, 1977). 

Ρόλος ενηλίκων 

Οι ενήλικες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
φαντασίας των παιδιών. Οι ενήλικες πρέπει να έχουν γνώση για την ποικιλία των ρόλων 
τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης όπου οι 
ενήλικες και τα παιδιά θα μαθαίνουν από κοινού (McHugh, 1995). Τα παιδιά δεν απαι-
τούν από τους ενήλικες να είναι τέλειοι, όμως απαιτούν τη δέσμευσή τους. Πάντα θα 
υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των ιδανικών και της πραγματικότητας, με βάση του τι 
θέλουν να παρέχουν στα παιδιά και της πραγματικής κατάστασης. Οι ενήλικες μπορεί 
να αισθάνονται απογοητευμένοι και ότι δε μπορούν να κάνουν τίποτα (Wentzel, 1991). 
Είναι πιθανό, επίσης, να νιώθουν ότι το περιβάλλον το οποίο βρίσκονται είναι 
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ακατάλληλο και ασυμβίβαστο, ή ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκετά εξειδικευμένοι. Το αν 
αυτό θα θεωρηθεί αποτυχία ή πρόκληση εξαρτάται από τους ίδιους τους ενήλικες αρ-
νητική (Merrell, 2001). Αν βέβαια υιοθετήσουν την στάση της αποτυχίας πολύ πιθανό 
να αποτυγχάνουν οι ίδιοι και τα παιδιά. Οι ενήλικες που ασχολούνται με τα παιδιά στη 
δουλειά τους υιοθετούν μια ποικιλία καθηκόντων, τα σημαντικότερα από τα οποία εί-
ναι η δημιουργία σχέσεων με τα παιδιά ενθαρρύνοντας την ασφάλεια και την εμπιστο-
σύνη και αποτελώντας οι ίδιοι μοντέλα δημιουργικής διαδικασίας (Bernadette, 2006).  

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, οι απόψεις του Piaget τον οδήγησαν να υποτιμήσει τον ρόλο του ενή-
λικα. Ο Vygotsky σε αντίθεση με τον Piaget τονίζει τη σημασία του κοινωνικού πλαι-
σίου που μπορούν να έχουν τα παιδιά με ενήλικους και συνομήλικους. Πολύ συχνά η 
μάθηση απευθύνεται στην ανάπτυξη του παλαιότερων εποχών. Ο Vygotsky σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις του για τα παιδιά, εντόπισε μια περίοδο που τα παιδιά δεν είναι σε 
θέση να είναι αυτόνομα και χρειάζονται βοήθεια ώστε να ολοκληρώσουν ένα έργο αυτό 
ονομάζεται ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Αυτός, συνεπώς, είναι ο τόπος που ο ενήλι-
κας πρέπει να επικεντρωθεί. Βέβαια, τα παιδιά πρέπει να αλληλοεπιδρούν με άλλους 
ανθρώπους προκειμένου να προχωρά η μάθησή τους Προκειμένου να συγκρατήσουν 
τις εμπειρίες αυτές χρειάζονται ένα ικρίωμα. Ο ρόλος του ενήλικα είναι να παρέχει 
αυτό το ικρίωμα. Τέλος, για την μάθηση των παιδιών πρέπει οι ενήλικες να είναι καλά 
προσαρμοσμένοι στην ικανότητα κάθε παιδιού και να παρέχουν ένα ευέλικτο πλαίσιο 
(Bernadette, 2006).  
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Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο 

Νταμάνη Αικατερίνη, Νηπιαγωγός M.Sc. 

Περίληψη 

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της μαθητικής τους ζωής υπόκεινται σε πολλές σχολικές 
μεταβάσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους. Μια τέ-
τοια μετάβαση, σημαντική για τη μετέπειτα σχολική επίδοση του παιδιού, είναι η είσο-
δος στο Δημοτικό σχολείο. Η είσοδος στο νέο αυτό σχολικό περιβάλλον, συνοδεύεται 
συνήθως από φόβο, αγωνία αλλά και πολλές προσδοκίες. Τα περισσότερα παιδιά αι-
σθάνονται αβεβαιότητα για το νέο σχολείο στο οποίο μεταβαίνουν αλλά και ανησυχία 
για το είδος και ύφος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τους εκπαιδευτικούς και τους 
νέους συμμαθητές. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τους 
ψυχολογικούς, διδακτικούς, κοινωνικούς αλλά και παιδαγωγικούς παράγοντες που δη-
μιουργούν ανησυχίες, φόβους και προβληματισμούς κατά τη μετάβαση και έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μη ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο. 

Λέξεις-Κλειδιά: άγχος, διδακτικοί, ψυχολογικοί, παιδαγωγικοί παράγοντες. 

Εισαγωγή 

Το Νηπιαγωγείο, το πρώτο σχολείο κάθε παιδιού, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη 
ζωή του, αφού αποτελεί την πρώτη εισαγωγή του σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την περίοδο απομάκρυνσής του από την ασφάλεια 
της οικογενειακής θαλπωρής. 

Έτσι για κάποια παιδιά, το ξεκίνημα στο σχολείο προκαλεί θετικά συναισθήματα και 
ενθουσιασμό, ενώ για άλλα ανησυχία και ταραχή. Για όλα όμως τα παιδιά η εισαγωγή 
τους στην επόμενη βαθμίδα, το δημοτικό σχολείο, επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στις 
οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν. Τα περισσότερα παιδιά, αισθάνονται άγχος, ανη-
συχία αλλά και προσμονή για το νέο περιβάλλον στο οποίο θα εισαχθούν (Ματσαγγού-
ρας Η. 1999). Ανησυχούν για το νέο περιβάλλον, για την εκπαιδευτική διαδικασία, τον 
τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν από τους εκπαιδευτικούς της άλλης βαθμίδας 
αλλά και το είδος της υποδοχής που θα τύχουν από τους παλαιότερους μαθητές του 
σχολείου ( Demetriou H, GoalenP.& Rudduck J. 2000). Είναι υποχρεωμένα να εισα-
χθούν στην κουλτούρα ενός νέου σχολείου, περισσότερο απρόσωπου, μεγαλύτερου σε 
μέγεθος αλλά και με διαφορετικό προσανατολισμό (ακαδημαϊκό), με πολλές και συ-
γκεκριμένες προσδοκίες (Ματσαγγούρας Η. 1999). 

Εννοιολογική προσέγγιση 

Το πρόβλημα της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, είναι τόσο 
παλιό, όσο και το ίδιο το Νηπιαγωγείο. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για την 
έννοια της μετάβασης θα βρισκόμασταν μπροστά σε διαφορετικούς ορισμούς. 
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Μεταβάσεις είναι «οι χρονικές περίοδοι εκείνες κατά τις οποίες, οι κοινωνικοί ρόλοι 
του ανθρώπου αναπροσδιορίζονται και νέες κοινωνικές προσδοκίες και υποχρεώσεις 
κάνουν την εμφάνισή τους» ((Entwisle, Alexander, Pallas, & Cadigan, 1988). Οι 
O’Dell και Eisenberg (1984) υποστηρίζουν ότι «η μετάβαση είναι ένα πέρασμα από 
μια θέση, κατάσταση, τύπο ή επίπεδο δραστηριότητας σε ένα άλλο».  

Σύμφωνα με τους Fabian και Dunlop (2007), ως εκπαιδευτική μετάβαση, ορίζεται η 
διαδικασία αλλαγής του περιβάλλοντος και η προσαρμογή των σχέσεων, που κάνουν 
τα παιδιά από τη μια φάση εκπαίδευσης στην άλλη. Η πρώτη από τις εκπαιδευτικές 
μεταβάσεις, που καλείται να βιώσει ένα παιδί, είναι αυτή από τα προσχολικά ιδρύματα 
στο δημοτικό σχολείο. Όταν αυτή η μετάβαση, που θεωρείται σημαντική, γίνει χωρίς 
δυσκολίες για το παιδί, τότε έχει επιτευχθεί μια επιτυχημένη μετάβαση (Alexander & 
Entwisle, 1988).  

Οι εκπαιδευτικές μεταβάσεις είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό και υπάρχει αυξημένο 
ενδιαφέρον των ερευνητών. Σύμφωνα λοιπόν με τους (Entwisle & Alexander, 1998. 
Niesel & Griebel, 2005. Toohey & Day, 2001) οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να επηρεά-
σουν αρνητικά τόσο την ανάπτυξη, όσο και τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές ικανότητες 
των παιδιών. Για τον λόγο αυτόν, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν δημιουργήσει ειδικά 
προγράμματα και παρεμβάσεις για όσο το δυνατό πιο ομαλές μεταβάσεις. Στη χώρα 
μας, μόλις το 2014 στην Αναθεωρημένη έκδοση, του αναλυτικού προγράμματος σπου-
δών του Νηπιαγωγείου, περιλαμβάνεται ειδική επισήμανση και δραστηριότητες για να 
διευκολυνθεί η μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα (αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, 2014). 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παρεμβαίνουν κατά την περίοδο μετάβασης από τη 
μια βαθμίδα στην άλλη και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα καθώς εμπλέκο-
νται ενεργά στη διαδικασία αυτή. Η αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, το στιλ και η 
μέθοδος διδασκαλίας, ο χώρος, ο χρόνος, τα πλαίσια διδασκαλίας και η ίδια η μάθηση 
συνδυάζονται κατά τη μετάβαση, καθιστώντας έντονες τις απαιτήσεις τόσο από τα παι-
διά, όσο και από τις οικογένειες (Fabian & Dunlop, 2007). 

Το πρόβλημα της μετάβασης έχει παιδαγωγικές, κοινωνικές, διοικητικές, μεθοδολογι-
κές και επιστημονικές όψεις. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που τη δυ-
σχεραίνουν είναι ο διαφορετικός χαρακτήρας και οι διαφορετικοί στόχοι των αναλυτι-
κών προγραμμάτων ανάμεσα στα δυο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρά τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από την πολιτεία, για εναρμόνιση των αναλυτικών προγραμμάτων, 
τα δυο ιδρύματα συνεχίζουν να κρατούν τον διαφορετικό τους χαρακτήρα. Πιο συγκε-
κριμένα, στο νηπιαγωγείο το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και με δυνατότητα τροποποίη-
σης του ημερήσιου προγράμματος, ενώ στο δημοτικό το πρόγραμμα είναι πιο αυστηρό 
με δέσμευση για ολοκλήρωση της ύλης.( Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2014). 
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 Κοιτάζοντας κανείς καλύτερα το πρόγραμμα του δημοτικού, διαπιστώνει ότι το και-
νούριο αυτό σύστημα, στο οποίο εντάσσεται το παιδί, στοχεύει κυρίως στο να προάγει 
τη γνωστική και τη μεταγνωστική ανάπτυξη διδάσκοντας στα παιδιά διάφορους κανό-
νες, στρατηγικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που πριν δεν είχαν (Shaffer, 
2004).  

Ακόμα ένας καθοριστικός παράγοντας, είναι το στιλ διδασκαλίας αλλά και ο τρόπος 
που διαχειρίζεται την ύλη ο κάθε εκπαιδευτικός. Έρευνες που αφορούν την αλληλεπί-
δραση δασκάλου – παιδιού, κατά τα πρώτα χρόνια σχολικής ζωής, επιβεβαίωσαν τη 
σημασία, που έχουν οι αρχικές στάσεις, οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού, καθώς και η 
συμπεριφορά του προς τους μαθητές για τη μετέπειτα επιτυχία του παιδιού ((Ματσαγ-
γούρας Η.1999, Pianta, 1999). Όταν λοιπόν κάποιο παιδί, από παιδί νηπιαγωγείου χρί-
ζεται ως παιδί δημοτικού, καλείται και να ανταπεξέλθει σε όλες τις παραπάνω αλλαγές, 
που σηματοδοτούνται από τα διαφορετικά διδακτικά στιλ των δυο ιδρυμάτων. Η προ-
σαρμογή του μάλιστα στον καινούριο τρόπο διδασκαλίας κρίνεται υψίστης σημασίας 
για την ομαλή του προσαρμογή (Κleirfelts & Graneld, 1994). 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να επισημανθεί είναι η αξιολόγηση 
που υπάρχει στο δημοτικό και είναι «σημαντική» για εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά 
δεν υπήρχε τυπικά και με κλίμακα, στην προηγούμενη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου. Το 
πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι το παιδί καλείται εκτός από το να προσαρμοστεί 
σε μια καινούρια ρουτίνα, σ’ έναν καινούριο τρόπο διδασκαλίας, να μπει επίσης και σε 
μια καινούρια εντελώς για εκείνο διαδικασία, αυτή της αξιολόγησης. Η συμπεριφορά 
των παιδιών και η ανταγωνιστικότητα, την οποία αναπτύσσουν εξαιτίας της αξιολόγη-
σης, συνδέεται με συγκεκριμένους παράγοντες όπως το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο ή η σύνθεση της τάξης (Dodge, Pettit, & Bates, 1994). Σύμφωνα με τον 
Εndgar (1986) κάθε μαθητής εισέρχεται στο σχολείο κουβαλώντας ένα μοναδικό οικο-
γενειακό υπόβαθρο. Σύμφωνα και με τις έρευνες των (Burkman, Ready, Lee, & 
Logerfo, 2004. Duncan, Yeung, Brooks, & Smith, 1998) τα παιδιά που προέρχονται 
από οικονομικά αναπτυγμένο περιβάλλον, ξεκινούν το σχολείο με περισσότερες λεκτι-
κές και μαθηματικές ικανότητες, απ’ ό,τι αυτές των λιγότερο ευνοημένων συνομηλίκων 
τους. Αυτό οδηγεί σύμφωνα και με τους Schweinhart και Weikart (1998) τα παιδιά 
αυτά να είναι πιο προετοιμασμένα και να έχουν επιτυχημένες μεταβάσεις.  

Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του προ-
βλήματος αλλά σύμφωνα με τους Henderso και Mapp (2004) οι γονείς και ιδιαίτερα 
όσοι προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα, φαίνεται να συνεργάζο-
νται λιγότερο με το σχολείο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με τα παιδιά που 
εισέρχονται λιγότερο προετοιμασμένα και άρα με υψηλότερες πιθανότητες για μη ο-
μαλή μετάβαση σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Ένας ακόμα παράγοντας που δυσχεραίνει και εμποδίζει την ομαλή μετάβαση από τη 
μια βαθμίδα στην άλλη είναι η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
των δυο βαθμίδων. Πολλές από αυτές τις έρευνες έχουν επισημάνει ότι οι μεταβάσεις 
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μπορούν να διευκολυνθούν πολύ, αν οι παιδαγωγοί από τον έναν χώρο, για παράδειγμα 
του νηπιαγωγείου, συνεργάζονται με αυτούς της επόμενης βαθμίδας δηλαδή του δημο-
τικού και το αντίστροφο (Bredekamp & Copple, 1997).  

Επίσης καθοριστικό στοιχείο που μπορεί να καθορίσει μια επιτυχημένη μετάβαση είναι 
ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένος ο χώρος. Ο χώρος είναι πεδίο πράξεων, 
βιωμάτων και αγωγής από αλληλεπιδράσεις και μορφές συμπεριφοράς, που θα ανα-
πτύξει το άτομο ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία (Παππάς, 2006). Όσο αφορά τη μετά-
βαση το πρόβλημα εντοπίζεται στις διαφορές, που υπάρχουν στους δυο χώρους και στις 
οποίες το παιδί δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Εισερχόμενα τα παιδιά στο δημοτικό 
έχουν να αντιμετωπίσουν την «καινούρια τάξη». Ο χώρος της τάξης του δημοτικού 
σχολείου είναι οργανωμένος τελείως διαφορετικά σε σχέση με την τάξη του νηπιαγω-
γείου. Στο νηπιαγωγείο, ο χώρος είναι χωρισμένος σε διαφορετικούς χώρους παιχνιδιού 
ή δραστηριοτήτων, στους οποίους τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, ενώ, συνή-
θως, επιλέγουν μόνα τους σε ποιον χώρο θα εργαστούν. Το υλικό που χρησιμοποιείται 
είναι πλούσιο και τα χρώματα συνήθως έντονα, ενώ ο συνδυασμός δραστηριοτήτων, 
ατομικές- ομαδικές, τα βοηθά στη σύναψη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων. Έτσι τα 
παιδιά συνήθως προσαρμόζονται εύκολα. Δεν είναι όμως με τον ίδιο τρόπο διαμορφω-
μένη η αίθουσα του δημοτικού σχολείου, όπου τα θρανία με τις τοποθετημένες καρέ-
κλες, βρίσκονται είτε στη σειρά είτε σε κύκλο και κατά γενική παραδοχή δεν είναι και 
άνετα, με αποτέλεσμα να ωθούν το παιδί σε έναν βίαιο τρόπο προσαρμογής, όχι πάντα 
επιτυχημένο. (Παππάς, 2006). 

Επίλογος 

Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό επιτυγχάνεται όταν οι άμεσα εμπλεκόμε-
νοι φορείς, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων και οι γονείς, λάβουν υπόψη 
τους στις ενέργειες και στα προγράμματα που σχεδιάζουν την παροχή συνέχειας στη 
μάθηση μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων συνεργα-
σίας και ωρών κοινής εργασίας για παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού. 
Ακόμα η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης, δημιουργεί μια κοινωνία 
ενεργή στη σχολική ζωή και των δύο βαθμίδων αλλά και καλλιεργεί θετικές, σχέσεις 
επικοινωνίας. 
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Περίληψη 

Οι σημαντικότερες μορφές κοινωνικής συμβίωσης που καθορίζουν δραστικά την 
αγωγή, την κοινωνικοποίηση και την συγκρότηση της προσωπικότητας των ανθρώπων 
από την παιδική ηλικία τους, είναι ο θεσμός της οικογένειας και του σχολείου. Οι 
εμπειρίες, τα βιώματα, οι παραστάσεις, οι προτεραιότητες του οικογενειακού 
περιβάλλοντος συμπληρώνονται και επιδέχονται τις όποιες μεταβολές από τις 
επιδράσεις και τις επιρροές που στο μέλλον ασκεί το σχολείο. Το είδος και η ποιότητα 
της αλληλεπίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος και της σχολικής ζωής 
αποκτούν σημαίνοντα ρόλο για την χάραξη της πορείας και των επιλογών του ατόμου 
για όλη τη μετέπειτα ζωή του. Το γονικό σχήμα διαπαιδαγώγησης που έχει υιοθετηθεί 
και λειτουργεί ασκεί σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη των 
παιδιών, καθώς επίσης και στην ακαδημαϊκή συμπεριφορά που επιδεικνύουν ως 
μαθητές σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους επηρεάζοντας άμεσα τις σχολικές 
επιδόσεις τους, τις γνωστικές δεξιότητές τους και τις μαθησιακές ικανότητές τους 
έπειτα από διεξαγωγή έρευνας. 

Εννοιολογική οριοθέτηση των γονικών σχημάτων διαπαιδαγώγησης 

Η διεθνής βιβλιογραφία περιέχει μια πλούσια ορολογία όσον αφορά στις πολλές και 
ποικίλες επιρροές που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στην διαπαιδαγώγηση των 
μικρότερων μελών του και στο είδος των σχολικών επιδόσεών τους. Ένας πιο γενικός 
όρος της εξελικτικής ψυχολογίας που κατά τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών 
εμπεριέχει τις αμφίδρομες σχέσεις ατόμων διαφορετικών γενεών μέσα στην οικογένεια 
είναι η «γονεϊκότητα», η οποία αφορά στη διαρκή και δυναμική αλληλεπίδραση γονιών 
και παιδιών στις σχέσεις που συνάπτουν σε καθημερινή βάση (Παππά, 2006). Συχνά 
χρησιμοποιείται η έκφραση «γονεϊκή εμπλοκή» η οποία περιλαμβάνει την 
περιορισμένης εμβέλειας συμμετοχή των γονιών, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες καθορίζονται και ελέγχονται κυρίως από άλλους 
παράγοντες, όπως είναι οι διδάσκοντες ή η πολιτεία (Davies & Johnson, 1996· Λοΐζος, 
2003). Υπάρχει και ο όρος «γονεϊκή συμμετοχή» ο οποίος αναφέρεται στην 
ουσιαστικότερη συμβολή των γονιών και στην στενότερη παρακολούθηση της 
σχολικής ζωής των παιδιών τους (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997· Hill & Taylor, 
2004). Σπανιότερα καταγράφεται ο όρος «γονικό ύφος» ο οποίος χαρακτηρίζει τις 
συνολικές στάσεις και τις συμπεριφορές των μεγαλύτερων με στόχο την κατάλληλη 
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ανατροφή των παιδιών, ενώ ο όρος «γονεϊκές πρακτικές» αναφέρεται σε συγκεκριμένες 
και σαφείς τεχνικές και συμπεριφορές (Darling & Steinberg, 1993· Lee κ.ά., 2006).  

Τα είδη των γονικών σχημάτων διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με την Baum rind 

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών της Baum rind (1971· 1980) τα γονεϊκά 
σχήματα διαπαιδαγώγησης των μικρότερων μελών των οικογενειών είναι το 
δημοκρατικό ή αυθεντικό στυλ, το τυραννικό ή αυταρχικό στυλ και το ανεκτικό ή 
επιτρεπτικό στυλ. Αυτοί οι τρεις τύποι συνελήφθησαν και διατυπώθηκαν με βάση δύο 
διαστάσεις, την στοργή και την ανταπόκριση που οι γονείς δείχνουν προς το παιδί τους 
και τον έλεγχο της συμπεριφοράς του που ως ενήλικες συνηθίζουν να επιβάλλουν σε 
αυτό. 

Στο Δημοκρατικό ή αυθεντικό στυλ διαπαιδαγώγησης οι γονείς επιδεικνύουν αληθινή 
στοργή και σεβασμό, εκτιμούν έμπρακτα τις απόψεις και τη βούληση των παιδιών, 
μολονότι αναγνωρίζουν την δικαιολογημένη λόγω ηλικίας ανωριμότητα και απειρία 
τους και παροτρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους τους και την τάση 
ανεξαρτητοποίησής τους. Ο έλεγχος που ασκούν είναι διακριτικός και εντός των 
καθορισμένων επιτρεπτών ορίων χωρίς να έχει σημασία η απόδειξη της προσωπικής 
υπεροχής παρά μόνο η τήρηση της ευρυθμίας. Επίσης απορρίπτουν τις απειλές και την 
άκαμπτη αυστηρότητα και υιοθετούν τον διάλογο, την ευελιξία, την ανατροφοδότηση, 
την ενεργητική ακρόαση και την ουσιαστική ανταλλαγή και επεξήγηση των απόψεών 
τους. Ταυτόχρονα εγείρουν απαιτήσεις και επιβάλλουν έμμεσα την απαραίτητη 
πειθαρχία και τα αναγκαία όρια μέσα από την ενίσχυση της αυτόνομης δράσης και την 
καλλιέργεια της υπεύθυνης στάσης. (Cole & Cole, 2002· Νόβα-Καλτσούνη, 
2008· Brown & Iyengar, 2008). 

Ο τυραννικός ή αυταρχικός τρόπος διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει την συντηρητική 
νοοτροπία της επιβολής αυστηρού πειθαρχικού πλαισίου με άκαμπτους και 
αδιαπραγμάτευτους κανόνες και άκριτη συμμόρφωση προς ό,τι αποτελεί τον αξιακό 
κώδικα της οικογένειας. Απουσιάζουν οι τακτικές του διαλόγου, της διατύπωσης 
επαίνων και της γνήσιας αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας με 
συνέπεια να επιβάλλεται ένας πολωτικός τρόπος σκέψης, να ενισχύονται 
στερεοτυπικές αντιλήψεις και να καθίσταται ανέφικτη η διάπλαση αυτόνομων ατόμων 
τα οποία βιώνουν ως επί το πλείστον αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και συχνά 
αναπτύσσουν αντιδράσεις αντικοινωνικών συμπεριφορών (Cole & Cole, 2002· Νόβα-
Καλτσούνη, 2008· Brown & Iyengar, 2008). 

Τέλος οι ανεκτικοί ή επιτρεπτικοί γονείς, αν και στοργικοί και σε επαφή με τα παιδιά 
τους, αποδέχονται την υπέρ το δέον αυθόρμητη αντίδραση και συμπεριφορά τους και 
αφήνουν εξ ολοκλήρου εκείνα να αποφασίζουν για τις κινήσεις και τις επιλογές τους. 
Αποφεύγοντας ενσυνείδητα τον έλεγχο και υιοθετώντας την απουσία ορίων και 
τιμωριών μέσα σε αυτό το «φιλελεύθερο» μοντέλο στην ουσία επιβάλλουν ένα κλίμα 
ανύπαρκτης πειθαρχίας το οποίο δεν αξιώνει την υλοποίηση σημαντικών επιτευγμάτων 
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και δημιουργεί άτομα με επίπλαστη αυτονομία και ελλιπή γνώση των υγιών 
κοινωνικών συναλλαγών (Cole & Cole, 2002· Νόβα-Καλτσούνη, 2008· Brown & 
Iyengar, 2008). 

Η σχέση των γονικών σχημάτων διαπαιδαγώγησης 
με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών 

Όπως αποδεικνύει μια αξιοσημείωτη σειρά ερευνών με διεθνή εμβέλεια και σε ποικίλες 
περιστάσεις, οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών συνδέονται άμεσα με τον τρόπο 
ανατροφής και γαλούχησής τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον τους και με το 
είδος και την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται (Iverson & Walberg, 
1984· Fehrman κ.ά., 1987· Gonzalez & Blanco, 1991· Grolnick & Slowiaczek, 
1994· Γεωργίου, 1996· Miedel & Reynolds, 1999· Hill, 2001· Hill & Craft, 
2003· Spera, 2006· Driessen κ.ά., 2007· Harris & Goodall, 2008). Καταρχάς η ίδια η 
Baum rind (1971· 1980) η οποία όρισε τα προαναφερθέντα γονεϊκά σχήματα 
διαπαιδαγώγησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθένα από αυτά επιφέρει 
διαφορετικά αποτελέσματα στη διάπλαση της προσωπικότητας και στην εκδήλωση των 
συμπεριφορών.  

Οι δημοκρατικοί γονείς δημιουργούν παιδιά ευδιάθετα, ώριμα, με κοινωνικό 
χαρακτήρα και διάθεση συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών και ανεξάρτητων 
δράσεων. Χτίζουν επίσης ισχυρή προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση, έχουν γνήσια θέληση για καλλιέργεια, απόκτηση γνώσεων και 
διερεύνηση και τείνουν να προσαρμόζονται ικανοποιητικά σε κανόνες, σε πλαίσια 
συμπεριφοράς και σε ανάγκες συνεργασίας εσωτερικεύοντας δημιουργικά και 
εποικοδομητικά τους κοινωνικούς κανόνες. Επιδεικνύουν ανεκτικότητα και υπομονή 
σε ό,τι θέλουν να αποκτήσουν και συνάπτουν αληθινές φιλικές σχέσεις. Τίθενται 
επομένως οι βάσεις για μια θετική πορεία στη σχολική ζωή και στις απαιτήσεις της. 

Αντίθετα οι γονείς με το τυραννικό σχήμα διαπαιδαγώγησης δεν καλλιεργούν στα 
παιδιά τους τη θέληση για αυτόνομες δράσεις και συμπεριφορές παρά μόνο την τήρηση 
της πειθαρχίας, προκαλούν σχέσεις εσωστρέφειας, έλλειψης αυθορμητισμού ή 
εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και επιφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
δυσκολίες στην προσαρμογή και στον εγκλιματισμό τους στις κοινωνικές περιστάσεις 
ή επαφές και τελικά δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες ως προς την επίτευξη θετικών 
σχολικών επιδόσεων.  

Τέλος οι ανεκτικοί γονείς εθίζουν τα παιδιά τους σε έναν τρόπο ζωής υπερβολικά 
χαλαρό χωρίς συστηματικό σχεδιασμό και προγραμματισμένες δράσεις, ευνοούν τις 
ανώριμες και παρορμητικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις και δημιουργούν ένα 
πλαίσιο ζωής μακριά από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ενός οργανωμένου 
εκπαιδευτικού συστήματος (Cole & Cole, 2002· Νόβα-Καλτσούνη, 2008). 

Στις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι 
συνέπειες που ασκούν τα παραπάνω σχήματα βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από τους 
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κατά τόπους κοινωνικούς παράγοντες, τα ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα και τις 
πολιτισμικές αξίες που εμπλέκονται κάθε φορά. 

Εκτός από τα πορίσματα της Baum rind (1971· 1980) τα συμπεράσματα πολλών άλλων 
σχετικών ερευνών καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα, αφού αποφαίνονται ότι το 
δημοκρατικό γονικό σχήμα διαπαιδαγώγησης συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στην 
διαμόρφωση θετικών σχολικών επιδόσεων και στην χάραξη μιας ταιριαστής με τις 
σχολικές απαιτήσεις μαθητικής ζωής λόγω των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται, της αμοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας. Πολλές έρευνες 
(Iverson & Walberg, 1984· Steinberg, κ.ά., 1989· Strage & Brandt, 1999· Gutman & 
McLoyd, 2000· Spera, 2005· Spera, 2006· Brown & Iyengar, 2008) τονίζουν τη 
δημιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος μέσα σε ένα δημοκρατικό 
οικογενειακό περιβάλλον το οποίο παρέχει συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά, 
διαπνέεται από σεβασμό και γνήσια επικοινωνία και εξασφαλίζει τις απαραίτητες 
βάσεις για πρόοδο στις σχολικές ικανότητες. Επιπλέον η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
μέσα σε ένα τέτοιο οικογενειακό πλαίσιο και η καλλιέργεια της αυτοαντίληψης 
δημιουργούν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για υψηλές σχολικές επιδόσεις και κατάκτηση 
διακρίσεων στον ακαδημαϊκό χώρο (Ginsburg & Bronstein, 1993· Hein & Lewko, 
1994· Boon, 2007· Heaven & Ciarrochi, 2008· Newman κ.ά., 2008), ενώ η διακριτική 
επιβολή υψηλών στόχων και ο τονισμός της σημασίας της μόρφωσης και της 
πνευματικής καλλιέργειας συμβάλλουν προς την κατεύθυνση επίτευξης θετικών 
σχολικών επιδόσεων (Falbo κ.ά., 2001· Hill & Craft, 2003· Davis-Kean, 2005· Spera, 
2005· Sy & Schulenberg 2005· Fan και Williams, 2010). Τέλος η ώθηση που παρέχει 
ένα δημοκρατικό γονικό περιβάλλον προς την κατάκτηση υψηλών σχολικών 
επιδόσεων συνδέεται με συγκεκριμένες πρακτικές και στρατηγικές σχετικές με τη 
γενικότερη μόρφωση των παιδιών και την παροχή σε αυτά πνευματικών ερεθισμάτων, 
όπως είναι η δημιουργική επιβολή κατάλληλου μαθησιακού κλίματος, οι επισκέψεις σε 
παιδευτικούς χώρους, η ανάγνωση συγγραμάτων και βιβλίων εκτός σχολικής ύλης 
(Spera, 2005· Goodall, 2012). 

Βέβαια, χρειάζεται να αναφερθεί ότι ο αυταρχικός τρόπος διαπαιδαγώγησης ενδέχεται 
να συσχετίζεται θετικά με την επίτευξη καλών σχολικών επιδόσεων, καθώς 
υπεισέρχεται πάλι ο παράγοντας του πολιτισμικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών 
παραμέτρων. Και αν οι Park και Bauer (2002) απλώς κατέγραψαν τη συσχέτιση καλών 
επιδόσεων και αυστηρού τρόπου ανατροφής, η Chao (2001) στις έρευνές της καταλήγει 
στο ίδιο συμπέρασμα παρατηρώντας όμως ότι η αυταρχικότητα και οι αυστηρές 
προδιαγραφές οργάνωσης της οικογένειας ταιριάζουν πιο πολύ στη φύση και στην 
ιδιοσυγκρασία του δείγματός της (Κινέζοι γονείς). 

Η ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας με θέμα τη συσχέτιση ανάμεσα στο 
δημοκρατικό μοντέλο διαπαιδαγώγησης και στην επίτευξη υψηλών σχολικών 
επιδόσεων καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα. Οι στάσεις και οι πρακτικές των γονέων 
και η δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος ενισχύει σημαντικά τις 
πιθανότητες θετικών επιδόσεων σε βασικά σχολικά μαθήματα (Φλουρής, 2004). Άλλη 
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έρευνα σε δωδεκάχρονους και δεκατριάχρονους μαθητές αποδεικνύει ότι οικογενειακά 
περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται για την ευελιξία, την επικοινωνία και την 
αυτονόμηση των παιδιών ως προσωπικοτήτων, δημιουργούν μαθητές με πολύ καλές 
σχολικές επιδόσεις (Καϊλά, 1997). Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει ο Γεωργίου 
(1996), καθώς αποδεικνύει στην έρευνά του ότι οικογένειες που χειρίζονται τις 
τακτικές του διαλόγου, της ενθάρρυνσης και της από κοινού προσπάθειας και 
συνεργασίας δημιουργούν άριστους μαθητές. Σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (2007), 
η χάραξη υψηλών στόχων, η υγιής βούληση για διάκριση και κατακτήσεις στον τομέα 
της παιδείας και η έμπρακτη προσπάθεια για την υλοποίησή τους αποτελούν πολύ 
σημαντικούς παράγοντες. 

Συμπεράσματα 

Όπως επισημαίνει ο Γεωργίου (1996), η ανάπτυξη του ανθρώπου δεν πραγματοποιείται 
«στο κενό» αλλά μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένο και μέσω 
των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων από τους «σημαντικούς άλλους» που τον 
περιβάλλουν. Η γονεϊκή εμπλοκή συνιστά μείζονος σημασίας παράγοντα για την 
αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση (Driessen κ.ά., 
2007). Ο θεσμός της οικογένειας και οι γονεϊκοί τρόποι διαπαιδαγώγησης 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διάπλαση των χαρακτήρων των παιδιών και στη 
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την κατάκτηση θετικών σχολικών 
επιδόσεων. Σύμφωνα με τον Fontana (1996), υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο 
έμπρακτο γονικό ενδιαφέρον και την παροχή διαρκούς και συστηματικής υποστήριξης 
και στις υψηλές σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Συνεπώς μέσα στο πλαίσιο της 
οικογένειας προβάλλονται πρότυπα, αρχές και αξίες που υιοθετούνται από τα παιδιά 
και επηρεάζουν τις συμπεριφορές τους και τις επιλογές σε όλους τους τομείς της ζωής 
του και πολύ περισσότερο στον σημαντικότατο τομέα του σχολείου και της παιδείας. 
Η ομαλή προσαρμογή στις σχολικές απαιτήσεις και η διαμόρφωση ενός κατάλληλου 
μαθητικού προφίλ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας της 
οικογένειας και το είδος της ανατροφής που αυτή παρέχει (Τσαούσης, 1993). Εν 
κατακλείδι συμπεραίνουμε ότι ο δημοκρατικός τρόπος διαπαιδαγώγησης δημιουργεί 
ευνοϊκότερες συνθήκες για βελτιωμένες και αξιέπαινες σχολικές επιδόσεις τους. 
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Ο κριτικός στοχασμός στην εκπαίδευση 

Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, Msc Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία, Med Σπουδών Εκπαίδευσης 
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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται εννοιολογικά ο κριτικός στοχασμός και περιγρά-
φεται η πολυδιάστατη λειτουργία του. Παρουσιάζονται κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες, που καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση αυτής της ικανότητας μέσω της εκπαί-
δευσης. Ακολούθως υπογραμμίζονται αρχές και διαδικασίες, μέσω των οποίων καλ-
λιεργείται ο κριτικός στοχασμός από την αρχή της σχολικής ζωής και σε κάθε εκπαι-
δευτικό πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Συμπερασματικά ο κριτικός στοχασμός 
είναι αναγκαίος για τον αποτελεσματικό και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό κάθε μορφής 
ή βαθμίδας εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: κριτικός στοχασμός, αρχές εκπαίδευσης 

Εισαγωγή 

Ο κριτικός στοχασμός δίνει στο άτομο προσανατολισμό, όταν ποικίλες πληροφορίες 
το «πολιορκούν», κριτήριο διάκρισης ανάμεσα σε θεμιτές και αθέμιτες ελλοχεύουσες 
σκοπιμότητες, πλαίσιο επανεξέτασης προβληματικών καταστάσεων κι αναζήτησης ε-
φικτών διεξόδων και λύσεων. Πέρα από εφόδιο για την αποτελεσματική καθημερινή 
λειτουργία, υπογραμμίζεται από θεωρητικούς κυρίως της εκπαίδευσης ενηλίκων πως η 
ανάπτυξη κριτικού στοχασμού συνιστά θεμελιώδες ζητούμενο και σκοπό κάθε εκπαι-
δευτικού πλαισίου, όσο και συστατικό βελτίωσης των όρων ζωής (Fisher, 2011). Ειδι-
κότερα υποστηρίζεται ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων, που τη διαφοροποιεί εν 
μέρει από τη βασική σχολική εκπαίδευση, περιλαμβάνει την υποβοήθηση των εκπαι-
δευομένων να αμφισβητούν κριτικά δυσλειτουργικές παραδοχές και την ενίσχυσή τους 
ως προς το να σκέφτονται αυτοδύναμα. Ωστόσο παρατηρείται η αδυναμία των εκπαι-
δευομένων να σκέφτονται κριτικά, συνεπώς η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας, που 
αναγνωρίζεται ότι προκύπτει μέσα από σύνθετες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποτελεί 
κύριο παιδαγωγικό μέλημα (Bennett, 2016).  

Κριτικός στοχασμός: Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Ως κριτικός στοχασμός θεωρείται συχνά η ικανότητα κάποιου να σκέφτεται ξεκάθαρα 
και λογικά. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη εννοιολογικά λειτουργία ενεργοποίησης 
του ατομικού δυναμικού, μέσω της οποίας τίθενται ερωτήματα και επεξεργάζονται 
πληροφορίες (Higgins, 2014). Κάθε γνώση υπόκειται συνειδητά και συστηματικά σε 
αξιολογικό έλεγχο ως μη δεδομένη. Η αναζήτηση της εγκυρότητας μιας ιδέας αφορά 
σε σφαιρική, ανεπηρέαστη διερεύνηση όλων των δεδομένων, που σχετίζονται με τη 
διαμόρφωση και τις εναλλακτικές ερμηνείες της, ενώ η διεργασία αυτή ακολουθεί 
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κανόνες της ορθολογικής αιτιολόγησης των επιχειρημάτων (Jarvis, 1995). Ο κριτικός 
στοχασμός περιλαμβάνει ακόμη την επιστροφή του ατόμου σε γνώσεις ή πεποιθήσεις 
παλαιότερα υιοθετημένες, που έγιναν υπόβαθρο του αντιληπτικού του συστήματος, ώ-
στε να εξεταστεί κριτικά το περιεχόμενό τους, τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων, που 
μπορεί να έχουν οι ιδέες του και την ενδεχόμενη επεξεργασία σχεδίων δράσης, προκει-
μένου να επέλθουν αλλαγές σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο (Freire, 1974). Έτσι 
εκπληρώνεται ο μόνος αληθής σκοπός της εκπαίδευσης, που κατά τον Freire (1974) 
είναι η «συνειδητοποίηση», ενώ για τον Mezirow (1998) η διαδικασία αυτή προσδιο-
ρίζεται ως «μετασχηματίζουσα μάθηση». 

Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση 

Ποικίλες κοινωνικές αλλαγές, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι μετακινήσεις πληθυσμών, 
οι οικονομικές διαφοροποιήσεις σε ατομικό κι εθνικό επίπεδο, η πολυγλωσσία, η πο-
λυπολιτισμικότητα, διαμορφώνουν μια κοινωνική πραγματικότητα, όπου τα παραδο-
σιακά μοντέλα εκπαίδευσης δεν επαρκούν για την προετοιμασία των μαθητών να λει-
τουργήσουν αποτελεσματικά ως κοινωνικά και πολιτικά όντα μέσα σε αυτή (Malekian, 
Akhtar & Kakabaraee, 2013). Ταυτόχρονα κυριαρχεί η ανάγκη «δια βίου μάθησης», 
όπου καθένας χρειάζεται να αλλάζει τις ως τώρα γενικές παραδοχές, ώστε να ανταπο-
κρίνεται στα νέα δεδομένα (Jarvis, 1995). Ακόμη και στον επαγγελματικό στίβο φαί-
νεται ότι σήμερα προτιμώνται εργαζόμενοι με ικανότητες, όπως να είναι κανείς φιλο-
περίεργος, κριτικός και αναλυτικός, ευέλικτος, να λύνει προβλήματα και να μαθαίνει 
γρήγορα, για να συνδράμει στην πρόοδο του οργανισμού, όπου εργάζεται (Higgins, 
2014). Έτσι η ανάπτυξη κριτικού στοχασμού καθίσταται βασικός παράγοντας της εκ-
παίδευσης κάθε βαθμίδας και περιλαμβάνεται διεθνώς σε κάθε είδος εκσυγχρονισμού 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Bennett, 2016).  

Ο κριτικός στοχασμός καλλιεργείται εις το διηνεκές εξαρχής της σχολικής εκπαίδευ-
σης, παρ’ ότι θεωρείται ότι πριν την ενηλικίωση το άτομο βρίσκεται σε φάση ανάπτυ-
ξης και διαμόρφωσης των γνωστικών του ικανοτήτων, που δεν επιτρέπει τη λειτουργία 
του ως ώριμου κριτικού στοχαστή (Gayle, Mae, Cortez & Preiss, 2013). Η δόμηση 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους ανήλικους εκπαιδευομένους μέσα από την ενθάρ-
ρυνσή τους να διερωτώνται και να λύνουν προβλήματα, να διερευνούν θέματα και ε-
ναλλακτικές προοπτικές, να ενσωματώνουν δεξιότητες σκέψης ως προς διάφορες θε-
ματικές περιοχές, να δρουν βάσει αυτού που σκέφτονται σε αυθεντικά, ρεαλιστικά κα-
θήκοντα και να προβληματίζονται για όσα μαθαίνουν είναι η διαδικασία, που καταλή-
γει σε ενήλικες κριτικά στοχαζόμενους (Hu, Jia, Plucker & Shan, 2016). Παράλληλα 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο της «μη μάθησης», αφού αποσκοπώ-
ντας στον κριτικό στοχασμό αναπτύσσονται τα δομικά συστατικά του κατά την οικο-
δόμηση της γνώσης, όπως η περίσκεψη, η στοχαστική δράση και η εμπειρική μάθηση, 
μέσω των οποίων ο μαθητής επιλέγει συνειδητά να κατακτήσει πραγματικά χρήσιμη 
για τον ίδιο γνώση (Jarvis, 1995). Συγχρόνως ενισχύονται κίνητρα μάθησης, που αφο-
ρούν σε ένα εσωτερικό ενδιαφέρον του μαθητή να λειτουργεί ως ειδήμων για συγκε-
κριμένα μαθησιακά αντικείμενα (Hu et al., 2016). 
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Φαίνεται όμως ότι σημαντική μερίδα των εκπαιδευομένων δεν είναι κριτικοί στοχαστές 
εμφανίζοντας μεταξύ άλλων δυσκολίες ανταπόκρισης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
μετά τη μέση εκπαίδευση (Gayle et al., 2013). Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού 
εξαρτάται από το είδος των διδακτικών μεθόδων. Οι κεντρικές γνωστικές δεξιότητες 
κριτικής σκέψης είναι: α) η Ερμηνεία, που αφορά στην κατηγοριοποίηση, στη σημα-
σιολογική αποκωδικοποίηση, στον ορισμό της έννοιας, β) η Ανάλυση, δηλαδή η ανα-
γνώριση και εξέταση ιδεών και επιχειρημάτων, γ) η Συμπερασματολογία, που σχετίζε-
ται με την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, τη δικαιολόγηση διαδικασιών και την 
παρουσίαση επιχειρημάτων, δ) η Αυτορρύθμιση, που περιλαμβάνει την αυτοεξέταση 
και αυτοδιόρθωση (Bennett, 2016). 

Επομένως μια εκπαιδευτική μέθοδος με σκοπό την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού 
εστιάζεται στη λογική προσέγγιση, στην κατανόηση, στη σύνθετη επιχειρηματολογία, 
στη δημόσια συζήτηση, στην τωρινή και μελλοντική αξιοποίηση της γνώσης, στη με-
λέτη βασικών θεμάτων αποδοχής και πιθανοτήτων, ώστε το άτομο να αποδεικνύει την 
αξία, την ακρίβεια και την πρακτική διάσταση της πληροφορίας, να μην υιοθετεί μία 
και μόνο πλευρά και να μην εναντιώνεται στις διαφορετικές απόψεις (Malekian et al., 
2013). Υπό το πρίσμα αυτό οι εκπαιδευτικές διαδικασίες πρέπει να σχετίζονται με το 
συμμετοχικό διάλογο, την έρευνα δράσης και τη βιωματική μάθηση. Σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η έμφαση στη μάθηση με κατανόηση, μέσα από την προσφορά πλού-
σιου, ποικίλου υλικού γύρω από το διδακτικό αντικείμενο, την εννοιολογική εμβά-
θυνση και τη διαλογή των πληροφοριών ως προς τη χρηστικότητά τους (Φρυδάκη, 
2009). Έμφαση δίνεται και στην προϋπάρχουσα γνώση, διότι μαθαίνεται κάτι ευκολό-
τερα, αν αξιοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση για το διδακτικό ερέθισμα. Σπουδαίος 
είναι και ο ρόλος της ενεργητικής μάθησης, αφού ο εγκέφαλος μαθαίνει καλύτερα μέσα 
από την ανακάλυψη και το βίωμα (Bennett, 2016). Κατά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 
χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη προσωπικά συναισθήματα και ατομικές διαφορές, 
διότι αφενός όλοι διαθέτουν κοινές γνωστικές ικανότητες, αφετέρου διαφέρει ο τρόπος 
χρήσης κι αξιοποίησής τους από άτομο σε άτομο. Είναι σημαντική η γνώση και κατα-
νόηση διαφορετικών πολιτισμικών προοπτικών και αξιών, αξιώνοντας από τις εκπαι-
δευτικές μεθόδους να συνταιριάζουν το τοπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο σε ένα παγκο-
σμιοποιημένο πλαίσιο, που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευο-
μένων με διαφορετικές κουλτούρες. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της συνεργατι-
κής μάθησης (Gayle et al., 2013).Λαμβάνονται υπόψη και τα συναισθήματα, που είναι 
συχνά καταλύτες μάθησης άλλοτε βοηθώντας τη κι άλλοτε καταστέλλοντάς τη, αφού 
ανώτερη ποιοτικά και ποσοτικά μάθηση συμβαίνει κάτω από συνθήκες υψηλής πρό-
κλησης και χαμηλής απειλής (Hu et al., 2016). Τέλος ο κριτικός στοχασμός μπορεί να 
συνδυάζεται με τις ψηφιακές δεξιότητες, που επιτάσσονται σήμερα (Higgins, 2014). 

Συμπεράσματα 

Ο κριτικός στοχασμός είναι απαραίτητος για να λειτουργεί καθένας αποτελεσματικά 
μέσα στους πολυδιάστατους ρόλους, όπου καλείται να ανταποκριθεί. Πρόκειται για μια 
ικανότητα που αναπτύσσεται κι εξελίσσεται, ανάλογα με τα περιβαλλοντικά 
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ερεθίσματα και η εκπαίδευση διαδραματίζει σε αυτό το σημαντικότερο ίσως ρόλο. 
Μπροστά σε μια τόσο σπουδαία ευθύνη, το εκπαιδευτικό πλαίσιο χρειάζεται να ανα-
διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να εκπληρώσει τον σκοπό της διαμόρφωσης κριτικά 
στοχαζόμενων ατόμων, που βοηθά στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη σε ατομικό και κοι-
νωνικό επίπεδο.  
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Ο ρόλος του παραμυθιού στην ωρίμανση και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. 

Μαλαμής Ηλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70. 

Περίληψη 

Το παραμύθι κατέχει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση και την ψυχική υγεία και ανά-
πτυξη του παιδιού. Τα παραμύθια με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο, βοηθούν τα παιδιά 
να διαχειριστούν επώδυνες καταστάσεις και να οδηγηθούν στην ενηλικίωση. Κατορ-
θώνουν χωρίς να γίνονται πιεστικά και κουραστικά να περάσουν ηθικά και διδακτικά 
μηνύματα και μάλιστα με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό, βοηθώντας το παιδί να 
αποδεχτεί καταστάσεις και συναισθήματα που το στεναχωρούν και το πιέζουν. Μέσα 
από αυτή την ψυχοθεραπευτική λειτουργία, τα παραμύθια μπορούν να βοηθήσουν το 
παιδί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες και επώδυνες συναισθηματικές καταστάσεις όπως 
ο θάνατος των γονιών ή ενός κοντινού προσώπου ή στη μάχη των φύλων και να ανα-
πτύξουν υγιείς σχέσεις με τα άτομα του κοινωνικού και ιδιαίτερα του οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ωρίμανση, ψυχική ανάπτυξη, ενηλικίωση, διαχείριση άγχους.  

Εισαγωγή 

Το παραμύθι είναι ένα από τα σημαντικότερα ακούσματα του μικρού παιδιού. Τα παι-
διά αρέσκονται τόσο πολύ στα παραμύθια, ίσως γιατί βρίσκουν σε αυτά τον πραγμα-
τικό τους εαυτό (Χατζηχάνα,1988). Στα περισσότερα παιδικά αναγνώσματα κυριαρχεί 
το φαντασιακό-ανιμιστικό στοιχείο, το οποίο είναι ίδιον του παιδικού τρόπου σκέψης. 
Σύμφωνα με τον μεγάλο παιδοψυχολόγο Piaget,(1990), «ο ανιμισμός είναι η τάση των 
μικρών παιδιών που βρίσκονται στο προσυλλογιστικό στάδιο σκέψης, να συμπεριφέ-
ρονται και να αντιλαμβάνονται τα άψυχα αντικείμενα ως έμψυχα». 

 Ιδιαίτερο γνώρισμα τόσο των παραμυθιών όσο και της σκέψης των παιδιών είναι η 
απλοϊκότητα και η παιδική αφέλεια. Μέσα όμως από αυτή την απλοϊκότητα και αφέ-
λεια πολλές φορές πραγματεύονται τα πιο σημαντικά ζητήματα με τον πιο αφαιρετικό 
τρόπο. Οι δυσκολίες, τα ατυχήματα του ήρωα είναι ένας τρόπος προβληματισμού και 
σκέψης για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στη ζωή ο νεαρός αναγνώστης. Σύμ-
φωνα με τον Bettelheim, (2010), οι δοκιμασίες των παραμυθιακών ηρώων συμβολίζουν 
την πορεία των παιδιών προς την ενηλικίωση, λειτουργώντας παρηγορητικά. 

 Το παραμύθι λειτουργεί όπως η αρχαία τραγωδία, φέρνει στο τέλος την κάθαρση, με 
την τιμωρία του κακού και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Εκεί σύμφωνα με τον 
Bettelheim, (2010), βρίσκεται η παιδαγωγική δύναμη του παραμυθιού και η ενσάρ-
κωση των θετικών δυνάμεων (Μερακλής 1999:163). Το τέλος του παραμυθιού, όπως 
αναφέρει ο Μερακλής είναι πάντα σύμφωνο με τις προσδοκίες των ηρώων και ιδιαί-
τερα εκείνων που υποστηρίζουν το «καλό», οι οποίοι ταυτίζονται με τους ήρωες 
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(Μερακλής,1999). Στο μυαλό του παιδιού, όλα είναι υπερβολικά: πολύ μεγάλα, πολύ 
μικρά, πολύ όμορφα, πολύ άσχημα όπως στο παραμύθι (Χατζηχάνα,1988). 

 Παρατηρούμε λοιπόν μια τεράστια ομοιότητα και πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στο 
παιδί και στο παραμύθι. Γεννάται τότε το ερώτημα: Η φαντασία και η ψυχοσύνθεση 
του παιδιού ανταποκρίνεται και συντηρείται με τον φανταστικό κόσμο των παραμυ-
θιών ή ο παραμυθιακός κόσμος δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνε-
ται στην παιδική ψυχή; 

 Ο Μαλαφάντης, (2006), υποστηρίζει ότι ως ένα βαθμό ισχύουν και τα δύο. Τα παιδιά 
συνήθως έχουν ζωηρή φαντασία που τροφοδοτείται και συντηρείται με τα παραμύθια. 
Από την άλλη δεν είναι δυνατό να ενδιαφέρουν τα παιδιά ιστορίες που δεν μπορούν να 
συμβαδίσουν με τον εσωτερικό τους κόσμο και την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή τους (Μα-
λαφάντης,2006). 

Το παραμύθι ως δρόμος προς την ενηλικίωση, την ωρίμανση 
και την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. 

Ο δρόμος προς την ενηλικίωση είναι σίγουρα δύσκολος και πολλές φορές έχει επώδυ-
νες εμπειρίες για όλα τα παιδιά. Τα παραμύθια μπορούν να απαλύνουν και να βοηθή-
σουν το παιδί να οδηγηθεί ομαλά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Bettelheim, (2010), 
είναι ένας από τους πρώτους επιστήμονες-ψυχοθεραπευτές που επεσήμαναν την σπου-
δαιότητα των παραμυθιών στην ψυχική ισορροπία του ανθρώπου και ιδιαίτερα του μι-
κρού παιδιού. Σύμφωνα με την άποψή του, συγκεκριμένα παραμύθια μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως μέθοδοι για την θεραπεία ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων με πολύ 
καλά αποτελέσματα όπως έκαναν οι παραδοσιακοί ινδουιστές. 

Τα περισσότερα παραμύθια, θίγουν καίρια προβλήματα, καθώς το παιδί οδεύει από την 
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Δεν είναι λίγες οι φορές που ταυτίζεται με τους ήρωες 
των παραμυθιών, παίρνει κουράγιο από τα κατορθώματά τους και μπορεί καλύτερα να 
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.. Μαγεύεται από την προσπέλαση των εμποδίων 
και των κινδύνων που συναντά στη ζωή του ο ανυπεράσπιστος ήρωας και από την κα-
τάκτηση του βασιλείου από αυτόν (Luthy, 1976) και θεωρεί πως μπορεί να ξεπεράσει 
τις καθημερινές δυσκολίες και να κατακτήσει την ενηλικίωσή του - το δικό του βασί-
λειο. 

Όλα τα παραμύθια, πριν την κατάκτηση του στόχου-βασιλείου του ήρωα, περιγράφουν 
την δοκιμασία, τους κινδύνους, την είσοδό του σε έναν κόσμο εχθρικό, υπερφυσικό και 
εντελώς παράδοξο. Ο Jung. (1999), πιστεύει «ότι το ταξίδι του ήρωα στον υπερφυσικό, 
παράδοξο κόσμο ή σε ένα μακρινό βασίλειο, συμβολίζουν την στροφή στο ασυνεί-
δητο», αυτή η στροφή οδηγεί σε μια επικίνδυνη αλλά καθοριστική όμως σύγκρουση 
ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο ( Κούπερ, 1983). Αν όλα εξελιχθούν ο-
μαλά, αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε σύνθεση και πνευματική ολοκλήρωση 
(Luthy,1986). Κάθε άνθρωπος διαβάζοντας παραμύθια στην παιδική του ηλικία, έχει 
φανταστεί τον εαυτό του ως βασιλιά-βασίλισσα. Ο βασιλιάς των παραμυθιών όμως 
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είναι μια εικόνα με έντονο συμβολισμό. Σημαίνει τη δύναμη, αλλά και την απόλυτη 
αυτοπραγμάτωση. Το στέμμα, τα βασιλικά ρούχα, που τόσο μαγεύουν το παιδί ,συμ-
βολίζουν με την σειρά τους την απαστράπτουσα εσωτερική γαλήνη και τελειότητα 
(Luthy, 1976). 

Μέσα από αυτή την ψυχοθεραπευτική λειτουργία, τα παραμύθια μπορούν να βοηθή-
σουν το παιδί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες και επώδυνες συναισθηματικές καταστά-
σεις όπως ο θάνατος των γονιών ή ενός κοντινού προσώπου ή στη μάχη των φύλων 
(Picard,2002) και να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με τα άτομα του κοινωνικού και ιδιαί-
τερα του οικογενειακού του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τον γονιό του αντίθετου 
φύλου (οιδιπόδειο σύμπλεγμα, σύμπλεγμα της Ηλέκτρας). Ο Bettelheim, (2010), επι-
σημαίνει ότι τα ρομαντικά παραμύθια αναπαριστούν τις Οιδιπόδειες τάσεις των παι-
διών, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας τους, ο πατέρας παντρεύεται μια 
άλλη γυναίκα η οποία μονοπωλεί το ενδιαφέρον του. Η μητριά (συχνή φιγούρα στα 
παραμύθια) και η κακιά μάγισσα, συμβολίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την μετα-
τροπή του μικρού κοριτσιού σε γυναίκα και ενσαρκώνουν τα αρνητικά αισθήματα της 
εφήβου προς την μητέρα της ( Rowe,1986). Όσο το παιδί ωριμάζει, έχει συγκεχυμένα 
συναισθήματα για την ανάγκη στοργής και προστασίας από τους γονείς και την ανάγκη 
για ανεξαρτησία. Τόσο η μητέρα, όσο και η μητριά στα παραμύθια, συμβολίζουν την 
μητέρα του μικρού κοριτσιού, για την οποία πότε αισθάνεται αγάπη και πότε μίσος 
ώσπου να ανακαλύψει την γυναικεία φύση της και να συμφιλιωθεί για πάντα με την 
μητρική φιγούρα ( Rowe,1986). 

Τα παραμύθια, επίσης, κατορθώνουν χωρίς να γίνονται πιεστικά και κουραστικά να 
περάσουν ηθικά και διδακτικά μηνύματα και μάλιστα με τρόπο ευχάριστο και διασκε-
δαστικό. Το καλό θριαμβεύει του κακού, χωρίς ο διδακτισμός να υπερτερεί της από-
λαυσης, ώστε να προκαλείται κούραση και αποστροφή του παιδιού. Το ηθικά σωστό 
δεν αναλύεται αλλά διαποτίζει την παιδική ψυχή μέσω της φαντασίας (Murphy,2000). 
Έτσι τα παραμύθια με τον τρόπο που διδάσκουν προσφέρουν μια υγιή ανάπτυξη. Όταν 
τα παιδιά αναπτυχθούν τόσο, ώστε να διαχωρίζουν την πραγματικότητα από την φα-
ντασία, τα διδάγματα που έχουν αποκομίσει, έχουν ήδη γίνει κομμάτι από την εμπειρία 
τους (Backhaus,2000). Τα παραμύθια διδάσκουν τα παιδιά να διαχωρίζουν το καλό από 
το κακό, γεγονός που τους επιτρέπει να δημιουργούν μια ψυχική ισορροπία την οποία 
χρειάζονται για να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο (Lyden,2004). 

Ο Peller (1959) τονίζει ότι η αφήγηση παραμυθιών βοηθά τα παιδιά να εξωτερικεύσουν 
τα συναισθήματά τους, λέγοντας ότι «μέσα από την αφήγηση παραμυθιών με δυσάρε-
στα θέματα-βάναυσες μητριές, αντίζηλοι, ετεροθαλείς αδερφοί, απώλεια γονέων, εγκα-
ταλειμμένο παιδί, τα παιδιά εξοικειώνονται με υπαρκτά προβλήματα, τα αντικειμενο-
ποιούν, τα επεξεργάζονται, τα αποδέχονται και τα εξωτερικεύουν. Η δικαιοσύνη που 
κυριαρχεί στο παραμύθι, με την επιβράβευση του καλού και το ευχάριστο τέλος, δίνει 
στο παιδί το μήνυμα ότι όλα στο τέλος θα λυθούν, τα καθησυχάζει και τα ηρεμεί. Έτσι 
κατευνάζονται οι φόβοι που σχετίζονται με το κρίσιμο πέρασμα, παρέχοντας αποδεκτά 
πρότυπα ζωής ενσωματώνοντας τα παιδιά στην κοινωνία των ενηλίκων (Rowe,1986). 
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Επίσης η ταύτιση του νεαρού αναγνώστη, με τους ήρωες του παραμυθιού, μειώνει ση-
μαντικά το άγχος του για την ενηλικίωση ( Coulacoglou, 2013). 

Τέλος τα παραμύθια προετοιμάζουν τους νεαρούς αναγνώστες για την ενηλικίωσή 
τους, γιατί το παραμύθι θίγει και εξηγεί υπαρξιακά ζητήματα και βοηθά το νεαρό ανα-
γνώστη να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο (Backhaus, 2000). 

Επίλογος 

Το παραμύθι «γνωρίζει» τον τρόπο να μιλήσει στην ψυχή κάθε παιδιού και είναι πολύ 
σημαντικό γιατί ταυτίζεται με τις ανάγκες του, του προσφέρει γνώσεις και πρότυπα 
συμπεριφοράς που θα το σημαδέψουν σε ολόκληρη τη ζωή του. Ο Moilanen, (2006), 
αναφέρει «τα παραμύθια περιέχουν περισσότερες αλήθειες από όσες μπορούμε να κα-
τακτήσουμε με τις επιστημονικές μας γνώσεις». Μιλούν τη γλώσσα των συναισθημά-
των και εκφράζουν τα βαθύτερα και τα ωραιότερα συναισθήματα». Οι χαρακτήρες των 
ηρώων που βρίσκονται στα παραμύθια, δεν είναι ποτέ αμφιλεγόμενοι, γεγονός που 
βοηθά τον νεαρό αναγνώστη να αντιληφθεί πως στη ζωή υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
στους ανθρώπους. Μπορεί και διαχωρίζει το καλό και το κακό και έτσι επιλέγει το 
δρόμο που θα ακολουθήσει στη ζωή του. 
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Προσκόλληση διδύμων από την βρεφική και παιδική ηλικία 
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Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσκόλληση των διδύμων σε πολλαπλά στά-
δια της ζωής τους. Εξετάζεται η προσκόλληση της παιδικής και νηπιακής ηλικίας η 
οποία φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την μετέπειτα ύπαρξη προσκόλλησης στην ενήλικη 
ζωή. Η σχέση με τους γονείς αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας αλλά και της σχέσης των δίδυμων μεταξύ τους. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η οικογένεια αποτελεί πύρινα της διαμόρφωσης του χαρακτήρα , ειδικότερα σε 
σχέση με την ανατροφή των δίδυμων φαίνεται να ενισχύει αντιπαραθέσεις και τον α-
νταγωνισμό μεταξύ τους, εάν δεν υπάρξει ισάξια αντιμετώπιση και στα δύο παιδιά.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δίδυμα , προσκόλληση , γονείς , παιδική ηλικία, ενήλικη ζωή.  

1. Προσκόλληση διδύμων στην παιδική και εφηβική ηλικία 

Στη σχολική ηλικία , περίοδο εξόδου από την οικογένεια και κοινωνικοποίησης στο 
ευρύτερο περιβάλλον καθοριστικό ρόλο θα παίξει η φοίτηση ή όχι στο ίδιο τμήμα και 
η ανάπτυξη αναξαρτήτων φιλικών σχέσεων. Στο σχολικό περιβάλλον αλληλο-υποστη-
ρίζονται και το ένα υπερασπίζεται το άλλο, τόσο απέναντι στους δασκάλους όσο και 
σε άλλα παιδιά. Για τα ομοζυγωτικά δίδυμα η διαφοροποίηση είναι δυσκολότερη γιατί 
ακολουθούν παρόμοια πορεία κοινωνικής ανάπτυξης. Έχουν συνήθως τις ίδιες κοινω-
νικές δεξιότητες , τις ίδιες προτιμήσεις και τις ίδιες συμπεριφορικές αντιδράσεις. Τα 
δυζυγωτικά δίδυμα, διαφέρουν μεταξύ τους, και αν είναι και διαφορετικού φύλου μπο-
ρεί να συμπεριφέρονται όπως δύο αδέρφια διαφορετικής ηλικίας στην ίδια οικογένεια. 

Στην εφηβική ηλικία , κατ’ εξοχήν περίοδο διεκδίκησης της αυτονομίας και ολοκλή-
ρωσης της ταυτότητας, τα δίδυμα αδέλφια έχουν να επιτελέσουν μια διπλή λειτουργία, 
την απομάκρυνση από τους γονείς τους, αλλά και τον αποχωρισμό από τον δίδυμο α-
δελφό. Οι σχέσεις με συνομηλίκους, η απαρχή της σεξουαλικής ζωής , ο επαγγελματι-
κός προσανατολισμός που σηματοδοτούν το τέλος της παιδικής ηλικίας και το ακό-
λουθο πέρασμα στην ενήλικη ζωή φαίνονται πιο απαιτητικά και ίσως δυσκολότερα για 
τα δίδυμα αδέλφια, που για να τα αντιμετωπίσουν θα πρέπει να έχουν ήδη ρυθμίσει την 
μεταξύ τους σχέση. Αναμφίβολα, θα συνεχίσει να υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στα 
δίδυμα. Αυτός ο δεσμός παραμένει σε όλη τη ζωή τους ως ένα ξεχωριστό σύμβολο της 
ταυτότητάς τους ως δίδυμο ζευγάρι. Παρόλο που οι δίδυμοι έχουν την τάση να είναι 
πάντα μαζί και να κάνουν τα ίδια πράγματα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, ανταγωνισμοί 
και ζήλειες, που δείχνουν την ανάγκη τους να είναι διαφορετικά και εντελώς ανεξάρ-
τητα άτομα. Η επιθετική συμπεριφορά μεταξύ τους κυρίως στην πρώτη παιδική ηλικία 
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δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και οι διεκδικήσεις τους απέναντι στη μητέρα μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα έντονες.( (Μαρκοδημητράκη, Μ. & Κουγιουμουτζάκης, Γ.& Κοκκι-
νάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Όψεις της ανάπτυξης των διδύμων. Ψυχολογία, Το περιοδικό 
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.) 

Στο σχολικό περιβάλλον το να συγχέονται μεταξύ τους, τα διασκεδάζει ή τους προσφέ-
ρει και κάποια προνόμια. Ταυτόχρονα όμως διεκδικούν την αναγνώριση από τους άλ-
λους της μοναδικότητας τους και της προσωπικής τους ταυτότητας. Ο βαθμός της α-
πομάκρυνσης και της διαφοροποίησης που θα πρέπει να επιτύχει κάποιος από το δί-
δυμο αδελφό του είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε όλη την πορεία της ζωής του. Κάποιοι 
ακολουθούν κοινή πορεία με παρόμοιες επιλογές και εξακολουθούν να ντύνονται και 
να μιλούν με τον ίδιο τρόπο και σε μεγάλη ηλικία, ενώ κάποια άλλα δίδυμα ακολου-
θούν την προσωπική τους διαδρομή με εντελώς διαφορετικές επιλογές και εμπειρίες. 

Συχνά, οι γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον ζητούν συμβουλές για το 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ανατροφής και συμπεριφοράς απέναντι στα δίδυμα. 
Ειδικά στην αρχή της σχολικής φοίτησης οι περισσότεροι βρίσκονται σε δίλλημα αν τα 
παιδιά πρέπει να φοιτήσουν στην ίδια ή διαφορετική τάξη. Είναι βέβαιο ότι τα δίδυμα 
αδέλφια έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, και οι γονείς πρέπει να τις καλύψουν προσπαθώντας 
να ενισχύονται οι διαφορετικές κατευθύνσεις και κλίσεις που θα τα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη μιας υγιούς και ανεξάρτητης προσωπικότητας, αλλά ταυτόχρονα να προφυ-
λάσσεται αυτός ο μοναδικός δεσμός που έχουν μεταξύ τους. 

Για να αναπτυχθεί επαρκώς η ατομικότητά τους θα πρέπει να ευνοείται ο διαχωρισμός 
τους. Το να μην ντύνονται ομοιόμορφα, το να έχει το καθένα το δικό του χώρο, το να 
έχουν ξεχωριστές δραστηριότητες και κυρίως το να διαθέτουν χρόνο οι γονείς ειδικά 
για το καθένα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μεγαλώνοντας θα πρέπει να 
έχει ο καθένας τις φιλίες του, τα ενδιαφέροντά του, τις ατομικές εξόδους και την ατο-
μική του θέση στην οικογένεια. Θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά οι ικανότητες 
και τα χαρακτηριστικά του καθενός, όπως και οι ανταμοιβές και οι τιμωρίες για τη 
συμπεριφορά τους να γίνονται ατομικά.  

Το ευρύτερο περιβάλλον, θα πρέπει να διαχωρίζει τα δίδυμα ως διαφορετικές οντότη-
τες και οι αναφορές να γίνονται με το όνομά τους και όχι σαν μια κοινή μονάδα που 
την αποτελούν “τα δίδυμα”.( Πατεράκη, Μ.( 2011), Μίμηση στις αλληλεπιδράσεις δί-
δυμων διζυγωτικών βρεφών μεταξύ τους και με τη μητέρα.) 

Όσον αφορά την φοίτηση επικρατεί η άποψη του χωρισμού των διδύμων σε διαφορε-
τικά τμήματα ή ακόμα και σχολεία για να ενισχυθεί η ατομικότητά τους. Θα ήταν σω-
στότερο όμως πριν παρθεί μια τέτοια απόφαση να εξετασθούν και άλλοι παράμετροι 
που αφορούν τα παιδιά, την οικογένειά τους και το σχολείο που θα φοιτήσουν. Αν βρί-
σκονται στην ίδια τάξη π.χ. μονοζυγωτικά δίδυμα, μπορεί οι δάσκαλοι και οι συμμα-
θητές τους να δυσκολεύονται να τα ξεχωρίσουν. Για τα ίδια τα παιδιά αυτό μπορεί να 
έχει κάποια οφέλη, εμποδίζει όμως το ζητούμενο που είναι η ατομικοποίησή τους. Στην 
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ίδια τάξη, επίσης, τα δίδυμα μπορεί να αφοσιώνονται το ένα στο άλλο και να μην κοι-
νωνικοποιούνται με τους συμμαθητές τους ή να αποσπά το ένα την προσοχή του άλλου. 
Την ίδια στιγμή, οι επιδόσεις τους θα είναι υπό συνεχή σύγκριση, δημιουργώντας έτσι 
ζήλια και προστριβή μεταξύ τους. Σε γενικές γραμμές, η θεωρία αυτή αντικατοπτρίζει 
την πεποίθηση ότι ο διαχωρισμός ωφελεί τα δίδυμα και συμβάλει στην ανάπτυξη δια-
φορετικών προσωπικοτήτων. Υπάρχουν, όμως, και γονείς που πιστεύουν ότι ο χωρι-
σμός των διδύμων στο σχολείο θα ήταν επιζήμιος για τα παιδιά τους γιατί παρεμβαί-
νουν στο ιδιαίτερο δέσιμο που έχουν τα δίδυμα.( (Μαρκοδημητράκη, Μ. & Κουγιου-
μουτζάκης, Γ.& Κοκκινάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Όψεις της ανάπτυξης των διδύμων. 
Ψυχολογία, Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας). 

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που τα παιδιά έχουν δυσκολίες αποχωρισμού, 
μπορεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο να φοιτήσουν μαζί στο ίδιο τμήμα. Στην αρχή της 
σχολικής φοίτησης το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με το άγχος αποχωρισμού από την οι-
κογένειά του και ίσως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προστεθεί το άγχος αποχωρισμού 
από τον δίδυμο αδελφό του. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται ευκολότερα αν τα δίδυμα 
είχαν την ευκαιρία να είναι χωριστά πριν από τη σχολική φοίτηση. Διαφορετικά προ-
τείνεται ο αποχωρισμός να γίνεται βαθμιαία και ίσως τα παιδιά να παραμείνουν μαζί 
στον παιδικό σταθμό ή / και τα νήπια. Για πρακτικούς λόγους διευκόλυνσης της οικο-
γένειας, δίδυμα που έχουν κατακτήσει την ατομικοποίηση, που έχουν διαφορετικές 
προσωπικότητες και δεν προσκολλώνται το ένα στο άλλο μπορεί να φοιτήσουν μαζί. 
Πάντως, τα τελευταία χρόνια , οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί πάνω σε θέματα διδύμων 
συστήνουν ότι αν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για να χωριστούν τα δίδυμα, τα οφέλη 
από το να μείνουν μαζί – ειδικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού – υπερτερούν των 
μειονεκτημάτων. 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε παιδί έχει ανάγκη να το αγαπούν για αυτό που 
είναι και όχι γιατί είναι δίδυμο και μοιάζει τόσο πολύ στο αδερφάκι του.( Πατεράκη, 
Μ.( 2011), Μίμηση στις αλληλεπιδράσεις δίδυμων διζυγωτικών βρεφών μεταξύ τους 
και με τη μητέρα.)  

2. Προσκόλληση διδύμων στην ενήλικη ζωή. 

Η διδυμία επηρεάζει την ενήλικη ζωή των διδύμων. Υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με 
τις οποίες οι δίδυμοι παντρεύονται λίγο αργότερα από τους μη διδύμους, και αυτό μπο-
ρεί να οφείλεται στο ότι οι δίδυμοι βλέπουν με επιφύλαξη τους τρίτους, οι οποίοι δυ-
νητικά μπορούν να απειλήσουν το δεσμό της διδυμίας. Από τις αναφορές αυτές φαίνε-
ται ότι πιο δύσκολα βιώνουν το γάμο ή τη νέα σχέση του αδερφού τους οι δίδυμοι. 
Κάποιοι δίδυμοι νιώθουν ζήλια και μία αίσθηση απώλειας στο γάμο/σχέση του δίδυμου 
αδερφού τους, ο οποίος μπορεί να νιώθει ενοχές. Κάποιοι άλλοι, αφού παντρευτεί ο 
δίδυμος αδερφός τους, δημιουργούν υπερβολικά γρήγορα μια νέα σχέση, ενώ, αντί-
θετα, ορισμένοι άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν τη μο-
ναξιά τους, τα συναισθήματα απώλειας και να προχωρήσουν στο ψάξιμο για μία νέα 
πλέον ταυτότητα. Τέλος, κάποιοι δεν αντέχουν το γάμο/σχέση του αδερφού τους και 

2276/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



απομακρύνονται γεωγραφικά από το δίδυμό τους. (Μαρκοδημητράκη, Μ. & Κουγιου-
μουτζάκης, Γ.& Κοκκινάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Όψεις της ανάπτυξης των διδύμων. 
Ψυχολογία, Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.) 

Σύμφωνα με τη Sandbank οι δίδυμοι τείνουν να παντρεύονται συντρόφους με προσω-
πικότητες που τους μοιάζουν, αν και δε λείπουν οι περιπτώσεις που ψάχνουν συντρό-
φους που μοιάζουν στους γονείς ή στα άλλα αδέρφια τους. Μια ειδική δυσκολία στους 
γάμους των διδύμων είναι ότι περιμένουν πολλά από το σύντροφό τους, γιατί για χρό-
νια ζούσαν με κάποιο δίδυμο αδερφό/αδερφή που «καταλάβαινε» τις διαθέσεις, τα συ-
ναισθήματα, τις επιθυμίες και τις σκέψεις τους. Αν ο σύντροφος στο γάμο δεν ανταπο-
κριθεί στο αυστηρό αυτό κριτήριο, οι δίδυμοι απογοητεύονται και νιώθουν προδομένοι. 
Όμως, ο φόβος της μοναξιάς --συχνά αυξημένος στους διδύμους- τους βοηθά να μην 
προχωρήσουν σε άμεση διάλυση του γάμου. Κάποιοι, όμως, δίδυμοι δεν αντέχουν το 
σύντροφο στο γάμο, γιατί είναι τόσο διαφορετικός από το δίδυμο αδερφό, και γρήγορα 
χωρίζουν και ξαναγυρίζουν στην παλιά, οικεία σχέση. Αυτό που ίσως βοηθά είναι, πα-
ράλληλα με το γάμο, να συνεχίσουν το δεσμό με το δίδυμο αδερφό τους. (Μαρκοδη-
μητράκη, Μ. & Κουγιουμουτζάκης, Γ.& Κοκκινάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Όψεις της α-
νάπτυξης των διδύμων. Ψυχολογία, Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εται-
ρείας).  

Αν και δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα οι δίδυμοι στον εργασιακό τομέα 
επιλέγουν διαφορετικούς τομείς και χώρους εργασίας, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
αποφασίζουν να ακολουθήσουν κοινή επαγγελματική πορεία. Ακόμα και δίδυμοι που 
είναι εντελώς ανεξάρτητοι σε όλους τους άλλους τομείς και δεν έχουν προβλήματα με 
τις σχέσεις ή το γάμο του δίδυμου αδερφού τους συχνά επιλέγουν να εργαστούν μαζί. 
(Μαρκοδημητράκη, Μ. & Κουγιουμουτζάκης, Γ.& Κοκκινάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Ό-
ψεις της ανάπτυξης των διδύμων. Ψυχολογία, Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογι-
κής Εταιρείας.) 

3. Προσκόλληση διδύμων με τους γονείς. 

Η σχέση μεταξύ των διδύμων είναι ιδιαίτερα στενή. Aπό τη στιγμή που γεννιούνται 
αναπτύσσεται ένας σωματικός και συναισθηματικός δεσμός μεταξύ τους, γεγονός που 
δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, καθώς μοιράζονται τον ίδιο 
χώρο. Δεδομένου ότι, αυτός ο δεσμός παραμένει σε όλη τη ζωή τους ως ένα ξεχωριστό 
σύμβολο της ταυτότητάς τους ως δίδυμο ζευγάρι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δίδυμο 
ζευγάρι αποτελείται από δύο ξεχωριστά άτομα που το καθένα έρχεται με τη δική του 
ταυτότητα. Αποτελεί συχνό φαινόμενο η ταυτότητα αυτή να είναι εντελώς διαφορετική 
από εκείνη του διδύμου της. (Μαρκοδημητράκη, Μ. & Κουγιουμουτζάκης, Γ.& Κοκ-
κινάκη, Θ. Ιούνιος (2015). Όψεις της ανάπτυξης των διδύμων. Ψυχολογία, Το περιο-
δικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.) 

Αναμφίβολα ,τα δίδυμα πολλές φορές νιώθουν ότι χρειάζεται να τονίσουν τα διαφορε-
τικά τους ενδιαφέροντα και κατ΄ επέκταση τη διαφορετική τους προσωπικότητα, καθώς 
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δεν είναι ίδια μεταξύ τους σε αρκετά θέματα. Είναι σαν να προσπαθούν να αποδείξουν 
ότι είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο για να εδραιωθούν ως άτομα. Οι γονείς, συ-
χνά, καταφεύγουν σε χρωματική κωδικοποίηση των ρούχων των παιδιών, διότι δυσκο-
λεύονται να ξεχωρίσουν πιο είναι το κάθε δίδυμο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, τα δίδυμα εκφράζουν τις αρνητικές πτυχές αυτού του συστήματος κωδικο-
ποίησης. Μπορεί να απεχθάνονται το χρώμα με το οποίο είχαν συνδεθεί και ευχαρι-
στιούνται πολύ όταν αποκτούν την ελευθερία να φορέσουν ό,τι χρώμα θέλουν. Η έ-
κταση της διαφοροποίησης που θα πρέπει να επιτύχει κάποιος από το δίδυμό του είναι 
ένα ζήτημα που τον απασχολεί σε όλη τη ζωή του. Κατά μία άποψη, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των διδύμων μπορεί να είναι αρκετά επώδυνος, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσά τους. Επομένως, η διαφοροποίηση ενδεχομένως να 
είναι ο μόνος τρόπος για την άμεση αποφυγή αυτού του ανταγωνισμού. Τα δίδυμα που 
είναι ντυμένα όμοια ή που ενθαρρύνθηκαν να κάνουν παρόμοια πράγματα, αισθάνο-
νται την ανάγκη να υπερτονίσουν τις διαφορές τους, προκειμένου να διατηρήσουν μια 
αίσθηση του εαυτού τους, ως ξεχωριστά άτομα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διδύμων 
ξεκινά νωρίς. Η κύρια πηγή ανταγωνισμού αφορά στη γονική προσοχή. Κατά τη διάρ-
κεια της ζωής τους, τα δίδυμα έχουν την τάση να αναπτύσσουν διαφορετικά ενδιαφέ-
ροντα για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος δημιουργεί ανεπιθύμητες διαχω-
ριστικές γραμμές μεταξύ τους. Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη σε αυτό: τα στοιχεία 
διαφοροποίησης που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για να αποφευχθεί ο ανταγωνι-
σμός, μπορεί στην πραγματικότητα να εντείνουν τα ανταγωνιστικά συναισθήματα, ει-
δικά αν αυτά τα στοιχεία διαφοροποίησης περιλαμβάνουν έπαινο, αναγνώριση, ή άλλες 
ανταμοιβές. Φυσικά, η σχέση ανάμεσα στη διαφοροποίηση και στον ανταγωνισμό είναι 
κυκλική και περίπλοκη. 

Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις αποτελούν τους παράγοντες που οδηγούν στην 
διαμόρφωση του εαυτού και της προσωπικότητας του ατόμου. Σε σχέση με την ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των διδύμων κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η διαφοροποί-
ηση της προσωπικότητάς τους. Οι παράγοντες που οδηγούν στην παραπάνω διαφορο-
ποίηση είναι : ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στα δύο παιδιά και η διαφορική 
ταύτιση που αναπτύσσεται με καθέναν από τους γονείς. Τα δίδυμα συχνά χωρίζουν 
τους γονείς τους ως αντικείμενα προσκόλλησης. Δεδομένου ότι η φροντίδα των διδύ-
μων είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση, συχνά οι γονείς προτιμούν να χωρίζουν τις 
υποχρεώσεις τους και ο καθένας να αναλαμβάνει το ένα παιδί. Όταν συμβαίνει αυτό, 
είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι το παιδί θα έχει διαφορετικό πρωτεύων αντικείμενο 
προσκόλλησης από το αδερφάκι του που θα νιώθει το ίδιο με τον αντίστοιχο γονέα. 
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η δημιουργία του πρωταρχικού δεσμού, όπου 
το παιδί ταυτίζεται με εκείνον τον γονέα που έχει αναλάβει τα καθήκοντα της φροντί-
δας του.  

Αρκετά συχνά, η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία του διδύμου αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα σε σχέση με τις επιλογές που κάνει. Παρατηρείτε ότι, τα ενδιαφέροντα ενός 
διδύμου ταιριάζουν περισσότερο με εκείνα του πατέρα, και του άλλου αντίστοιχα με 
της μητέρας. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις αυτής της ταύτισης είναι 
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εμφανείς. Οι επιπτώσεις της διαφορικής αυτής ταύτισης γίνονται αντιληπτές και στις 
ίδιες τις δραστηριότητες των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, φαίνονται ιδιαίτερα στην 
προσωπικότητα του παιδιού, στο στυλ ανατροφής, στο στυλ μάθησης ακόμα και στις 
σεξουαλικές προτιμήσεις. Κατανοούμε επομένως, ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δίδυμα 
οφείλονται στις διαφορετικές σχέσεις που αναπτύσσονται με καθέναν από τους γονείς. 
(Πατεράκη, Μ.( 2011), Μίμηση στις αλληλεπιδράσεις δίδυμων διζυγωτικών βρεφών 
μεταξύ τους και με τη μητέρα.) 

Εκτός από τα έμφυτα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η επίδραση της σειράς γέν-
νησης στα δίδυμα είναι συνήθως θέμα αντίληψης, παρά πραγματικότητα. Οι γονείς των 
διδύμων και η κοινωνία, θέτουν προσδοκίες συμπεριφοράς με βάση τα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σειράς γέννησης και, ως συνέπεια, τα παιδιά συμπε-
ριφέρονται σύμφωνα με αυτές τις προσδοκίες. 

Για παράδειγμα, μια μητέρα μπορεί να πει :«Ο Γιώργος γεννήθηκε πρώτος. Πάντα κά-
νει πρώτος τα πάντα. Ήταν ο πρώτος που μπουσούλησε και θα περπατήσει και πρώ-
τος!». Η μητέρα περιμένει το «πρωτότοκο» δίδυμο αγόρι να περπατήσει πριν από τον 
αδερφό του και ξοδεύει περισσότερο χρόνο προπονώντας και ενθαρρύνοντας αυτό το 
παιδί. Ανταποκρινόμενος στην αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή στις προσδοκίες 
της μητέρας για το παιδί, ο Γιώργος είναι φυσικό να περπατήσει πρώτος. 

Επίσης, καθώς τα δίδυμα μεγαλώνουν, οι γονείς τους συχνά περιμένουν το «πρωτό-
τοκό» τους να φροντίζει για το «νεότερο» αδελφό του, δίνοντάς του έτσι κυρίαρχο ρόλο 
στη σχέση τους. Έτσι, οδηγείται στο να αναλάβει ένα τον ρόλο του «μεγαλύτερου» ή 
του «αρχηγού» στην δυάδα. 

Επίσης, τα υπόλοιπα αδέλφια είναι πιθανό να παίζουν κάποιο ρόλο στη σχέση των δι-
δύμων. Μερικές φορές κάθε δίδυμο αντιτίθεται σε ένα μεγαλύτερο αδελφό και η επί-
δραση της σχέσης με το μεγαλύτερο αδελφό μπορεί να είναι πολύ έντονη.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους μήνες της ζωής δημιουργείται φυ-
σιολογικά μια συμβιωτική σχέση του βρέφους με τη μητέρα. Στην περίπτωση των δι-
δύμων η συμβιωτική σχέση υπάρχει και μεταξύ τους και δύσκολα διαφοροποιούν τον 
εαυτό τους από τον αδελφό τους ή την μητέρα. Έτσι, τα δίδυμα αποτελούν ένα ζευγάρι 
υπερβολικά δεμένο, με έναν ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά είναι 
ιδιαίτερα δειλά με τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος. Στην ηλικία των 6-
8 μηνών εγκαθίσταται η φοβία του ξένου και αρχίζει η διαδικασία αποχωρισμού. Αυτό 
το αναπτυξιακό στάδιο φαίνεται να καθυστερεί στα δίδυμα, τα οποία εξακολουθούν να 
είναι σε πολύ στενή σχέση το ένα με το άλλο. Οι περισσότεροι σύγχρονοι ερευνητές 
θεωρούν πως ο φόβος για τους ξένους της ηλικίας αυτής είναι, στην ουσία, άγχος απο-
χωρισμού. Για το λόγο αυτό, θεωρούν πως δεν πρέπει να μιλάμε για φόβο για τους 
ξένους αλλά για «αντιδράσεις απέναντι σε ξένους», δηλαδή για μια επιφυλακτικότητα 
που απορρέει από το άγχος αποχωρισμού της ηλικίας αυτής. Εάν πρόκειται πραγματικά 
για φόβο απέναντι στους ξένους, τότε είναι πιθανόν το παιδί να μην έχει εξελίξει μια 
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ασφαλή, όπως αποκαλείται, σχέση δεσμού με το γονιό του. Σε περιπτώσεις φυσικής 
απουσίας της μητέρας τους, η παρουσία ενός φαίνεται να λειτουργεί καθησυχαστικά 
για το άλλο και παρηγορούνται μεταξύ τους, μη βιώνοντας έτσι το άγχος αποχωρι-
σμού.( Mary J. Ward Cornell, Elizabeth, A. (1995), Associations among Adult Attach-
ment Representations, Maternal Sensitivity, and Infant-Mother Attachment in a Sample 
of Adolescent, Child Development. ) 

Για το θέμα της προσκόλλησης των διδύμων έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες.  

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε μια έρευνα, στην οποία εξετάζονται δίδυμα 
βρέφη διαφορετικού φύλου με την ίδια μητέρα. Η έρευνα αυτή δεν ήταν εξ’ αρχής 
εφικτή λόγω της δυσκολίας ελέγχου των βρεφών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται 
από 17 ζεύγη διδύμων, 14 εκ των οποίων ήταν λευκά. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε 
μια αίθουσα παιχνιδιών. Σε όλα τα κουτιά υπήρχαν παιχνίδια εκτός από τρία, τα οποία 
ήταν κοντά στη μητέρα. Η μητέρα, κάθεται σε μία πολυθρόνα στην άκρη του δωματίου 
και η έρευνα ξεκινάει με το έναυσμα του ερευνητή, το οποίο δηλώνει στη μητέρα να 
αφήσει το μωρό στο πάτωμα. Τα δίδυμα, εξετάστηκαν την ίδια ημέρα. Η μητέρα περ-
νούσε 15 λεπτά με το πρώτο βρέφος στην αίθουσα με τα παιχνίδια, ενώ το δεύτερο 
ήταν στην αίθουσα αναμονής. Με το τέλος των 15 λεπτών, η μητέρα ασχολείται και με 
τα δύο βρέφη για άλλα 15 λεπτά. Στη συνέχεια, το δεύτερο βρέφος, έμπαινε στο δωμά-
τιο με τα παιχνίδια για 15 λεπτά με τη μητέρα του. Στο τέλος, η μητέρα έπαιζε για πέντε 
λεπτά στην αίθουσα με τα παιχνίδια και με τα δύο βρέφη.  

Ο πρώτος παρατηρητής κατέγραψε την επαφή που είχαν τα παιδιά με τη μητέρα, το 
κατά πόσο την κοιτούσαν, τις φωνές τους προς εκείνη και κατά πόσο την πλησίαζαν. 
Ο δεύτερος ασχολήθηκε με την κίνηση και το παιχνίδι των παιδιών. Οι μετρήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν με βάση τη συχνότητα εμφάνισης των προηγούμενων συμπεριφορών. 
Για κάθε παιδί δόθηκε από τους ερευνητές ένα σκορ. Αυτό συνέβη γιατί ενώ πραγμα-
τοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μετρήσεις, τα αποτελέσματα δεν εμφάνισαν σημαντικές 
διαφορές.  

Στην πρώτη ανάλυση τα βρέφη κατανεμήθηκαν ανά φύλο. Εμφανίστηκαν σημαντικές 
διαφορές σε συμπεριφορές προσκόλλησης προς την μητέρα. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, προέκυψε πως τα κορίτσια είναι περισσότερο προσκολλημένα στη 
μητέρα τους, σε σχέση με τα αγόρια. 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την 
επιλογή και το χρόνο ενασχόλησης με τα παιχνίδι, που πραγματοποιήθηκε από τον δεύ-
τερο ερευνητή. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως στην πλειοψηφία των παιχνιδιών οι 
επιλογές των βρεφών και ο χρόνος ενασχόλησης ήταν παρόμοιος. 

Άρα, το πιο ουσιώδες αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η αναζήτηση της αιτίας για τις 
διαφορές ως προς την προσκόλληση των κοριτσιών στη μητέρα. Με βάση τη συζήτηση 
που ακολούθησε έγινε εμφανές ότι η αιτία βρίσκεται στον τρόπο που οι μητέρες 
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μεγάλωσαν τα βρέφη τους. Ο τρόπος αυτός καθορίζεται από τις στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις για τα βρέφη τους. Οι ίδιες οι μητέρες έδειχναν την προτίμηση στις κόρες τους 
κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους.  

Επιπροσθέτως, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα έμβρυα έχουν ανε-
πτυγμένες αισθητηριακές ικανότητες και η συναισθηματική κατάσταση της μητέρας 
μπορεί να τα επηρεάσει. Τα δίδυμα μοιράζονται τον ίδιο χώρο και τις ίδιες αισθητη-
ριακές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής γεγονός που μας κάνει να υπο-
θέσουμε ότι υπάρχει ένας βιολογικός και συναισθηματικός δεσμός μεταξύ τους ακόμη 
και πριν από τη γέννησή τους.( Mary J. Ward Cornell, Elizabeth, A. (1995), Associa-
tions among Adult Attachment Representations, Maternal Sensitivity, and Infant-
Mother Attachment in a Sample of Adolescent, Child Development. ) 
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Περίληψη 

Το σχέδιο εργασίας (project) είναι ένα είδος έρευνας όπου οι μαθητές εμπλέκονται 
ενεργά, καλλιεργώντας έτσι τη συνθετική και την κριτική τους ικανότητα. Σκοπός της 
εργασίας είναι η παρουσίαση μιας πρότασης για την υλοποίηση ενός project, από 
μαθητές Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., το οποίο θα διερευνά την αγορά εργασίας της ειδικότητας 
του δενδροανθοκηπουρού μέσα από κατάλληλες δράσεις, στο πλαίσιο του μαθήματος 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός  

Εισαγωγή 

Το σχέδιο εργασίας (project) αποτελεί είδος έρευνας όπου οι μαθητές εμπλέκονται 
ενεργά στον σχεδιασμό και την εξέλιξη αυτής. Κατά την υλοποίηση του project, 
αξιοποιούνται κυρίως βιωματικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται να 
συνδεθεί το πρόγραμμα με την καθημερινή πρακτική και την τοπική κοινωνία 
(Κουλούρη, 2001). Ένα project, περιλαμβάνει συνήθως τα στάδια της αναζήτησης, της 
οργάνωσης, της υλοποίησης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της 
αξιολόγησης (Frey, 1998· Ντολιοπούλου, 1999). Τα βασικά πλεονεκτήματα των 
σχεδίων εργασίας είναι (α) ότι επικεντρώνονται στη διαδικασία της μάθησης και όχι 
τόσο στο αποτέλεσμα, (β) ότι μαθαίνουν στους μαθητές πώς να θέτουν στόχους και (γ) 
ότι βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Σταμέλος, 2014).  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας πρότασης για την υλοποίηση, από 
μαθητές Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με καθηγητές τους, ενός project που θα 
διερευνά την αγορά εργασίας του δενδροανθοκηπουρού, μέσα από κατάλληλες δράσεις 
και δραστηριότητες.  

Πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας 

Τίτλος: Η αγορά εργασίας στην ειδικότητα του δενδροανθοκηπουρού 

Διάρκεια: Τρεις μήνες 

Τάξη: Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.  
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Στόχοι 

▪ Η απόκτηση ενδιαφέροντος για τα αντικείμενα της γεωπονικής επιστήμης, ώστε να 
σκεφτούν οι μαθητές την περίπτωση να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτά.  

▪ Η ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων όπως λ.χ. αναζήτηση και αξιοποίηση 
πληροφοριών, συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλίας, χρονικός προγραμματισμός, 
αναλυτική και συνθετική επεξεργασία, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 
αυτοαξιολόγηση, σύνταξη ερωτηματολογίου. 

▪ Η απόκτηση γνώσεων, πληροφοριών και βιωματικών εμπειριών οι οποίες θα 
βοηθήσουν τους μαθητές να αποφασίσουν αν θα διαλέξουν την ειδικότητα του 
δενδροανθοκηπουρού. 

▪ Η κατάδειξη των δεξιοτήτων (κοινωνικές, πρακτικές) και των γνώσεων (γενικές, 
τεχνικές) που απαιτούνται για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. 

▪ Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη ζήτηση του επαγγέλματος, τις αποδοχές, την 
κοινωνική καταξίωση, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω 
σπουδών ή/και εργασίας.  

Στάδια 

1. Προβληματισμοί και στόχοι: Σε αυτό το στάδιο, ο διδάσκων/σύμβουλος εφαρμόζει 
τεχνικές όπως π.χ. καταιγισμός ιδεών και συζήτηση ώστε οι μαθητές να εκφράσουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους αλλά και τις γνώσεις τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 
Έπειτα, επιχειρείται αναζήτηση εννοιών-κλειδιά (π.χ. αποδοχές, αντικείμενο και 
ωράριο εργασίας, απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εργασιακή 
απορρόφηση), τις οποίες ταξινομούν και σχολιάζουν. Έτσι οι μαθητές, διατυπώνουν 
τους κύριους άξονες του project, όπως λ.χ. (α) το αντικείμενο εργασίας του 
δενδροανθοκηπουρού (υλοποίηση φυτοτεχνικής μελέτης, συντήρηση κήπων και 
πάρκων κ.λπ.), (β) οι συνθήκες εργασίας (π.χ. χώροι, ωράριο, αποδοχές, διαπροσωπικές 
σχέσεις στην εργασία, προσωπική ζωή, κοινωνική αποδοχή και καταξίωση), (γ) οι 
προοπτικές εργασίας, (δ) τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δενδροανθοκηπουρού 
(γνώσεις, δεξιότητες, τυπικά προσόντα) και (ε) οι δυνατότητες για περαιτέρω σπουδές 
ή/και για απασχόληση σε συναφή επαγγελματικά πεδία.  

2. Προγραμματισμός δράσεων/δραστηριοτήτων: Στο στάδιο αυτό, οι μαθητές 
καταγράφουν τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν, τον χρόνο που απαιτείται για 
αυτές αλλά και τα μέσα και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν. Οι μαθητές θα 
χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με τις δραστηριότητες, αλλά και το επιμέρους θέμα με 
το οποίο θα ασχοληθούν. Δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, είναι:  

▪ Βιβλιογραφική έρευνα: Οι μαθητές μπορούν να βρουν πληροφορίες από βιβλία, 
εφημερίδες, περιοδικά και από ενημερωτικά έντυπα. Η αναζήτηση όλων αυτών μπορεί 
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να γίνει σε δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες αλλά και σε αντίστοιχα αρχεία 
επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων (π.χ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).  

▪ Διαδικτυακή έρευνα: Οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το 
internet, όπως ιστοσελίδες Ενώσεων Εργοληπτών Γεωτεχνικών, ιστοσελίδες 
Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων κ.ο.κ.  

▪ Οργανωμένες επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους: Οι μαθητές μπορούν να 
επισκεφτούν χώρους εργασίας δενδροανθοκηπουρών (π.χ. Υπηρεσίες Πρασίνου δήμων, 
φυτώρια) και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους ή/και να πάρουν συνεντεύξεις 
από τους εργαζόμενους, διερευνώντας έτσι βασικές συνιστώσες του επαγγέλματος 
όπως λ.χ. αποδοχές, συνθήκες εργασίας, αντικείμενο και ωράριο εργασίας, αλλά και 
τον βαθμό ικανοποίησης από τη δουλειά τους.  

▪ Διοργάνωση ημερίδας: Οι μαθητές μπορούν να διοργανώσουν ημερίδα σχετική με 
την αγορά εργασίας των δενδροανθοκηπουρών και στο πλαίσιο αυτής, να 
προσκαλέσουν, για συζήτηση και ενημέρωση, επαγγελματίες του κλάδου.  

▪ Μελέτη περίπτωσης: Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν και να αναλύσουν κάποια 
περίπτωση που συνδέεται με την αγορά εργασίας των δενδροανθοκηπουρών, 
καταλήγοντας σε σχετικά συμπεράσματα. Τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι π.χ. μια 
θέση σε φυτώριο.  

▪ Παιχνίδια ρόλων: Οι μαθητές μέσω της ενεργητικής συμμετοχής αλλά και της 
συνεργατικής και βιωματικής μάθησης που συνδυάζουν τα παιχνίδια ρόλων, θα 
αναπαραστήσουν μια πραγματική κατάσταση με στόχο τη μάθηση. Έτσι, θα υποδυθούν 
ρόλους σε σενάρια σχετικά με την αγορά εργασίας των δενδροανθοκηπουρών (π.χ. 
δενδροανθοκηπουρός που συναναστρέφεται με τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού για να 
φτιάξει ή να συντηρήσει τον κήπο του, δενδροανθοκηπουρός που περνάει συνέντευξη 
από ιδιοκτήτη φυτωρίου προκειμένου να εργαστεί σε αυτό).  

Κατά την εκπόνηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, θα πρέπει οι βιβλιοθήκες του 
σχολείου, τα εργαστήρια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο κ.λπ., να είναι στη 
διάθεση των μαθητών για τη διευκόλυνσή τους. 

Υλοποίηση δράσεων/δραστηριοτήτων 

Η κάθε ομάδα, ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει, συλλέγει και οργανώνει τις 
απαραίτητες πληροφορίες και παράλληλα καταγράφει, σχολιάζει και ερμηνεύει τα 
αποτελέσματα, συνθέτοντας έτσι το τελικό προϊόν. Ο διδάσκων/σύμβουλος, καθοδηγεί 
και εμψυχώνει την ομάδα, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών για ομαδική εργασία.  

 

2284/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 

Κάθε ομάδα, ολοκληρώνοντας τις δράσεις της, παρουσιάζει το έργο της. Ακολουθεί 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την υλοποίηση μιας ενιαίας εργασίας. Οι 
μαθητές μπορούν να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα μέσω δημοσίευσης στον τοπικό 
τύπο, μέσω ανάρτησης σε σχετική ιστοσελίδα, ή με διοργάνωση ημερίδας. Η 
παρουσίαση των δράσεων μπορεί να γίνει (α) με έκθεση ιδεών σχετικά με την αγορά 
εργασίας των δενδροανθοκηπουρών, (β) με τη δημιουργία ενός ενημερωτικού τεύχους 
για το αντικείμενο εργασίας του δενδροανθοκηπουρού καθώς και τις συνθήκες και τις 
προοπτικές εργασίας, (γ) με την παρουσίαση κατάλληλων παιχνιδιών ρόλων ή 
περιπτώσεων, (δ) με την κατασκευή αφίσας σχετικής με το αντικείμενο και το 
περιβάλλον εργασίας του δενδροανθοκηπουρού, (ε) με την παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν στις προοπτικές του επαγγέλματος αλλά και στοιχεία ως προς 
την απορρόφηση των επαγγελματιών του κλάδου και (στ) με παρουσίαση 
χαρακτηριστικών δειγμάτων του εξοπλισμού και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν 
οι δενδροανθοκηπουροί. 

Αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση 

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων, τα οποία ο 
διδάσκων/σύμβουλος θα μοιράσει στους μαθητές στην αρχή και στο τέλος της 
εργασίας, για να διερευνήσει τον βαθμό επίτευξης των στόχων του σχεδίου, την 
αξιοποίηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και τη διαδικασία παράγωγης του τελικού 
αποτελέσματος. Συνδυαστικά, ο διδάσκων/σύμβουλος μπορεί κατά τη διάρκεια της 
εργασίας να παρατηρεί και να αξιολογεί τη μεθοδολογία κάθε ομάδας. Ως προς την 
αυτοαξιολόγηση, κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει ένα ατομικό φάκελο με 
προσωπικούς στοχασμούς και προβληματισμούς σχετικά με τις εμπειρίες του κατά την 
υλοποίηση του project. 

Επίλογος  

Τα σχέδια εργασίας περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες που συνδέουν την 
έρευνα με την καθημερινότητα και την τοπική κοινότητα, ενώ προάγουν τη συνεργασία 
και τη συμμετοχή των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στον σχεδιασμό 
και την εξέλιξη του σχεδίου, ενισχύοντας παράλληλα τη συνθετική και την κριτική 
τους ικανότητα. Η εκπόνηση των σχεδίων εργασίας ταυτίζεται με τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές απόψεις για τον εναρμονισμό των προγραμμάτων σπουδών της χώρας 
μας με τα αντίστοιχα προγράμματα στην αλλοδαπή. Η συγκεκριμένη πρόταση για το 
επάγγελμα του δενδροανθοκηπουρού, περιλαμβάνει κατάλληλες και ποικίλες δράσεις 
καθώς και όλα τα στάδια που χαρακτηρίζουν ένα project.  
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Εικονική επίσκεψη στην Πινακοθήκη του Ντάλουιτς 

Ράμμος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 , Υποψ. Διδάκτορας, dimrammos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών προσφέρουν πολλές 
εκπαιδευτικές δυνατότητες οι οποίες διαφοροποιούν την παραδοσιακές διδακτικές προ-
σεγγίσεις και διευρύνουν τη δυναμική της καθημερινής παιδαγωγικής αλληλεπίδρα-
σης. Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν οι εικονικές περιηγήσεις σε μουσειακούς χώ-
ρους. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά μια διδακτική παρέμβαση η οποία βα-
σίστηκε στην εικονική μεταφορά των παιδιών στην Πινακοθήκη του Ντάλουιτς, στο 
Λονδίνο. Διδακτικά, η παρέμβαση στηρίχθηκε στην διαθεματική σύνθεση και προσέγ-
γιση συγκεκριμένων κεφαλαίων της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και των 
Εικαστικών της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα με τους μαθησιακούς 
στόχους οι οποίοι ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα στα συγκεκριμένα κεφάλαια, 
επιχειρήθηκε η προώθηση συμπεριφορικών στάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα.  

Λέξεις-Kλειδιά: Εικονική περιήγηση, Πινακοθήκη, Μουσειακή Εκπαίδευση   

Εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων 

Τα κοινωνικά και ιστορικά φαινόμενα στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο έχουν 
πλέον γίνει τόσο περίπλοκα που χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, ένα σύστημα με το 
οποίο μπορούν να γίνουν κατανοητές οι αιτίες οι οποίες προκαλούν και επηρεάζουν τις 
δυναμικές αυτές αλλαγές (Hein, 2006). Αυτός ο ρόλος εκπληρώνεται, σε σημαντικό 
βαθμό, από τα μουσεία, ιδίως στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Το Διεθνές Συμβούλιο 
Μουσείων (ICOM) στο τρίτο άρθρο του καταστατικού του ορίζει ένα μουσείο ως: «μη 
κερδοσκοπικό, μόνιμο οργανισμό στην υπηρεσία της κοινωνίας, ανοικτό και προσβάσιμο 
στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και άυλη 
κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος της, για τους σκοπούς της εκπαί-
δευσης, της μελέτης και της απόλαυσης''. Αυτός ο ορισμός αναδεικνύει  δύο εξαιρετικά 
σημαντικές πτυχές του ρόλου των μουσείων, όλων των κατηγοριών και ειδών.   Αρχικά, 
αν και στους χώρους των μουσείων εκτίθενται οι δημιουργίες του υλικού πολιτισμού, 
εξίσου μεγάλη σημασία πρέπει να προσδίδεται στη μελέτη της μη υλικής κουλτούρας, 
δηλαδή στις κοινές αξίες, ιδεολογίες, προφορικές παραδόσεις, τελετουργίες, ηθικά 
πρότυπα και πεποιθήσεις που δίνουν νόημα και συμβολική ή πνευματική σημασία στον 
κοινωνικό και φυσικό κόσμο (Hein, 2006). Η υλική καλλιέργεια δεν μπορεί να κατα-
νοηθεί σωστά χωρίς την κατανόηση της μη-υλικής κουλτούρας από την οποία προέ-
κυψε. Το μουσείο δεν είναι και δεν μπορεί να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κοινωνικό 
και φυσικό κόσμο (Reynolds, 2016). Ο ορισμός του ICOM είναι επίσης σαφής όσον 
αφορά τον πρωταρχικό σκοπό των μουσείων. Μέσα από αυτά μαθαίνει κανείς για το 
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παρελθόν των κοινών και, λόγω της ικανότητάς τους να παρουσιάσουν μια γενική ή 
μεγάλης κλίμακας ερμηνεία, κατανοούμε καλύτερα αυτό το παρελθόν. Μέσα από την 
επαφή με τα μουσειακά εκθέματα, αξιοποιούμε τις εμπειρίες του παρελθόντος (Shaffer, 
2016). Η εκπαίδευση αρχίζει με την εμπειρία. Ως εκ τούτου, τα μουσεία έχουν αμιγώς 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Reynolds, 2016). Επιπλέον, τα μουσεία είναι χώροι στους 
οποίους μπορεί να συνδεθεί η υλική και μη υλική κουλτούρα και όπου οι διαφορετικές 
αντιλήψεις μπορούν να αντιπαρατεθούν και να εξερευνηθούν. Μέσα από αυτό, μπο-
ρούν να επηρεάσουν τις αξίες και τις στάσεις των μαθητών, κάνοντάς τους, για παρά-
δειγμα, να νιώσουν πιο άνετα με τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές ή την ανά-
πτυξη της περιβαλλοντικής ηθικής. Μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον και περιέρ-
γεια, να εμπνεύσουν αυτοπεποίθηση και να παρακινήσουν τους μαθητές να ακολουθή-
σουν νέες οδούς μάθησης στην ανακάλυψη της εθνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
πολιτιστικής ταυτότητας (Reynolds, 2016). Πάνω απ 'όλα, μπορούν να επηρεάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές σκέφτονται και προσεγγίζουν τον κόσμο τους, καθώς 
και τι σκέφτονται. Ένα είδος μουσείου που εξυπηρετεί πολλαπλά τους παραπάνω ρό-
λους είναι οι Πινακοθήκες που παρουσιάζουν πίνακες και έργα ποικίλης θεματολογίας,  
διαφορετικών καλλιτεχνικών τεχνικών και μεγάλης χρονολογικής εμβέλειας 

Εικονικοί μουσειακοί χώροι 

Όπως με τα παραδοσιακά μουσεία, ένας εικονικός μουσειακός χώρος  μπορεί να σχε-
διαστεί γύρω από ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα (όπως ένα μουσείο τέχνης, μια 
Πινακοθήκη ή ένα μουσείο φυσικής ιστορίας) ή μπορεί να αποτελείται από τη σύνθεση 
διαφορετικών θεματικών περιοχών (Shaffer, 2016) . Ακόμα, ένα εικονικό μουσείο μπο-
ρεί να παρουσιάζει το ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο παρέχεται από τα μου-
σεία, τις πινακοθήκες ή άλλους ιστορικούς, αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς χώρους 
(όπως, ενδεικτικά, η εμφάνιση ψηφιακών αναπαραστάσεων  συλλογών ή εκθεμάτων) 
(Panciroli et al., 2017). Επιπλέον, στις εικονικές αυτές εκδοχές των μουσειακών χώρων 
είναι δυνατή η ανάπτυξη πρωτότυπου ψηφιακού περιεχόμενο όπως η προβολή τρισδιά-
στατων  περιβαλλόντων και η ψηφιακή τέχνη εικονικής και επαυξημένης πραγματικό-
τητας (Panciroli et al., 2017).  Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των εικονικών μου-
σείων είναι η ευκολία πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, στοιχείο το 
οποίο ενισχύει τον παιδαγωγικό του ρόλο σε οικουμενικό επίπεδο (Shaffer, 2016).  Ε-
πιπρόσθετα, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών παρέχει στον επισκέπτη πολλαπλές 
δυνατότητες, όπως η δημιουργία προσωπικού μουσειακού αποθετηρίου, η λεπτομερής 
εξέταση ενός εκθέματος στην περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει λήψη φωτογραφιών 
μεγάλης ευκρίνειας και η συγκριτική αντιπαραβολή έργων τέχνης από διαφορετικά πο-
λιτισμικά περιβάλλοντα, διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικές καλλιτε-
χνικές σχολές (Panciroli et al., 2017).  

Η περίπτωση της Πινακοθήκης Ντάλουιτς 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η παιδαγωγική αξιοποίηση της εικονικής μορφής της 
Πινακοθήκης Ντάλουιτς, μέσω της πλατφόρμας Google Institutes. Η Πινακοθήκη 

2288/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://artsandculture.google.com/


Ντάλουιτς αποτελεί μια εξαιρετικά αξιόλογη πινακοθήκη έργων τέχνης με συλλογές 
των πιο διάσημων ζωγράφων της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται στο Νότιο Λονδίνο. Η 
Πινακοθήκη διαθέτει την δική της ιστοσελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα ενημέρω-
σης και περιήγησης σε κάποια από τα εκθέματά της. Περισσότερες, ωστόσο, παιδαγω-
γικές εφαρμογές στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εικονικών μουσείων, παρέχει η πλατ-
φόρμα Google Institutes η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα εικονικής 
περιήγησης στους χώρους της Πινακοθήκης καθώς επίσης και την πρόσβαση στους 
Πίνακες, κατηγοριοποιημένους και ταξινομημένους ανάλογα με τα χρονολογικά και 
καλλιτεχνικά στοιχεία της δημιουργίας τους (Σχήμα 1). Παράλληλα, υπάρχει η δυνα-
τότητα επεξεργασίας πολλών έργων με μεγάλη ευκρίνεια, χάρη στην τεχνολογική α-
ξιοποίηση της τέχνης της φωτογραφίας.  

 

Τέλος, ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι η εσωτερική λειτουργία αναζήτησης των εκθεμάτων 
της Πινακοθήκης η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με βάση τη δημοτικότητά τους, την 
τοποθέτησή τους στη χρονολογική γραμμή ή τη χρωματική σύνθεση με την οποία δη-
μιουργήθηκαν (Σχήμα 2).  

 

Διδακτική παρέμβαση στην τάξη 

Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες της εικονικής μορφής της πινακοθήκης του Ντάλουιτς 
αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού 
η οποία αφορά στην ενότητα 16 του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας με τίτλο: ‘Μου-
σεία’, στο κεφάλαιο 31 του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας με τίτλο: ‘Αξιοθέ-
ατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης’ στο κεφάλαιο 1 της Α’ 
Ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας με τίτλο: ‘Η Αναγέννηση και η 
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Θρησκευτική Μεταρρύθμιση’ και στο κεφάλαιο 6 της ενότητας Δ του σχολικού εγχει-
ριδίου των Εικαστικών με τίτλο: ‘Μουσείο’. Η προσέγγιση αυτή διήρκησε 3 εβδομάδες 
στη διάρκεια των οποίων υλοποιήθηκαν 6 διδακτικά σενάρια διάρκειας ενός διδακτι-
κού δίωρου, το καθένα. Ο γενικός σκοπός της παρέμβασης ήταν να αναπτυχθεί στα 
παιδιά θετική στάση ως προς τους μουσειακούς χώρους, φυσικούς και εικονικούς. Οι 
επιμέρους στόχοι αφορούσαν στην προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην 
ανάπτυξη ιστορικής και καλλιτεχνικής κριτικής σκέψης και στην κατανόηση της έν-
νοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μέσω της επαφής με τον πολιτισμό. Η πορεία υλοποί-
ησης της παρέμβασης περιγράφεται συνοπτικά από τα ακόλουθα στάδια: α) Γνωριμία 
και Εικονική περιήγηση στους χώρους της Πινακοθήκης Ντάλουιτς με τη χρήση έξυ-
πνων ηλεκτρονικών συσκευών με εγκατεστημένη την δωρεάν εφαρμογή Google Arts 
& Culture , β) Αναζήτηση, σύνθεση και συγκριτική παράθεση πληροφοριών δουλεύο-
ντας σε ομάδες με την διδακτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού γ) Δημιουργία ψη-
φιακών ιστοριών με τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας στο πρόγραμμα Office 
Mix της Microsoft δ) Εξαγωγή συμπερασμάτων και αξιολόγηση της διαδικασίας από 
τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης υλοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο ε-
πίπεδο αφορά στην καταγραφή αξιολογικών στοιχείων από τον εκπαιδευτικό κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των σταδίων της παρέμβασης. Τα στοιχεία αυτά ανέδειξαν 
την μεγάλη συμβολή της χρήσης των εικονικών περιηγήσεων στην ενεργοποίηση και 
στην αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Επίσης, αποτύπωσαν την βελτίωση των 
παιδιών στους τομείς της συνεργασίας, της εκφραστικότητας και της κριτικής σκέψης. 
Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη σύγκριση δύο τμημάτων αναφορικά με την υιοθέτηση 
στάσεων και την γνωστική κατάκτηση συγκεκριμένων διδακτικών εννοιών. Στο πρώτο 
τμήμα (Τμήμα Α) υλοποιήθηκε η διδακτική παρέμβαση εικονικής επίσκεψης στην Πι-
νακοθήκη του Ντάλουιτς ενώ στο δεύτερο (τμήμα Β) συνέβη το ίδιο και τα παιδιά δι-
δάχθηκαν τις έννοιες μέσα από τα αντίστοιχα κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων. Τα 
χαρακτηριστικότερα ευρήματα παρουσιάζονται στο σχήμα 3.    
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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ στο νομό Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τη διερεύνηση των 
ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις αυτές. Τα ε-
ρωτήματα της έρευνας αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την χρήση των 
ΤΠΕ στην διδακτική πράξη, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά τους ως προς 
την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, την υλικοτεχνική υποδομή καθώς και την ύπαρξη 
υποστήριξης των σχολείων. Στα αποτελέσματα γενικά διαφαίνεται η θετική στάση των 
εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύπαρξη ή όχι 
τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία δεν επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των εκ-
παιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, απόψεις εκπαιδευτικών, στάσεις, τεχνική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ένταξη των ΤΠΕ 
στην διδακτική πράξη. Έχει αλλάξει από παροχέας γνώσεων σε σύμβουλο και συντο-
νιστή της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Φροντίζει να προσαρμόζει το 
μάθημα στις απαιτήσεις των ΤΠΕ και κατά συνέπεια αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε 
σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο ρόλος του θα πρέπει να είναι καθοδηγητικός, 
ώστε να βοηθάει τα παιδιά να ισχυροποιήσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες μέσω των 
ΤΠΕ (Κουλαϊδής, 2007). 

Η διερεύνηση των απόψεων-στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των 
ΤΠΕ στην διδακτική πράξη είναι χρήσιμη για την διεξαγωγή συμπερασμάτων συγκρι-
τικά με την οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη καθώς και για την δη-
μιουργία κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα έχουν ως στόχο την βελ-
τίωση της μαθησιακής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν «Κονστρου-
κτιβιστικό στυλ διδασκαλίας» χρησιμοποιούν περισσότερο τα νέα μέσα στην διδασκα-
λία τους και οι ερευνητές προτείνουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην χρήση 
των ΤΠΕ σε συνδυασμό με την παιδαγωγική τους κατάρτιση (Totter et al., 2006).  
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Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
ευνοεί την εύκολη εισαγωγή καινοτομιών. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
πράξη δεν έχει επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδο-
μένα δείχνουν ότι οι υπολογιστές υπό-χρησιμοποιούνται στο σχολείο τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά. Επιπρόσθετα, αν και οι εκπαιδευτικοί προτίθενται να χρησιμοποιή-
σουν τις ΤΠΕ νιώθουν ανασφαλείς λόγω της έλλειψης ουσιαστικής επιμόρφωσης. Η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκύπτει ως αναγκαιότητα από την πρόοδο των επι-
στημών και της τεχνολογίας και από τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς αυτών 
(Γιαβρίμης και συν., 2010). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία αλλάζει με πιο γοργούς ρυθμούς απ’ ότι η 
ικανότητά μας να την αξιολογούμε. Είναι καιρός για αλλαγή των παραδοσιακών παι-
δαγωγικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και καλλιέργεια μιας νέας εκπαιδευτικής 
κουλτούρας που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ και θα προετοιμάζει τους 
μαθητές για την κοινωνία του μέλλοντος. Έχει υποστηριχτεί ότι, πολλές προσπάθειες 
στο παρελθόν για την εισαγωγή καινοτομικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία έχουν 
αποτύχει επειδή δεν ελήφθησαν υπόψη ή δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν οι προϋπάρ-
χουσες αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών (2001 Πλαγεράς, 2010). 

Στόχος και μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη και οι απόψεις τους σχετικά με την ικανό-
τητά τους να τις εφαρμόσουν.  

Στην έρευνα, συμμετείχαν 62 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων 
τεχνικών ειδικοτήτων, εκτός από την ειδικότητα της Πληροφορικής, που υπηρετούν 
στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ στο νομό Θεσσαλονίκης (1η και 2η 
ΕΠΑ.Σ Θεσ/νίκης, ΕΠΑ.Σ Ωραιοκάστρου και ΕΠΑ.Σ Λακκιάς). Το δείγμα αποτελείται 
από 28 άντρες και 34 γυναίκες διαφόρων ειδικοτήτων που διαφέρουν ως προς τα χρόνια 
εμπειρίας τους στην εκπαίδευση. Ο Μέσος Όρος ετών εμπειρίας που διαθέτουν είναι 
τα 13 έτη, με ελάχιστη τιμή το 1 έτος και μέγιστη το 30 έτη. Οι 18 από τους 62 εκπαι-
δευτικούς δεν είχε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα που αναφέρονται στις 
ΤΠΕ, ενώ 44 εκπαιδευτικοί είχαν συμμετάσχει σε τέτοια σεμινάρια. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από κλειστού τύπου ερωτή-
σεις, και ήταν διαρθρωμένο σε 5 άξονες-ενότητες. Αρχικά υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά 
με το φύλο, την ειδικότητα, την εκπαιδευτική εμπειρία σε έτη και την παρακολούθηση 
κάποιου προγράμματος επιμόρφωσης στους Η/Υ. Οι ερωτήσεις των αξόνων-ενοτήτων 
σχετίζονταν με την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη, τις ικανότητές τους 
να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την 
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ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία και την υποστήριξη από το σχολείο ή 
την διεύθυνση εκπαίδευσης.  

Αποτελέσματα - συζήτηση 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της ικανότητας 
χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς και των απόψεων τους. Φαί-
νεται όμως ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αποτελεί αναγκαία αλλά όχι 
ικανή συνθήκη για την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ. Αν και προηγούμενες έρευνες 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται σιγουριά για τις ικανότητές τους (Σχορε-
τσανίτου & Βεκύρη, 2010) και ότι είναι επιφυλακτικοί και αναγνωρίζουν δυσκολίες 
στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), 
στην έρευνά μας παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ δεν εμφανίζονται ανα-
σφαλείς σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτε-
λέσματα (πίνακας 1) αναλύθηκαν με τον δείκτη συσχέτισης Pearson r.  

Πίνακας 1 
 N Correlation Sig. 
Απόψεις και Αποτελεσματικότητα 62 .531 .000 
Απόψεις και Ικανότητα 62 -.031 .810 
Απόψεις και Τεχνολογικός Εξοπλισμός 62 .190 .140 
Απόψεις και Ύπαρξη υποστήριξης 62 .124 .335 
Απόψεις και Έτη Εμπειρίας 62 .110 .393 

Υπάρχει μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της χρήσης και των 
απόψεων των εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη σε αντί-
θεση με παλαιότερα ευρήματα όπου οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται επιφυλακτικοί 
και θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες προς την παιδαγωγική πλευρά της 
χρήσης των ΤΠΕ (Demetriadis et al. 2003). Ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών 
για την χρήση των ΤΠΕ και της υποστήριξης στα σχολεία δεν υπάρχει συσχέτιση αν 
και καταγράφονται εμπόδια σε παλαιότερες έρευνες για την κακή διοικητική και τε-
χνολογική υποστήριξη (Γιαβρίμης και συν., 2010). Η ύπαρξη ή όχι τεχνολογικού εξο-
πλισμού στα σχολεία δεν επηρεάζει σημαντικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 
χρήση των ΤΠΕ. Με το τελευταίο σχετίζονται και τα ευρήματά μας που αναφέρονται 
στη μη επίδραση της παρακολούθησης ή όχι επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα 
ΤΠΕ στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, αλλά και στο αδιαφοροποίητο των 
απόψεων μεταξύ των ειδικοτήτων και των δύο φύλων (t-test, t=-0,446 και Sig(2-
tailed)=0.657). Τα έτη εμπειρίας των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν σημαντικά τις α-
πόψεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. 

Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει αλλάξει. Η εν-
σωμάτωση όμως των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι βραδεία. Από τα αποτελέσματα της 
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έρευνας φάνηκαν ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ για την χρήση των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι θετικές, ενώ οι απόψεις τους 
δεν επηρεάζονται σημαντικά από την ικανότητά τους για χρήση των ΤΠΕ και από την 
ύπαρξη υποστήριξης από τα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι έρευνες 
και να εξεταστεί πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις μεταβλητές που μελετήθηκαν, η συ-
χνότητα με την οποία χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και 
τη χρήση των εργαστηρίων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και των εργαστηρίων 
εικονικής πραγματικότητας που διαθέτουν οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.  
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Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία 

Παπάζογλου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc, jim.papazoglou@gmail.com 

Περίληψη  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελούν καθοριστικό πα-
ράγοντα προόδου παρά τις όποιες δυσκολίες που πιθανόν να προκύπτουν στην εφαρ-
μογή τους στη διδακτική πράξη. Η παρούσα εργασία αφορά μία επισκόπηση 74 εργα-
σιών των συνεδρίων με θέμα «Νέος Παιδαγωγός» της θεματικής ενότητας «Εκπαί-
δευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» που διεξήχθησαν τα έτη 2016 
και 2018. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται πως οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται σε με-
γάλο βαθμό. Ως επί το πλείστον αξιοποιήθηκαν εργαλεία web 2.0 και λογισμικά δια-
φόρων τύπων. Η ενσωμάτωση των τεχνολογικών προσεγγίσεων αναβαθμίζει τη μαθη-
σιακή διαδικασία με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η γνώση αποτελεσματικό-
τερα σε σχέση με τη συμβατή μάθηση. Οι μαθητές τις χρησιμοποιούν με περίσσιο εν-
διαφέρον και ευχαρίστηση λόγω του σύγχρονου και εύχρηστου περιβάλλοντός τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., μαθησιακή διαδικασία, τεχνολογικές προσεγγίσεις, διαδί-
κτυο 

Εισαγωγή 

Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται πολυδιάστατα και δραστικά με συνέπεια να μεταβάλλεται ο 
τρόπος σύλληψης της προσλαμβανόμενης γνώσης (Russel, 2002). Μέσω αυτών ε-
μπλουτίζεται η παραδοσιακή εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η διαδικασία της μάθησης 
γίνεται πιο ευχάριστη (Σταθάκη, 2016). Επίσης, ουσιαστική είναι η συνεισφορά τους 
στο σύγχρονο σχολείο μέσω της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών στη μαθησιακή διαδικασία (Ψαρογιώργου, 2016). Οι Λοβαρή & Χαραλάμπους 
(2006) αναφέρουν πως από την προσχολική ακόμα ηλικία η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
διευκολύνει τη δημιουργικότητα του μαθητή. Επιπλέον, είναι ικανές να προωθήσουν 
τη διαφοροποιημένη μάθηση, μέσω της οποίας ο μαθητής μεμονωμένα προχωράει με 
το δικό του ρυθμό και τις δυνατότητές του και οδηγείται στη μαθησιακή του ανεξαρ-
τητοποίηση (Crook, 2008). Η χρήση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο διδασκαλίας αναβαθμίζει 
την εκπαιδευτική διαδικασία (Ζωγόπουλος, 2013), συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση 
των μαθητών (Κότσαρη, 2014) και προάγει την κριτική σκέψη (Καρπίδης & Πρέτζας, 
2015). Στις μέρες μας πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνονται απρόθυμοι να τις εντάξουν στη 
διδακτική πράξη, ενώ στις περιπτώσεις που τις χρησιμοποιούν δεν το κάνουν ως εργα-
λείο μάθησης αλλά ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας (Jimoyiannis, 2008). Ακόμα, αρ-
κετοί θεωρούν πως ο ρόλος τους αντικαθίσταται από τις νέες τεχνολογίες, οι μαθητές 
απομονώνονται κοινωνικά και είναι σε άμεση εξάρτηση από τον υπολογιστή (Κό-
τσαρη, 2014). Επιγραμματικά, μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. ενισχύεται η διαθε-
ματικότητα και η δημιουργικότητα των μαθητών (Σολομωνίδου, 2000).  

Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μια επισκόπηση της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. που 
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ακολουθείται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με χρήση τεχνολογικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια «Νέος 
Παιδαγωγός», που είχε διοργανώσει ο ομώνυμος επιστημονικός σύλλογος τα έτη 2016 
και 2018.  

Μεθοδολογία 

Η βιβλιογραφική αυτή επισκόπηση μελετά τους εξής άξονες:  

• Οι σημαντικότερες τεχνολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών στη θεματική 
ενότητα «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας».  

• Η τάση που επικρατεί στους ερευνητές στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.  

Στην επισκόπηση έχουμε συμπεριλάβει όλες τις εργασίες που δημοσιεύτηκαν με τη 
μορφή εισηγήσεων, ηλεκτρονικών εισηγήσεων, σύντομων ανακοινώσεων, 
παρουσιάσεων λογισμικού, διδακτικών προτάσεων – διδακτικών σεναρίων – καλών 
πρακτικών και αναρτημένων ανακοινώσεων. Συνολικά 74 εργασίες που αναφέρονται 
στη θεματική ενότητα «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» 
και δημοσιεύτηκαν το 2016 και 2018 συμπεριλαμβάνονται στην επισκόπηση (Πίνακας 
1). Αναλυτικότερα 45 εργασίες είναι από το τρίτο συνέδριο (2016) και 29 εργασίες από 
το πέμπτο συνέδριο (2018). Για το σύνολο των εργασιών εργάστηκαν 132 συγγραφείς, 
οι οποίοι συμμετείχαν με μία ή δύο εργασίες. Αυτοί ήταν ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 
διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε πως από την επισκόπηση 
εξαιρέσαμε τις εργασίες του τέταρτου συνεδρίου που διεξήχθη το 2017 διότι στα 
πρακτικά του συνεδρίου δεν υπάρχει διαχωρισμός των εργασιών ανά θεματική ενότητα 
(http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html).  

Πίνακας 1: Πλήθος εργασιών ανά κατηγορία και συνέδριο  

Συνέδρι
ο 

Εισηγήσεις/ 
Ηλεκτρονικές 
Εισηγήσεις 

Σύντομες 
Ανακοινώσε

ις 

Παρουσιάσεις 
Λογισμικού 

Διδακτικές 
Πρακτικές/Διδακτ

ικά Σενάρια/ 
Καλές Πρακτικές 

Αναρτημένε
ς 

Ανακοινώσ
εις 

3ο 14 0 1 14 16 
5ο 23 4 0 0 2 

Σύνολο 37 4 1 14 18 

Οι περισσότερες εργασίες αφορούν την κατηγορία των εισηγήσεων (37 εργασίες). Έ-
πονται οι αναρτημένες ανακοινώσεις (18 εργασίες), οι διδακτικές πρακτικές - διδα-
κτικά σενάρια (14 εργασίες), οι σύντομες ανακοινώσεις (4 εργασίες) και τέλος οι πα-
ρουσιάσεις λογισμικού (1 εργασία).  
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Το δείγμα στις 74 εργασίες αφορά μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, γε-
νικού και επαγγελματικού λυκείου, φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες δυο, τριών ή πε-
ρισσότερων ατόμων και οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτηματολόγια. 

Αποτελέσματα 

Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται εκτενώς στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό το γεγονός δη-
μιουργεί μία δυσκολία στην επιλογή της τεχνολογικής προσέγγισης που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, αφού υπάρχει πληθώρα συγγενών εκπαιδευτικών λογισμι-
κών που υλοποιεί κάθε δραστηριότητα.  

Τεχνολογικές προσεγγίσεις 

Οι ερευνητές επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν εβδομήντα τέσσερις (74) τεχνολογικές 
προσεγγίσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τις Τ.Π.Ε. στην οικοδό-
μηση της γνώσης. Οι προσεγγίσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν σε οκτώ βασικές κατηγορίες 
(Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Ομαδοποιημένη αναπαράσταση τεχνολογικών προσεγγίσεων 

Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως φύλλα δραστηριοτήτων, 
μελέτη περίπτωσης, project, σενάρια, σχέδιο έρευνας, προγραμματισμός σε ζεύγη, παι-
χνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών και υπολογιστικό πείραμα. Εκ των αποτελεσμάτων 
κρίνεται ορθή η επιλογή των τεχνολογικών προσεγγίσεων.  

Ερευνητική Τάση 

Η ερευνητική τάση στο πεδίο των Τ.Π.Ε. είναι η συνεχή και αλματώδης χρήση τέτοιων 
τεχνολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες εξελίσσουν την μαθησιακή διαδικασία με τρόπο 
τέτοιο, ώστε να κατακτιέται η γνώση ευκολότερα και ουσιαστικότερα σε σχέση με την 
συμβατική μάθηση. Το εύχρηστο και μοντέρνο περιβάλλον τους, έλκει περισσότερο 
τους μαθητές να ενασχοληθούν εκτενέστερα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται ο 
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ψηφιακός γραμματισμός.  

Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της επισκόπησης παρέχουν πληροφορίες στους ερευνητές σχετικά με τις 
τεχνολογικές προσεγγίσεις και την ερευνητική τάση που ακολουθείται στις εργασίες. 
Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία ενεργοποιεί περισσότερο τον 
εκπαιδευτικό και ενισχύει τη συμμετοχή του μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης (Α-
ρεάλη & Μανιώτης, 2018), ενώ παράλληλα οι μαθητές εκφράζουν τον ενθουσιασμό 
τους (Κουκίδου, 2016). Οι μοντέρνες εκπαιδευτικές τεχνολογικές προσεγγίσεις δυνα-
μώνουν τους μαθητές στην καλύτερη αφομοίωση των διδακτικών αντικειμένων με ε-
πακόλουθο τη βελτιωμένη απόδοσή τους. Είναι προφανές πως οι εκπαιδευτικοί θα στο-
χεύσουν στην περαιτέρω αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών προσεγγίσεων.  

Ως μελλοντική πρόταση θα ήταν χρήσιμη μια έρευνα σε διεθνές επίπεδο, για να διαπι-
στωθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην μαθησιακή διαδικασία αλλά και ποια 
τα είδη αυτών, συγκριτικά με τη χώρα μας.  
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Εισαγωγή 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ζούμε στην εποχή της «Κοινωνίας της πληροφορίας». Οι 
ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών δημιουργούν άλλα δε-
δομένα στον τομέα της γνώσης, και μοιραία επιφέρουν αλλαγές στο ρόλο και στη δια-
δικασία της εκπαίδευσης, καθώς και στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ο εκπαιδευτικός ήταν ο απόλυτος κάτοχος και παροχέας της 
πληροφορίας, κυριαρχούσε η μετωπική διδασκαλία και στόχος ήταν η μετάδοση της 
πληροφορίας από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές (Κασκαντάμη Μ., 2004). Σήμερα 
όμως που ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των γνώσεων είναι ταχύτατος (χαρακτηριστικά 
υποστηρίζεται ότι η γνώση διπλασιάζεται κάθε πέντε χρόνια), η πρόσβαση σε κάθε 
είδους πληροφορία είναι δεδομένη και εύκολη, και οι μαθητές μας είναι παιδιά που 
μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον πλήρως επηρεασμένο από την τεχνολογία, δεν μπο-
ρούμε να αγνοούμε τα δεδομένα αυτά και να μιλάμε για παραδοσιακές μορφές διδα-
σκαλίας. Αντιθέτως η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι δεδομένη -και ως 
ένα βαθμό επιβεβλημένη- όχι μόνο ως αυτούσιο μάθημα (Πληροφορική), αλλά και α-
παραίτητο εργαλείο σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών είναι αξιοπρόσεκτη, καθώς εκ πρώτης όψεως φαί-
νεται ασύμβατη με την κλασική φύση του μαθήματος. Διευκρινίζεται ότι ζητούμενο 
είναι η ορθή χρήση τους, ώστε να αποδειχθούν δυναμικά και ευέλικτα εργαλεία μάθη-
σης και όχι σταδιακά να οδηγήσουν στον τεχνοκεντρισμό. 

Στη μικρή αυτή μελέτη θα διερευνηθούν τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, τα όποια αρνητικά και οι δυσκολίες 
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τι είναι οι Τ.Π.Ε. 

Με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) εννοούμε εκείνες 
που βασίζονται στις εφαρμογές Η/Υ και στις προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 
Δεν είναι ΜΜΕ με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά αφορούν κυρίως στην α-
ποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση των πληρο-
φοριών και την αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή (Μηλιώνης- Μπαλτά, 2001). 
Έτσι στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιούνται τα διάφορα λογισμικά 
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(επεξεργαστής κειμένου, λογιστικό φύλλο, λογισμικό παρουσιάσεων), τα εργαλεία γε-
νικής χρήσης και το διαδίκτυο. 

Θετικά από την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία αρχαίων ελληνικών 

Ο φιλόλογος διδάσκοντας αρχαία κείμενα, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών, στοχεύει: 

• στην ενεργητική συμμετοχή και προσωπική επικοινωνία των μαθητών με τα 
κλασικά κείμενα, καθώς και στην αισθητική απόλαυση του περιεχομένου τους, 
αφού πρόκειται για κορυφαία δημιουργήματα της τέχνης του λόγου 

• στην ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων με έμφαση στην ανάλυση του νοη-
ματικού περιεχομένου και στη διερεύνηση του ιδεολογικού πλούτου των έργων, 
στην ένταξή τους μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστι-
κών συνθηκών της εποχής και στην ανάδειξη των διαχρονικών τους στοιχείων, 
αποφεύγοντας προσεκτικά κάθε είδους αναχρονισμούς 

• στην προβολή της αρχαίας γλώσσας ως φορέως και μέσου έκφρασης ανθρωπι-
στικών ιδεών και αξιών 

• στην ανάδειξη της σημασίας των κλασικών σπουδών με τη μελέτη του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου ως κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού 

• στη σύνδεση της κλασικής αρχαιότητας με τις θεμελιακές ιδέες της ευρωπαϊκής 
ιστορίας και κουλτούρας. 

Ας εξετάσουμε κατά πόσον αυτοί οι στόχοι υλοποιούνται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. 

Κατ’ αρχάς με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη σχολική πράξη, τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
και οι υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού αξιοποιούνται συμπληρωματικά προς το υπάρ-
χον διδακτικό υλικό και συνεισφέρουν στο μετασχηματισμό των παραδοσιακών μεθό-
δων διδασκαλίας και στη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που ευ-
νοεί τη διερευνητική, την ενεργητική και τη δημιουργική μάθηση (Driscoll, 2000, όπως 
παρατίθεται στην Κασκαντάμη Μ.)  

Συγκεκριμένα με τον επεξεργαστή κειμένου (Word) οι μαθητές μπορούν να συντάξουν 
κείμενα, αναλύοντας ερμηνευτικά το περιεχόμενο των αρχαίων αποσπασμάτων και 
τροποποιώντας τα εύκολα στο μικροεπίπεδο και το μακροεπίπεδο χωρίς ολική επανεγ-
γραφή, αλλά εστιάζοντας στην ποιότητα των γραφομένων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 
του Word είναι η δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών τύπων πληροφορίας (κείμενο, 
εικόνες, πίνακες, video), με αποτέλεσμα την εξοικείωση με εναλλακτικές αναπαραστά-
σεις της πληροφορίας για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τη δημιουργία πολυτροπικών 
κειμένων, τόσο συχνών στο περιβάλλον των σημερινών παιδιών, συνδυάζοντας γρα-
φικά, εικόνες, ήχο και κείμενο. 

 Επίσης με το λογιστικό φύλλο (Excel) οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν οπτικές 
αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, οπότε να αντιληφθούν επιτυχέστερα τις ιστο-
ρικές έννοιες και το ιστορικό πλαίσιο του εξεταζόμενου αρχαιοελληνικού κειμένου, ή 
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να δημιουργήσουν λεξικό με ποικίλες κατηγοριοποιήσεις και συνδυασμούς των λέ-
ξεων, οπότε να ωφεληθούν γλωσσικά. Απεριόριστες επίσης δυνατότητες προσφέρει το 
διαδίκτυο, αφού επιτρέπει την άντληση πληθώρας πληροφοριών και ασκήσεων εμπέ-
δωσης από δικτυακούς τόπους σχετικούς με το εξεταζόμενο κάθε φορά κείμενο ή τη 
δυνατότητα «εικονικών» επισκέψεων σε σχετικούς πολιτιστικούς τόπους (αρχαιολογι-
κοί χώροι, μουσεία). Τέλος, με το λογισμικό παρουσιάσεων (Power Point) οι μαθητές 
μπορούν να εξασκήσουν την κριτική τους ικανότητα, καταγράφοντας διαγραμματικά 
όσα ερμηνευτικά – πραγματολογικά στοιχεία συνέλεξαν και δημιουργώντας διαφά-
νειες λιτές σε έκφραση και εύστοχες σε περιεχόμενο. 

Εύλογα λοιπόν παρατηρείται με τις Τ.Π.Ε. αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές από παθητικοί ακροατές μετατρέπονται σε ενερ-
γητικούς συμμετέχοντες. Συνεργαζόμενοι μπροστά στον Η/Υ ερευνούν, παρατηρούν, 
κρίνουν, απορρίπτουν, επωμίζονται σε μεγάλο βαθμό το βάρος της εκπαίδευσής τους 
(Slavin, 1995, όπως παρατίθεται στην Κασκαντάμη, 2004). Αυτή η οικοδόμηση της 
γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές με την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε διαφορε-
τικά μορφωτικά περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη, αν σκεφτούμε ότι καταργού-
νται οι ανισότητες στη συμμετοχή και περιορίζονται οι διαφοροποιήσεις στο επίπεδο 
(άλλοι μαθητές της ομάδας είναι ικανότεροι σε τεχνολογικά θέματα και άλλοι σε θεω-
ρητικά), οπότε ευνοούνται ιδιαίτερα τάξεις μικτής ικανότητας (Βακαλούδη, 2003). 

Επίσης η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 
δρα και από μια άλλη πλευρά ευεργετικά στους μαθητές, αν σκεφτούμε τη στάση της 
πλειοψηφίας των παιδιών απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα. Το θεωρούν παρωχη-
μένο και αμφισβητούν την αξία και τη χρησιμότητά του. Με τη χρήση όμως τεχνολο-
γικών εργαλείων ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα σε περιοχές που θεωρούσαν βαρετές 
και αξιοποιούν γνώσεις που ήδη έχουν. Ακόμη και αδιάφοροι ή αμέτοχοι μαθητές συ-
χνά ενεργοποιούνται και συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. Ίσως αυτή να είναι 
και η αιτία που κάποιοι φιλόλογοι αγκάλιασαν θερμά τις Τ.Π.Ε. και τις ενσωμάτωσαν 
στη διδακτική τους διαδικασία: ξαναβρήκαν τον ενθουσιασμό, και το δικό τους και της 
ομάδας των μαθητών τους, για το έργο που επιτελούν και ενθαρρύνονται από τις νέες 
προοπτικές που ανοίγονται στη διδασκαλία τους.  

Από αυτές τις επισημάνσεις απορρέει μια επιπλέον διαπίστωση. Οι Τ.Π.Ε. επιδρούν 
θετικότατα και στις σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του, όπως αυτές δια-
μορφώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Η δυναμική αυτής της σχέσης 
επανατοποθετείται σε νέες βάσεις, καθώς μεταβάλλεται τόσο η διαδικασία μετάδοσης 
της αρχαιογνωσίας από την πλευρά των φιλολόγων, όσο και της μάθησης από την 
πλευρά των μαθητών (Οικονόμου, 2004) Στο περιβάλλον των Τ.Π.Ε. οι συνεργασίες 
μεταξύ μαθητών – καθηγητών διευκολύνονται και ο εκπαιδευτικός γίνεται μαθητής 
μαζί με τους μαθητές του (side-by-side-learner) (Rogers, 2001, όπως παρατίθεται στην 
Κασκαντάμη, 2004). Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι αυτός ο νέος ρόλος του εκπαιδευ-
τικού συνάδει προς τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής. Νέος είναι και ο ρόλος του 
μαθητή, καθώς ενεργά εμπλέκεται σε μια ανακαλυπτική και δημιουργική διαδικασία 
ενεργητικής συμμετοχής στη μάθηση, αυτορρύθμισης και αυτοδιόρθωσης (Βακα-
λούδη, 2014). 
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Συνοψίζοντας, με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών μέσω Τ.Π.Ε. επιτυγχάνο-
νται: 

• αξιοποίηση των γνώσεων των παιδιών στις νέες τεχνολογίες 

• γνωριμία των μαθητών με επιλεγμένους δικτυακούς τόπους χρήσιμους για το 
μάθημα των αρχαίων ελληνικών  

• ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και αξιολόγησή τους  

• ενεργητική προσέγγιση του κειμένου 

• θετικότερο παιδαγωγικό κλίμα μέσα στην τάξη 

• αύξηση της συμμετοχής των μαθητών  

Επομένως διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρήση νέων τεχνολογιών η 
κατάκτηση των διδακτικών στόχων που ορίζονται βάσει αναλυτικών προγραμμάτων 
και αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου  

Αρνητικά από την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνι-
κών 

Όπως είναι αναμενόμενο, η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 
δεν έχει να παρουσιάσει μόνο θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσματα, και πολλοί 
υποστηρίζουν ότι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Επιβάλλεται βέβαια να σημειωθεί 
ότι η βιβλιογραφία δεν εστιάζει αυτούς τους κινδύνους μόνο στη διδασκαλία των αρ-
χαίων, αλλά και των υπόλοιπων γλωσσικών (και όχι μόνο) μαθημάτων. 

Κατ’ αρχάς, παρ’ ότι έχουν εκφραστεί πολλοί δυνατοί ισχυρισμοί υπέρ της μαθησιακής 
δυναμικής των Τ.Π.Ε., εντούτοις ελάχιστοι έχουν υποστηριχθεί από ερευνητικά ευρή-
ματα και έχουν ελεγχθεί σε αυστηρά ερευνητικά πλαίσια, σύμφωνα με επιστημονικά 
κείμενα του ΟΟΣΑ. Αντιθέτως υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι ούτε η εισα-
γωγή των Τ.Π.Ε. στα σχολεία κατάφερε να μετασχηματίσει τη διδασκαλία και να φέρει 
τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Αλαχιώτης, 2012) Η σχέση ανθρώπου – 
βιβλίου είναι μοναδική (Ράπτης – Ράπτη, 2007), η πληροφορία διαβάζεται καλύτερα 
στην έντυπη μορφή της και δίνει την εκτίμηση του όλου σε αντίθεση με την οθόνη. Πιο 
συγκεκριμένα, δεν επιβεβαιώνεται με αδιάσειστα στοιχεία η ευεργετική επίδραση της 
χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος σε όλες του 
τις πτυχές. Έτσι, ενώ κατά κοινή παραδοχή βοηθά στην κατανόηση πραγματολογικών-
ερμηνευτικών σχολίων ή στα λεξιλογικά στοιχεία, αμφισβητείται η αποτελεσματικό-
τητά του στην παρουσίαση νέων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων ή στην 
εκμάθηση της μετάφρασης. 

Επίσης διατυπώνονται έντονοι φόβοι για τον κίνδυνο διαμόρφωσης τεχνοκεντρικού 
χαρακτήρα γενικότερα στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στα λεγόμενα ανθρωπιστικά 
μαθήματα, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά. Όπως αναφέρουν οι Ράπτης και Ράπτη 
(2007): 

«Η τεχνολογία πράγματι δημιουργεί παραγωγικά και πολιτιστικά εργαλεία επίλυσης  
προβλημάτων, όμως η τεχνοκεντρική σκέψη αποπροσωποποιεί και υποβαθμίζει την 
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εκπαιδευτική και αναπτυξιακή διαδικασία. Κι αυτό γιατί την ενδιαφέρει η αποδοτικό-
τητα, η στενώς εννοούμενη αποτελεσματικότητα κι όχι τόσο ο κοινωνικοπολιτιστικός 
προσανατολισμός των στόχων, το νόημα, η ποιότητα και τα μηνύματα της διαδικασίας 
και των κοινωνικών σχέσεων, οι ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές. Επικεντρώνεται 
σε διαγνωστικές μεθόδους, υποτιμώντας ότι τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία μέτρησης 
ανθρώπινων ιδιοτήτων είναι ακόμη ατελή και ότι τα μαθησιακά φαινόμενα και τα πρό-
σωπα είναι πολύ πολύπλοκα και ιδιοσυγκρασιακά, για να κατανοηθούν σε συνθήκες 
ομογενοποίησης και με κριτήρια που συνήθως αφορούν κατώτερου επιπέδου μαθη-
σιακά αποτελέσματα, μια που αυτά προσφέρονται περισσότερο για να μετρηθούν δή-
θεν αντικειμενικά ή για να προβλεφθούν με απόλυτη σαφήνεια τα επιδιωκόμενα μαθη-
σιακά αποτελέσματα». 

Επιπλέον χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην υπερβολική χρήση των τεχνολογικών μέ-
σων στο σχολείο. Η νέα γενιά είναι εθισμένη στην τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια, το διαδίκτυο (Οικονόμου, 2004). Αν γίνεται κατάχρηση των Τ.Π.Ε. και στο σχο-
λείο, «έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να ενισχύσουν εθιστικές, εγωιστικές και αυτιστικές 
συμπεριφορές, παραβατικότητα, βία, διάσπαση προσοχής, όπως και την απόσταση από 
την πραγματικότητα, με τη μορφοποίηση ενός εικονικού προσωπικού κόσμου, που 
προκαλεί αδυναμίες στην ηθική επεξεργασία των σκέψεων και τελικά την απομόνωση, 
καταστρέφοντας τη δεύτερη σε σειρά δεξιότητα, την κοινωνική, απαραίτητη για την 
ενίσχυση της γλωσσικής και αριθμητικής δεξιότητας» ( Αλαχιώτης, 2012). Επομένως 
οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται είναι πολύ σοβαροί και αφορούν όχι μόνο τη γνωστική, 
αλλά και την κοινωνική και ψυχολογική πλευρά του νέου ανθρώπου. 

Το λάθος λοιπόν που παρατηρείται συχνά με τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία 
των γλωσσικών μαθημάτων έγκειται στην αποτυχία να ληφθεί υπόψη ο μαθητής, αλλά 
και ο εκπαιδευτικός, που είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των 
νέων τεχνολογιών, αντί αυτές να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Η μάθηση είναι 
μια μακρόχρονη διεργασία κατάκτησης της γνώσης, όχι της πληροφορίας, μέσω της 
εμπειρίας. Πιο πολύ επηρεάζεται από τη μέθοδο διδασκαλίας, παρά από το διδακτικό 
μέσο (την τεχνολογία εν προκειμένω). Η βιοπαιδαγωγική θεώρηση της μάθησης προ-
ϋποθέτει την πρόταξη της τεχνολογικής δεξιότητας, για να ακολουθήσουν η κοινωνική, 
η γλωσσική και η αριθμητική δεξιότητα, σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η κατάργηση 
αυτής της ιεραρχίας ίσως ευθύνεται για τις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογίας και 
ειδικότερα των Τ.Π.Ε. στην εγκεφαλική, γνωσιακή, συμπεριφορική και μαθησιακή 
μορφοποίησή μας (Αλαχιώτης, 2012).  

Επομένως δεν υπάρχουν μόνο θετικές επιδράσεις από την υιοθέτηση της τεχνολογίας 
στη διδασκαλία. Η καταγραφή των αρνητικών αποτελεσμάτων της είναι δεδομένη και 
οι συνέπειές της δεν αξιολογούνται ως ασήμαντες, αλλά αντιθέτως πολύ σημαντικές. 
Επιβεβλημένη λοιπόν θεωρείται μια λελογισμένη χρήση της. 

 

Δυσκολίες στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών 
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Παρά την εξέλιξη στον τομέα των Τ.Π.Ε. και τις αξιόλογες προσπάθειες, με την ευθύνη 
ακαδημαϊκών κυρίως φορέων, στο επίπεδο ανάπτυξης λογισμικών, της διερεύνησης 
διδακτικών εφαρμογών και καινοτόμων δράσεων, παρατηρείται η περιορισμένη αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.  

Κατ’ αρχάς προαπαιτούμενη είναι η αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή. Οι περισσότε-
ρες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν εργαστήριο υπολο-
γιστών, όμως συνήθως με προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, με περιορισμένο α-
ριθμό υπολογιστών και παρωχημένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον η χρήση του 
για την πραγματοποίηση μαθημάτων πέραν της Πληροφορικής δεν είναι αυτονόητη, 
καθώς το ωράριο λειτουργίας του είναι συνήθως πλήρες και έτσι δύσκολα μπορεί να 
το αξιοποιήσει ένας φιλόλογος. Αξίζει να συμπληρωθεί στο σημείο αυτό ότι η έλλειψη 
τεχνικής υποστήριξης αποτελεί άλλον ένα ανασταλτικό παράγοντα για τους φιλολό-
γους, καθώς σπανίως διαθέτουν οι ίδιοι τεχνικές γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν 
προβλήματα και συχνά αντιμετωπίζουν την καχυποψία των συναδέλφων που είναι υ-
πεύθυνοι των εργαστηρίων αυτών. 

Επιπροσθέτως εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δε σημαίνει απλώς εγκατά-
σταση Η/Υ στα σχολεία μας. Αυτό που προέχει είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στην αξιοποίηση των υπολογιστών ως διδακτικών εργαλείων. Στο σημείο αυτό απου-
σιάζει η οργανωμένη και ουσιαστική επιμόρφωση των φιλολόγων στη χρήση των 
Τ.Π.Ε.. Μεγάλη μερίδα, ιδίως εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών, δεν έχει υποβληθεί σε 
αντίστοιχα σεμινάρια. Μα κι όσοι επιμορφώθηκαν, κυρίως εξοικειώθηκαν με τη χρήση 
του Word και λιγότερο του Excel, κι όχι τόσο με τη χρήση του Internet και των multi-
media, που αποτελούν τα κατεξοχήν εργαλεία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Παπα-
δόπουλος, 2001) Ορισμένοι επίσης ισχυρίζονται πως θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τις 
νέες τεχνολογίες στα αρχαία ελληνικά και τα άλλα γλωσσικά μαθήματα, αλλά η ανε-
πάρκεια που αισθάνονται σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκο-
μίσει από τις επιμορφώσεις τους αποτρέπουν από το εγχείρημα αυτό. Συχνά λοιπόν οι 
φιλόλογοι προτιμούν να ακολουθούν την πεπατημένη, τη γνώριμη δηλαδή και συνήθη 
διδακτική πρακτική, που τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς και επαρκείς στο έργο 
τους.  

Τέλος, ένας βασικός παράγοντας, που οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται επίμονα και που 
δυσκολεύει τη συστηματικότερη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών και των υπόλοιπων γλωσσικών μαθημάτων, είναι ο χαρακτήρας του προ-
γράμματος σπουδών των μαθημάτων, που στρέφεται γύρω από την ύλη και τις εξετά-
σεις. Ειδικά στο Λύκειο, που τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα κρίνουν την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση την νέων τεχνολογιών φαντάζει απα-
γορευτική:  

«Από τη μια πλευρά η συντονιστική ομάδα που συγκροτήθηκε από το Π.Ι. κατασκεύ-
αζε με κριτήρια παιδαγωγικά νέο Πρόγραμμα Σπουδών με άξονα τη δημιουργική προ-
σωπική επικοινωνία των μαθητών με την αρχαία ελληνική γραμματεία μέσα σε ένα 
ευρύτερο μορφωτικό πλαίσιο που απαιτούσε ευελιξία δραστηριοτήτων, δυνατότητα ε-
πιλογών διδακτέας ύλης και αξιοποίηση παράλληλων κειμένων και ποικίλου 
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πολιτιστικού υλικού. Και από την άλλη πλευρά το Π.Ι. περιέκοπτε κατά 45%τις ώρες 
εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως κόβονταν ουσια-
στικά τα πόδια του μαθήματος , ώστε η διδασκαλία του να μην μπορεί να αποδώσει.» 
(Ραγκούσης, 2003) 

Για άλλη μια φορά εντοπίζεται λοιπόν η διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης στα εκ-
παιδευτικά δρώμενα.  

Επίλογος 

Είναι αποδεκτό ότι η διδασκαλία δε στοχεύει στο βομβαρδισμό με πληροφορίες, ούτε 
είναι αυτός ο ρόλος του δασκάλου. Είναι ξεπερασμένη πια η παραδοσιακή προσέγγιση 
του μαθήματος, ο αφηγηματικός τρόπος διδασκαλίας που οδηγεί στη στείρα απομνη-
μόνευση. Σκοπός της διδασκαλίας, όχι μόνο των αρχαίων ελληνικών, αλλά και των 
υπόλοιπων ανθρωπιστικών- γλωσσικών αντικειμένων, είναι η επαφή με τον αρχαίο ελ-
ληνικό πλούτο και η κατάδειξη της διαχρονικότητας των διανοημάτων του, η μελέτη 
της ανθρώπινης εμπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η δόμηση νοημάτων του πα-
ρελθόντος μέσα από τα γεγονότα, κι όλα αυτά σε συνδυασμό με τη διερευνητική διερ-
γασία της πληροφορίας. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο «γνώριζε πώς …» 
κι όχι στο «γνώριζε ότι…» (Βακαλούδη, 2014). Το σχολείο επομένως επιβάλλεται να 
καλλιεργεί ανθρωπιστικά τους μαθητές, αξιοποιώντας λογικά τις Τ.Π.Ε. και δίνοντάς 
τους τα εφόδια για να ανταποκριθούν και να μην ισοπεδωθούν στην κοινωνία της πλη-
ροφορίας, στην οποία καλούνται να ενταχθούν. 
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Περίληψη 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, 
μπορεί να επιδράσει θετικά τη διδακτική διαδικασία και να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
μέσο για τους εκπαιδευτές. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση 
ενός διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Γενικές έννοιες δικαίου», στο οποίο 
αξιοποιούνται Τ.Π.Ε.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., διδακτικό σενάριο, ερωτηματολόγιο, Δασικό Δίκαιο 

Εισαγωγή 

Οι λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.), βοηθούν στη 
διάδοση πληθώρας πληροφοριών με ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
διαδικτύου (Ανδρεοπούλου, 2009). Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, 
επιδιώκεται να εμπλέκονται περισσότερο οι εκπαιδευόμενοι αλλά και οι εκπαιδευτές 
στη διδακτική διαδικασία (Βάσσιος & Λεφάκης, 2015).  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση ενός διδακτικού σεναρίου 
για την εκπαιδευτική ενότητα «Γενικές έννοιες δικαίου», με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 
Μέσω αυτού, προτείνεται μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση που στοχεύει στη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης. 
Αξιοποιήθηκαν εύχρηστα λογισμικά και προγράμματα, με τα οποία οι χρήστες 
εξοικειώνονται γρήγορα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν το πακέτο συγγραφικών 
εργαλείων Hot Potatoes, το PowerPoint του Microsoft Office για την παρουσίαση της 
ενότητας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για την αποστολή της παρουσίασης 
και του ψηφιακού τεστ (φύλλο ελέγχου) στους φοιτητές. Για την υλοποίηση του 
σεναρίου, μελετήθηκε και αξιοποιήθηκε σχετική βιβλιογραφία (Σπυριδάκης, 
1999· Γούπος, 2006). Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, περιλαμβάνει σχέδιο 
μαθήματος και φύλλο ελέγχου. Το σχέδιο μαθήματος αποτελεί τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα κύρια μέρη και τη σχεδιαζόμενη πορεία αυτής 
(Κιτσαράς, 2004), ενώ το φύλλο ελέγχου βοηθάει στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευόμενων και της διδασκαλίας (Πλαγιανάκος, 2000).  
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Το παρόν διδακτικό σενάριο παρουσιάστηκε στις αρχές Μαΐου του 2017 σε 
τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο 
πλαίσιο της εισήγησης της διδακτικής ενότητας «Γενικές έννοιες δικαίου» του 
υποχρεωτικού μαθήματος «Δασικό Δίκαιο». Για την αξιολόγησή του, μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια στους 14 φοιτητές που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη 
παρουσίαση, επί συνόλου 90 περίπου φοιτητών που θα κληθούν να εξεταστούν στο εν 
λόγω μάθημα. Πρόκειται ουσιαστικά για βολική δειγματοληψία, σύμφωνα με την οποία 
επιλέγονται τα πλησιέστερα άτομα για να χρησιμοποιηθούν ως απαντώντες (Cohen & 
Manion, 1997).  

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Δασικό Δίκαιο  

Τίτλος ενότητας: Γενικές έννοιες δικαίου 

Εκπαιδευόμενοι: Φοιτητές δασολογίας  

Απαιτούμενα όργανα-υλικά: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας  

Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: Πρόγραμμα παρουσιάσεων 
PowerPoint, πακέτο συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Βασικοί στόχοι της ενότητας: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να γνωρίσουν, οι εκπαιδευόμενοι, βασικές έννοιες δίκαιου. 
• Να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες νόμων.  
• Να γνωρίσουν τους όρους «ισχύς» και «κατάργηση» νόμου. 
• Να αναφέρουν και να διακρίνουν τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του Η/Υ, αξιοποιώντας αυτόν 
και τα διάφορα λογισμικά και προγράμματα ως εργαλεία εκπαίδευσης και 
μάθησης. 

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος: 

1. Προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, με αναφορά στη χρησιμότητα της γνώσης 
βασικών αρχών και εννοιών δικαίου, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην 
καθημερινή τους ζωή (Τεχνικές: εισήγηση) (Διάρκεια 3΄). 
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2. Παρουσίαση και ανάλυση βασικών εννοιών δικαίου (ορισμοί δικαίου και νόμου, 
κατηγορίες νόμων, ισχύς και κατάργηση νόμου, υποκείμενα έννομων σχέσεων) 
(Τεχνικές: εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) 
(Διάρκεια 25΄). 

3. Φύλλο ελέγχου (αξιολόγησης) αποτελούμενο από 7 ερωτήσεις σωστού-λάθους, 
βασισμένες στη θεωρία της ενότητας (Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο 
υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Hot Potatoes) (Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. 
Μέσα: Η/Υ, ψηφιακή δραστηριότητα που υλοποιήθηκε με το Hot Potatoes) (Διάρκεια 
12΄).  

4. Ανακεφαλαίωση, με συνοπτική αναφορά στις έννοιες του δικαίου που 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο πλαίσιο της ενότητας (Τεχνικές: εισήγηση, 
ερωτήσεις-απαντήσεις. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 5΄).  

Φύλλο ελέγχου 

(Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Hot Potatoes. 
Ακολουθεί επεξεργασμένο στιγμιότυπο οθόνης του ψηφιακού φύλλου ελέγχου). 

 

Αποτελέσματα απαντήσεων ερωτηματολογίου 

Στην ερώτηση «Προτιμώ τη χρήση Τ.Π.Ε. στις παραδόσεις των μαθημάτων έναντι των 
παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας», το 50,00% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 
35,71% ότι συμφωνεί και το 14,29% ότι δεν έχει γνώμη. Στην ερώτηση «Η αξιοποίηση 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της μάθησης και την 
εμπέδωση των νέων γνώσεων», το 35,71% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 57,14% 
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ότι συμφωνεί και το 7,14% ότι δεν έχει γνώμη. Στην ερώτηση «Το μάθημα γίνεται 
περισσότερο ενδιαφέρον με τη χρήση Τ.Π.Ε.», το 57,14% απάντησε ότι συμφωνεί 
απόλυτα και το 42,86% ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση «Θα επιθυμούσα περαιτέρω χρήση 
Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων», το 42,86% απάντησε ότι 
συμφωνεί απόλυτα και το 57,14% ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση «Η αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 
στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων όπως π.χ. το Δασικό Δίκαιο, είναι περιττή», το 
42,86% δήλωσε ότι δεν έχει γνώμη, το 28,57% ότι διαφωνεί και το 28,57% ότι 
διαφωνεί απόλυτα.  

Συζήτηση 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων στη διεργασία της μάθησης. Το παρόν διδακτικό σενάριο, θα 
μπορούσε να εμπλουτιστεί και με περαιτέρω Τ.Π.Ε. όπως χρήση ιστολογίου, 
πλατφόρμων λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης (λ.χ. Blackboard), για παροχή 
επιπρόσθετου υλικού στους εκπαιδευόμενους. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων φοιτητών, επικροτεί τη χρήση Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία, καθώς 
συμφωνούν ότι αυτές συμβάλλουν στην εμπέδωση των νέων γνώσεων και ότι έτσι το 
μάθημα γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον. Βασικός περιορισμός της έρευνας είναι το 
μικρό δείγμα των τελειόφοιτων φοιτητών που παραβρέθηκαν στην παρουσίαση της 
ενότητας, καθώς και η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχτηκε. Το γεγονός αυτό δεν 
επιτρέπει την ασφαλή γενίκευση των απαντήσεων στο σύνολο των φοιτητών που θα 
κληθούν να εξεταστούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα είναι 
άκρως ενθαρρυντικά και αποτελούν μια σαφέστατη ένδειξη ότι η χρήση Τ.Π.Ε. έκανε 
πιο ενδιαφέρουσα την παράδοση του μαθήματος. Ως μελλοντική έρευνα, προτείνεται 
η δημιουργία και η αξιολόγηση αντίστοιχων διδακτικών σεναρίων και για τις υπόλοιπες 
ενότητες του μαθήματος, με την επιλογή και τη συγκρότηση μεγαλύτερου και πιο 
αντιπροσωπευτικού δείγματος συμμετεχόντων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι 
εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα, αλλά και να υπάρξει δυνατότητα στάθμισης, 
εμπλουτισμού και βελτίωσης του εργαλείου μέτρησης (ερωτηματολογίου) που 
χρησιμοποιήθηκε στην εργασία.  
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Διδακτικό σενάριο: «Η Πόλη μέσα από την Τέχνη» 

Αζναουρίδου Φωτεινή 
M.Ed: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΕΑΠ), fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο: «Η Πόλη μέσα από την Τέχνη», είναι ένα σενάριο που 
προτείνουμε να υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο. Συνδέεται με τις σχετικές θεωρίες μάθη-
σης, όπως τον εποικοδομητισμό του J.Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση, τις κοινωνι-
κοπολιτισμικές θεωρίες και τη συνεργατική μάθηση και είναι ένα σχέδιο μαθήματος 
διευρυμένο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη μεθοδολογία ανάπτυξης.  Θα 
προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές με τη χρήση Τ.Π.Ε. Απευθύνεται σε 
μαθητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα αναπτυχθούν γνωστικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με τη χρήση των Τ.Π.Ε, ενεργοποιώ-
ντας τη δημιουργικότητά των παιδιών, τις ικανότητες   τους,  με απώτερο σκοπό να 
γνωρίσουν αξίες, στάσεις και πρότυπα συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας την τέχνη, η 
οποία λειτουργεί ως μια διεργασία μάθησης καλλιεργώντας την ικανότητα στοχασμού 
των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, σε συνδυασμό με τις διάφορες 
δραστηριότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Πόλη, Μορφές Τέχνης 

Οργάνωση Διδασκαλίας, Μεθοδολογική Προσέγγιση και απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή 

Το  διδακτικό σενάριο εντάσσεται κυρίως στη γνωστική περιοχή «Παιδί -Δημιουργία- 
έκφραση». Aπευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Ηλικίας. Το θέμα είναι συμβατό 
με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 
ομαδοσυνεργατικής  Διδασκαλίας (ΟΣΔ), η οποία προωθεί  την κοινωνικοποίηση του 
ατόμου, τη βιωματική μάθηση και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας (Καμαρινού,  
2002). Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους στην 
ομάδα και μέσα από τη συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία μπορούν ταυτόχρονα 
να λειτουργούν ως χρήστες της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και ως παραγωγοί. 
Μπορούν να δημοσιοποιούν τις εργασίες τους στο διαδίκτυο για μια 
αποτελεσματικότερη αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης (Μπαλτά, Νέζη,  Σεφερλή, 
2009). Έτσι, λοιπόν, η μάθηση δεν είναι απλά απόκτηση πληροφοριών, αλλά μια 
συνεχής διαδικασία οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της γνώσης, όπως υποστήριζει 
και ο Vygotsky (Good and Brophy, 2000).  

Ο χωρισμός, σε ομάδες, των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γίνεται με 
βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που 
γνωρίζει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια 

2314/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



γνωστικά προαπαιτούμενα. Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την πόλη που 
γεννήθηκαν, για την πόλη που ζούνε. 

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. και τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία  λαμβάνουν υπόψιν τις γνω-
στικές θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός του J.Piaget, τη θεωρία του 
Bruner,  με την  ανακαλυπτική μάθηση, τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μά-
θηση, όπως οι θεωρίες του Vygotsky (Mercer 1995).  

Για την υλοποίηση του Διδακτικού σεναρίου απαιτούνται περίπου δύο μήνες, και  κάθε 
διδακτική παρέμβαση διαρκεί περίπου τέσσερεις ώρες.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρών σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του επικοδομητισμού  του Piaget, όπου ο 
μαθητής ενεργοποιείται δημιουργικά και οικοδομεί τη γνώση μέσω της τέχνης. 

Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές αλληλεπιδρούνε με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό 
λογισμικό), τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή, τους 
συμμαθητές τους, που τυχόν να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές 
απόψεις βοηθάνε τους μαθητές να υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου. 
(Mercer, 1995). Επίσης στηρίζεται και στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για μάθηση 
του Vygotsky (Vygotsky, 1993), σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια δημιουργεί 
ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Οι 
κοινωνικογνωστικές θεωρίες κινητοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης για τη νέα γνώση, 
υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Με βάση 
τις θεωρίες αυτές τα δημιουργήματα της τέχνης είναι μέσο κοινωνικοποίησης. 
(Δαγδιλέλης, 2010). 

Προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση σύμφωνα με την οποία εστιάζουμε στην 
επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν τα παιδιά από την οικογενειακή και την 
κοινωνική τους ζωή για την Πόλη. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μέσα από 
στρατηγικές προσέγγισης να εκφράζουν τις απόψεις τους, να διαπραγματεύονται με 
τους συμμαθητές και το δάσκαλο τους τις ιδέες τους για το θέμα, ώστε να ανακαλύψουν 
τη νέα γνώση οικοδομώντας πάνω στα δικά τους νοητικά σχήματα. (Ράπτης & Ράπτη 
2004). Το σενάριο λαμβάνει υπόψιν τις θεωρίες κοινωνικοποίησης που  σχετίζονται με 
την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (Maccoby, E.E.-Jacklin 1974), 
τη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, του  (Mead, 1962).  

Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση βοηθάει σημα-
ντικά τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την  αυ-
τοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνεργατικότητα και όλα αυτά με την ενεργό 
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συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Πολλές έρευνες έδειξαν τη θετική επί-
δραση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όλων των γνωστικών 
αντικειμένων (Mioduser, Tur-Kaspa, & Leitner, 2000). Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατό-
τητες στις διερευνητικές, ενεργητικές, μαθητοκεντρικές και συνεργατικές μορφές μά-
θησης (Bransford, Brown & Cocking 2000). Ο εκπαιδευτικός, συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλήματα, στην ανάπτυξη της προ-
φορικής επικοινωνίας, στην αυτονομία των παιδιών, της λεπτής κινητικότητας, στην 
κοινωνικοποίηση τους, διότι τα παιδιά αρέσκονται να εργάζονται σε ομάδες των 3-5 
ατόμων και στην κατάκτηση της σχέσης αίτιο-αποτέλεσμα.  Δημιουργούνται κοινότη-
τες μάθησης, με κοινούς στόχους, αναπτύσσονται  δεξιότητες συντονισμού, επικοινω-
νίας, κριτικής σκέψης και αυτά όλα συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μα-
θητές αναπτύσσουν τα νοητικά τους μοντέλα. Οι εφαρμογές που κάνουν οι μαθητές 
πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά αναδεικνύουν και τα αναπτυξιακά  βήματα του μα-
θητή κατά τη διαδικασία της μάθησης (Fullan 1999).  

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνο-
λογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον  υπολογιστή, 
εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών και  εικόνων, 
λογισμικά ζωγραφικής, Revelation Natural Art και tuxpaint, ένα λογισμικό ανοιχτού 
τύπου με απλό χειρισμό και διασκεδαστικά εφέ ήχου, όπου οι μαθητές δημιουργούν 
ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις, την εφαρμογή Wordclouds.com, το movie maker  και 
τη ψηφιακή αφήγηση με τη βοήθεια πολυμεσικών εργαλείων.  

Το προτεινόμενο σενάριο- Διδακτικές παρεμβάσεις 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ. Κάποιοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον 
Η/Υ και τη χρήση του. Χωρίζονται σε πέντε ομάδες, γίνεται επίδειξη των λογισμικών 
και δίνονται οδηγίες χρήσης. Ακολουθεί συζήτηση και δραστηριότητες προκειμένου 
να πετύχουν και οι στόχοι όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο 
σενάριο αυτό. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Η Πόλη» στη ζωγραφική 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες να: 

-Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο  

-Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα τέχνης και πολιτισμού 

-Αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργικής, στοχαστικής και κριτικής σκέ-
ψης 

Δραστηριότητες 
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-Σχεδιάζουμε το διδακτικό σενάριο με τη βοήθεια των εργαλείων της microsoft 

 

 

-Αναζητούμε στο Διαδίκτυο,  με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google, πίνακες 
ζωγραφικής με θέμα «Η Πόλη», όπως για παράδειγμα, ένα έργο ζωγραφικής Μετα-
Ιμπρεσσιονισμού του Van Gogh το “Café Terrace at Night” και ένα Εξπρεσσιονισμού 
του Kandinsky  το “Weilheim Maria’s sqare”. 

-Με τη βοήθεια του μοντέλου προσέγγισης για την ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία, 
Artfulthinking, προτρέπουμε του/τις μαθητές/τριες να: 

-Παρατηρήσουν τα έργα τέχνης και να απαντήσουν στα ερωτήματα: Τι παρατηρείτε; 
Τι νομίζεται ότι συμβαίνει στην εικόνα του πίνακα; Τι απορίες σας δημιουργούνται; 

-Εκφράσουν τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους παρατηρώντας τα έργα τέχνης 

-Χωριστούν σε δύο ομάδες και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να αναζητήσουν στο 
Διαδίκτυο πληροφορίες για κάθε  ζωγράφο και την τεχνοτροπία του 

-Ανακοινώνει κάθε ομάδα στην ολομέλεια σχετικές πληροφορίες 

-Ζωγραφίζουν με τη βοήθεια του tuxpaint την Πόλη που αγαπούν  

2ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Η Πόλη» στην ποίηση 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες να: 

-Γνωρίσουν την αξία της Ποίησης 

-Μάθουν να αντιγράφουν λέξεις στον υπολογιστή 

-Χρησιμοποιούν την εφαρμογή Wordle 

-Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η 
εικόνα είναι αναπαράσταση του κειμένου. 
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Δραστηριότητες 

-Αναζητούμε ποιήματα στο διαδίκτυο με θέμα: Η Πόλη 

-Διαβάζουμε το ποίημα στους/τις μαθητές/τριες, συζητάμε γι αυτό και ζητάμε από τους 
μαθητές να πούνε λέξεις του ποιήματος που τους άρεσαν. Τις γράφουμε σε ένα χαρτί 
Α4 

-Δείχνουμε στου/στις μαθητές/τριες πώς μπορούμε να μπούμε στην  εφαρμογή Wordle 
και Wordclouds.com για να δημιουργήσουμε «σύννεφα λέξεων», να οπτικοποιήσουμε 
τις λέξεις που γράψαμε, να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά, τα χρώματα, την κατεύ-
θυνση των λέξεων, να κάνουμε αποθήκευση και τέλος να κάνουμε εκτύπωση και να 
αναρτήσουμε την εργασία του κάθε παιδιού στο ταμπλώ της τάξης. 

 

 

3ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Η Πόλη» στη Μουσική 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες  μέσα από τη μουσική να: 

-Καλλιεργηθούν ψυχικά και ηθικά 

-Γνωρίσουν την πολιτισμική μας κληρονομιά 

-Απολαμβάνουν τη μουσική αναζητώντας βίντεο στο Youtube 

Δραστηριότητες  

-Δείχνουμε στους/στις μαθητές/τριες πώς να αναζητούν μουσικά κομμάτια στο 
Youtube 

-Ακούμε το τραγούδι «Αθήνα» του Μάνου Χατζηδάκι με τη φωνή της Νανάς Μού-
σχουρη στο Youtube https://www.youtube.com/watch?v=2V2-Br5ni5s  και τα παιδιά 
χορεύουν σύμφωνα με το ρυθμό. 
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4ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Η Πόλη» στη λογοτεχνία 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες μέσα από τη λογοτεχνία να  

-Αναπτύσσουν νέες αναγνωστικές δεξιότητες 

-Εξοικειωθούν με τη διαδικασία κατασκευής, οπτικοποίησης κειμένων και δημοσίευ-
σης τους στον ψηφιακό κόσμο 

-Κατασκευάζουν και να αφηγούνται μια ιστορία με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων, 
όπως βίντεο, εικόνα, ήχο, φωνητική εγγραφή 

Δραστηριότητες  

-Αναζητούμε στο διαδίκτυο ένα λογοτεχνικό έργο με τίτλο: « Η Πόλη» 

-Το διαβάζουμε στα παιδιά και απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικές. 

-Προτρέπουμε τους/τις μαθητές/τριες να πούνε τι τους άρεσε από την ιστορία και το 
καταγράφουμε 

-Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που τους άρεσε, το αφηγούνται και εμείς μαγνητοφω-
νούμε και φωτογραφίζουμε τη ζωγραφιά τους 

-Με τη βοήθεια του moviemaker και ενός μουσικού κομματιού παρουσιάζουμε τις ερ-
γασίες των παιδιών ψηφιακά 

-Προτρέπουμε τα παιδιά να πούνε διάφορες λέξεις μέσα από την ιστορία και στη συ-
νέχεια κατασκευάζουνε και αφηγούνται μια νέα ιστορία την οποία ηχογραφούμε και 
την ανεβάζουμε στο διαδίκτυο (digital storytelling )  

Αξιολόγηση 

Οργανώνουμε το συνολικό διδακτικό χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και 
αξιοποιούμε αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 
περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Παρουσιάζουμε και συζητάμε τις εργασίες 
των παιδιών, για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την ε-
κτίμηση της επίδοσης των μαθητών. Εφόσον ολοκληρωθεί το σχέδιο εργασίας  θέτουμε 
αρχικά ερωτήσεις στον εαυτό μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παρά-
δειγμα: Δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προστριβές μεταξύ 
των μαθητών; Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι δημιουργική; Οι μαθητές  στην 
πλειοψηφία τους  είναι  ενθουσιασμένοι; Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν ενεργά δεί-
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  την ενασχόληση τους με τον Η/Υ; Πέτυχαν οι στόχοι 
που τέθηκαν αρχικά και άλλοι που δεν είχαν τεθεί; Οι διδακτικές θεωρίες μάθησης που 
στηριχτήκαμε προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στην 
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ομαδοσυνεργατική - μαθητοκεντρική  διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση; Ανέ-
πτυξαν ικανότητες υψηλού επιπέδου, κριτικής σκέψης, ικανότητες αναζήτησης πληρο-
φοριών σε ένα μεγάλο φάσμα δεδομένων; Υπήρξε διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης; 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων που εμπλέκονται στο θέμα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο χωριστά. Χρη-
σιμοποιούμε τη μαγνητοφώνηση, τη βιντεοσκόπηση που είναι σημαντική για την ανα-
τροφοδότηση. Η Προστιθέμενη Παιδαγωγική αξία,  είναι ότι οι μαθητές έχουν γρήγορη 
πρόσβαση στην πληροφορία, μέσα από το Διαδίκτυο. Ο/Η Εκπαιδευτικός αποκτά νέο 
ρόλο και γίνεται ο/η οργανωτής/τρια των μαθησιακών καταστάσεων, ο/η συντονι-
στής/στρια, ο/η διευκολυντής της μάθησης και αυτός/η που βοηθάει το/η μαθητή/τρια 
να εμπλακεί ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία, στην αυτοδιόρθωσή του/της, ώστε να 
γίνει και συνυπεύθυνος/η και συμμέτοχος/η για τη μάθηση του/της.  
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Έννοια και περιεχόμενο του Κοινωνικού Γραμματισμού 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

Θεοδωρίδου Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.80, M.Εd,, evatheodoridou25@gmail.com 

Περίληψη 

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πολλές έρευνες ασχολήθηκαν με την έννοια 
του γραμματισμού, τις εκδοχές του και τη σχέση του με τη γλώσσα. Ο όρος αποδίδει 
τον αγγλικό όρο literacy, ενώ έχει μεταφραστεί και ως αλφαβητισμός ή εγγραμματοσύνη 
(Ong, 1997). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), λόγω της εφαρμογής πειραματι-
κών προγραμμάτων σπουδών, αποτέλεσαν πεδίο διερεύνησης της παρούσας εργασίας, 
στη βάση της διεπιστημονικότητας, της παιδαγωγικής αντίληψης των πολυγραμματι-
σμών και της κριτικής παιδαγωγικής, με ειδικότερη αναφορά στον κοινωνικό γραμμα-
τισμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνικός Γραμματισμός , Σ.Δ.Ε., Πρόγραμμα Σπουδών 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με έρευνες των Κάτσικα και Καββαδία (2000) και του Πυργιωτάκη (1989 & 
2001), οι εκπαιδευόμενοι/-ες στα ΣΔΕ προέρχονται συνήθως από τα φτωχότερα οικο-
νομικά στρώματα της κοινωνίας και φοιτούν κάτω από δύσκολες επαγγελματικές, οι-
κονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην πλειοψηφία τους είναι μέλη ευαίσθητων κοι-
νωνικά ομάδων (άνεργοι, γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Ρομά, Μου-
σουλμάνοι, κ.ά.). Θεωρείται ενδιαφέρουσα η διερεύνηση κυρίως ως προς την ισχυρο-
ποίηση του θεωρητικού πλαισίου, της Υ.Α. Γ2/2066, (Φ.Ε.Κ. 943/31-7-2000 τ, Β΄), με 
την οποία ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε., το γνωστικό περιεχόμενο των 
γραμματισμών και ειδικότερα του κοινωνικού, η θεματολογία και οι διαδικασίες μάθη-
σης αυτών. Οι δραστηριότητες γραμματισμού όπως είναι η ανάγνωση και γραφή, απο-
τελούν διαδικασίες που έχουν όχι μόνο γνωστικό, αλλά και κοινωνικοπολιτισμικό πε-
ριεχόμενο αφού ορίζονται και επαναπροσδιορίζονται μέσα από τα είδη κειμένων που 
παράγουν, μελετούν ή ερμηνεύουν οι εκπαιδευόμενοι/ες.  

Μέρος της υλοποίησης συγκεκριμένων κάθε φορά προγραμμάτων σπουδών, συνιστούν 
τα σχολικά βιβλία που περιλαμβάνουν θεωρητικές παραδοχές, διδακτικούς σκοπούς, 
αρχές και μεθοδολογίες και συνεπώς εκφράζουν - ρητά ή άρρητα- κάποια συγκεκρι-
μένη αντίληψη για το γραμματισμό. Κάθε σχολικός θεσμός, αντιμετωπίζεται ως σημα-
ντικός μηχανισμός ιδεολογικής παραγωγής και αναπαραγωγής γιατί, τα κείμενα που 
επιλέγονται, προτείνονται και διδάσκονται μέσω των σχολικών βιβλίων και των ανα-
λυτικών προγραμμάτων, συνιστούν προϊόν και παράγοντα κοινωνικών διεργασιών. Η 
απόκτηση του γραμματισμού έχει συνδεθεί στενά με τη σχολική εκπαίδευση (Cook-
Gumperz, 2008) και κατά τον Baynham (2002), αποδίδεται και ιδεολογική πτυχή στην 
έννοια του γραμματισμού αφού μέσω αυτού κατασκευάζουμε μια άποψη για τον κόσμο 
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ή μια πολιτική θέση. Θεωρείται σκόπιμο να προσδιοριστεί το πώς ορίζει τον κοινωνικό 
γραμματισμό και τη σχέση του με τη γλώσσα το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ, καθώς 
επίσης θεωρείται σκόπιμο να αναγνωριστεί το περιεχόμενο και η δομή, του προτεινό-
μενου εκπαιδευτικού υλικού. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η έρευνα στηρίχθηκε τόσο στην βιβλιογραφία και τις σχετικές επισκοπήσεις όσο και 
στον επίσημο λόγο όπως αποτυπώνεται στην Υ.Α. Γ2/2066, στο ΦΕΚ 943/Β/31-7-
2000, τ, Β΄, που παρέχει τις απαραίτητες πηγές για μια αρχική κατανόηση του αναλυ-
τικού προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. Αρχικά το ενδιαφέρον στράφηκε στην κουλ-
τούρα των νοημάτων όπως αναδύεται μέσα από τα κειμενικά είδη που προτείνονται 
στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του κοινωνικού γραμματισμού 
καθώς και στις αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον 
επεκτάθηκε στα κείμενα και τους τύπους λόγων που πρέπει να μάθουν να χειρίζονται 
οι εκπαιδευόμενοι/ες μαθητές/-τριες προκειμένου να ανταποκριθούν σε διαφόρων μορ-
φών κοινωνικές απαιτήσεις (Bernstein 1990). 

 Με γνώμονα μοντέλα για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 1998), 
καθώς και μοντέλα που αναφέρονται στον κριτικό γραμματισμό στις Κοινωνικές Σπου-
δές (Ciardiello, 1995), διερευνάται κατά πόσο ο κοινωνικός γραμματισμός συναρτάται 
άμεσα εκτός από τον γλωσσικό και με τον κριτικό γραμματισμό αφού δεν περιορίζεται, 
ούτε αφορά αποκλειστικά και μόνο την κοινωνική οργάνωση της τάξης αλλά αναφέ-
ρεται στην κοινωνία ως σύνολο, μέσα δε από διατυπώσεις ενημερωμένων και στοιχειο-
θετημένων απόψεων, αντιλήψεων, ιδεών, που απασχολούν την κοινωνία, ενισχύει τη 
συμμετοχή και τη δράση των εκπαιδευομένων ως ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Σε 
αυτά τα πλαίσια τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα 
επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων μαθητών/-τριών στον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο και μεσοπρόθεσμα την επιτυχία τους στο σχολείο, η οποία 
εξαρτάται απόλυτα από την ικανότητά τους να παρουσιάζουν (γραπτά ή προφορικά) 
με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις γνώσεις που σταδιακά αποκτούν (εκτός των άλλων 
μαθημάτων) και με το μάθημα του κοινωνικού γραμματισμού.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Ο γραμματισμός περιγράφεται ως ικανότητα παραγωγής και ερμηνείας γραπτού κειμέ-
νου και αντιμετωπίζεται ως δομούμενος διεπιδραστικά και κοινωνικά μέσα από λεκτι-
κές συναλλαγές σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια (Cook-Gumperz, 2008). Δεν μπο-
ρεί επομένως να θεωρηθεί ως δεδομένος, ως γνωστή τεχνολογία που μεταφέρεται από 
περιβάλλον σε περιβάλλον (σπίτι, εργασία, σχολείο, καταστήματα, υπηρεσίες, δρό-
μους) εφόσον συγκροτεί εκφάνσεις του ευρύτερου κοινωνικού γραμματισμού (Κω-
στούλη, 2001). Ο Baynham (2002), αναγνωρίζει τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και 
κατά συνέπεια ως κοινωνική πρακτική, μετακινώντας το ενδιαφέρον από το τι είναι η 
γλώσσα στο τι κάνει. Ο Hymes (1974), εισάγοντας πρώτος την έννοια της 
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επικοινωνιακής ικανότητας, επεσήμανε ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας αφορά περισσό-
τερο στην ανάπτυξη αυτής της ικανότητας, γιατί αναφέρεται όχι μόνο στη γνώση του 
γλωσσικού κώδικα αλλά και στο τι να πούμε σε ποιον και πως να το πούμε, ώστε να 
αρμόζει σε μια ορισμένη περίσταση. H Schiffrin (2009), συμφωνώντας σημειώνει πε-
ραιτέρω ότι, αυτό που κατακτά κάποιος μέσω της επικοινωνιακής ικανότητας, είναι 
γνώση για την γλώσσα και την κατάλληλη χρήση της σε συγκεκριμένες περιστάσεις 
της καθημερινής ζωής.  

Ο γραμματισμός αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό, ένα περίπλοκο φαινόμενο, που συν-
δυάζει πολλαπλές πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές. Ο γραμ-
ματισμός είναι ταυτόχρονα ο σκοπός των μέσων και ο σκοπός ο ίδιος, που διαμορφώ-
νεται και διευκολύνεται μέσα σε περιβάλλον μάθησης – τυπικό ή άτυπο- στη διάρκεια 
της ζωής μας (Βερβενώτη, 2003). Επιπλέον για τον Gee (1996), γραμματισμός είναι ο 
έλεγχος των χρήσεων της γλώσσας, ο οποίος κατακτιέται με ανάλογο τρόπο που κατα-
κτιέται ο προφορικός λόγος από το παιδί, ενώ ο Traves (1992), ορίζει το γραμματισμό 
ως την ικανότητα του ατόμου να ελέγχει μέσω του λόγου, τη ζωή και το περιβάλλον 
του με ορθολογικό τρόπο. 

Σύμφωνα με τις κυρίαρχες προσεγγίσεις, θα λέγαμε ότι γραμματισμός σήμερα, σημαί-
νει την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει κριτικά 
τους διάφορους τύπους λόγου, να είναι σε θέση να παράγει πολλά ειδών λόγου και 
γενικά να είναι σε θέση να λειτουργεί σε κοινότητες πρακτικής μέσα στις οποίες λει-
τουργούν τα διάφορα είδη λόγου και να χρησιμοποιεί τον γραπτό και προφορικό λόγο 
για την διατύπωση ταυτοτήτων και σχέσεων. Κατά τους Cope & Kalantzis (1993), τα 
είδη λόγου, δεν δημιουργούνται απλά από άτομα τη στιγμή της εκφοράς τους, αλλά για 
να έχουν νόημα, πρέπει να αποδίδονται κοινωνικά και να δίνουν όπως υποστηρίζει ο 
Kress (1989), τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές κοινωνικής δράσης και αλληλε-
πίδρασης, δηλ. να δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές κοι-
νωνικής επιρροής και εξουσίας. Προχωρώντας ένα επίπεδο παραπέρα οι Cogan & 
Derricott (1998), επιχειρούν μια σύνδεση ανάμεσα στην έννοια του πολίτη και της πο-
λιτειότητας, στα όρια της πολιτικής επιστήμης και αγωγής, σε συνάρτηση με τον κοι-
νωνικό γραμματισμό. Στη σύνδεση αυτή, μέσω των λόγων, επιδιώκεται η δημιουργία 
του πολίτη με εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα, (δηλαδή ενημερωμένος πολίτης της 
Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου), με ενεργό δράση και με υπευθυνότητα απέναντι 
σε στάσεις και αξίες . 

Με βάση τις παραπάνω προσεγγίσεις παρατηρούμε ότι το κέντρο βάρους συνεχώς με-
τατίθεται: από τον λειτουργικό γραμματισμό, στον πολιτισμικό γραμματισμό και στον 
(κοινωνικό) κριτικό γραμματισμό και τις πολλαπλές υπο-κατηγορίες τους. Ο παλαιότε-
ρος τομέας του αλφαβητισμού ενηλίκων, δίνει τη θέση του σε έναν πιο εξειδικευμένο 
υπο-τομέα, στο γραμματισμό στο χώρο εργασίας. Πρόσφατα μάλιστα, γίνεται λόγος 
για ψηφιακό γραμματισμό ή και για πολυγραμματισμούς, ενόψει της ανάπτυξης των η-
λεκτρονικών τεχνολογιών, οι οποίες διαμορφώνουν πολιτισμούς μετα-έντυπων 
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κειμένων (Χατζησαββίδης, 2003). Στην πραγµατικότητα, ο εγγραµατισµός αποτελεί 
ένα "όλον", το οποίο υπηρετούν οι επιµέρους γραµµατισµοί (Papert, 1993). 

Πρόγραμμα σπουδών κοινωνικού γραμματισμού 

Η γλώσσα είναι ένα σημειακό σύστημα, ένας κώδικας που καθιστά δυνατή την επικοι-
νωνία μεταξύ των ατόμων, με την προϋπόθεση ότι τα άτομα γνωρίζουν τη χρήση της. 
Επιπλέον η γλώσσα χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια και ποικιλία και το επίπεδο ή 
η γλωσσική μορφή που θα επιλεγεί κάθε φορά, εξαρτάται από τις συνθήκες επικοινω-
νίας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας του κοινωνικού γραμματισμού στα ΣΔΕ, δεν βασίζε-
ται στη χρήση ενός εγχειριδίου που αντικατοπτρίζει ένα παραδοσιακό πρόγραμμα 
σπουδών, θεωρώντας τη γνώση και τη χρήση της, ως μια κοινή και ουδέτερη κουλ-
τούρα που ανήκει στον καθένα, αλλά βασίζεται στην κατανόηση της εμπειρίας και της 
κουλτούρας των εκπαιδευομένων, καθώς και στη συμμετοχική και διαλογική μάθηση 
που σκοπό έχει κατευθύνσεις που προτείνει για το μάθημα του Κοινωνικού Γραμματι-
σμού. 

Αναλυτικότερα αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών ότι, το μάθημα του κοινωνικού 
γραμματισμού, διδάσκεται για τρεις κυρίως λόγους :α) για να κατανοήσουν οι εκπαι-
δευόμενοι/ες τα κοινωνικά φαινόμενα που προκύπτουν από τις μεταβατικές κοινωνικές 
συνθήκες που διέρχεται η ανθρωπότητα εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας και 
της παγκοσμιοποίησης β) για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες την αλληλεπί-
δραση αυτών των κοινωνικών φαινομένων και την εξέλιξή τους και γ) γιατί θεωρήθηκε 
απαραίτητη η επαφή των ενήλικων εκπαιδευομένων με τις κοινωνικές επιστήμες, προ-
κειμένου να αποκτήσουν κοινωνική γνώση και συνειδητοποίηση. Επομένως ο κοινω-
νικός γραμματισμός, δε σκοπεύει να «βγάλει την ύλη» αλλά να «μορφώσει» ενεργούς 
πολίτες και αυτό το πετυχαίνει με τους εκπαιδευτικούς στόχους.  

Η δομή του προγράμματος σπουδών, δεν υπακούει σε ένα αυστηρά καθορισμένο και 
κεντρικά διαμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα (όπως γίνεται στα σχολεία αναφοράς) 
και η επιλογή των μαθησιακών περιεχομένων, υπαγορεύονται κυρίως από τις ανάγκες 
των εκπαιδευόμενων μαθητών/-τριών, τις εμπειρίες τους, τα κίνητρα και τις δυνατότη-
τες τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα Σ.Δ.Ε., ενώ ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση, δα-
νείζονται στοιχεία τόσο της άτυπης εκπαίδευσης, όσο και των προγραμμάτων της δια 
βίου μάθησης, επειδή απευθύνονται σε ενήλικες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαι-
δευόμενοι/-ες να είναι εκείνοι/-ες που προτείνουν, επιλέγουν θέματα και φαινόμενα 
που πρέπει να διερευνηθούν και έτσι γίνονται συνδημιουργοί και συμμέτοχοι των κοι-
νωνικών και πολιτισμικών διεργασιών όπως είναι η χειραφέτηση, η ενδυνάμωση, η 
καταπολέμηση ρατσισμού κ.λ.π.  

Το γνωστικό περιεχόμενο του κοινωνικού γραμματισμού, είναι ευρύτατο και αναφέρε-
ται στις πολύμορφες σχέσεις αλληλεπίδρασης των ατόμων στη κοινωνία, όπως αυτές 
ερευνώνται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών, όπως είναι η Κοινωνιολογία, 
η Ανθρωπολογία, η Ιστορία, η Ψυχολογία, η Φιλοσοφία, η Γεωγραφία, η Πολιτική 
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Επιστήμη και η Πολιτική Οικονομία. Μέσα από αυτές τις επιστήμες αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, στην καλλιέργεια επι-
κοινωνιακών δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση προσωπικής, κοινωνικής και πολιτικής αντί-
ληψης (Πασχαλίδης, 2003)  

Οι θεματικές που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα σπουδών, είναι σχετικές με τον άν-
θρωπο, τη κουλτούρα, την κοινωνία, τους κοινωνικούς θεσμούς, την πολιτική, την εκ-
παίδευση, τη θρησκεία, τα ΜΜΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλετικές και κοινω-
νικές διακρίσεις και ανισότητες, την πολυπολιτισμικότητα, τη λογοτεχνία και την τέ-
χνη, τη διεθνή πολιτική, τις πολιτικές συμπεριφορές, το Σύνταγμα, τα ατομικά και πο-
λιτικά δικαιώματα, την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση αγαθών και άλλα 
πολλά. Στη περίπτωση του σχολικού θεσμού των Σ.Δ.Ε., η ιδιαιτερότητα συνίσταται 
στο γεγονός ότι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο εγχειρίδιο βασικών γνώσεων για το μάθημα 
του κοινωνικού γραμματισμού και το πρόγραμμα σπουδών απλά δίνει κατευθυντήριες 
γραμμές, τάσεις, με διδακτικές προτάσεις θεματικών ενοτήτων.  

Συμπεράσματα 

Διαφαίνεται ότι ο γραμματισμός, δεν αποτελεί απλά το σπουδαιότερο έργο του σχο-
λείου αλλά είναι το διακύβευμα όλων των κοινωνιών γιατί αντανακλά τις λειτουργίες 
ισχυρών κοινωνικών διαδικασιών, όπως είναι η κατάταξη και κατηγοριοποίηση των 
ατόμων σε εκπαιδευτικά έχοντες και μη έχοντες, κάτι που φαίνεται πιο έντονα στην 
εκπαίδευση γραμματισμού των ενηλίκων.  

Διαφαίνεται επίσης ότι, ο γλωσσικός γραμματισμός είναι βασικά προαπαιτούμενος για 
να μπορέσει ο/η εκπαιδευόμενος/η, να φτάσει στον κοινωνικό γραμματισμό είναι δηλ. 
το σκαλοπάτι εφόσον ο κοινωνικός γραμματισμός εμπεριέχει όλα τα γλωσσικά επίπεδα 
και δεν μπορεί να διαχωριστεί από καμία γλωσσική δραστηριότητα. Απαραίτητα συν-
δετικά στοιχεία στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του κοινωνικού γραμματισμού θε-
ωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η συλλογή και η επεξεργασία πληροφο-
ριών, η ικανότητα συγκρίσεων, επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εν-
νοιών σε εννοιολογικούς χάρτες . Το μάθημα του κοινωνικού γραμματισμού είναι το 
μάθημα που εισάγει τον/την εκπαιδευόμενο/η, στον επιστημονικό λόγο (συναρτάται 
δηλ. ο κοινωνικός γραμματισμός τόσο με τον γλωσσικό όσο και με τον επιστημονικό 
γραμματισμό) και τη μεθοδολογία των πληροφοριακών γνωστικών αντικειμένων της 
Ιστορίας, Γεωγραφίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, άρα στον επιστημονικό 
γραμματισμό. Επομένως, ο/η εκπαιδευόμενος/η, έχει την ευκαιρία να μεταβεί στον ε-
πιστημονικό λόγο με τη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας και ένα καθορισμένο πλαίσιο 
πραγματολογίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι, κάθε αναλυτικό πρόγραμμα/πρόγραμμα 
σπουδών που έχει συγκεκριμένη δομή και υπολανθάνουσες θεωρητικές παραδοχές -
μέσα από τα κείμενα και τις δραστηριότητες που προτείνει- μπορεί να ενισχύει μέσα 
στη σχολική τάξη, διαφορετικού τύπου διαδικασίες, που να απηχούν διαφορετική αντί-
ληψη για το τι συνιστά το γραμματισμό και τα είδη του.  
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Η επικοινωνία των μαθητών μέσω διαδικτύου 

Βασιλούνη Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Μ.Ed., vasofia2@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια µε την ραγδαία ανάπτυξη κι εξέλιξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και µε την εκπληκτική διάχυση του Διαδικτύου, η 
αλληλεπίδραση ανθρώπων από όλο τον κόσµο έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο 
κι έχει επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας τους. Εδώ και αρκετά χρόνια, επί-
σης, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποτελούν αντι-
κείμενο ενδιαφέροντος των Επιστημών της Αγωγής. Λόγω της πρόσβασης και των ποι-
κίλων μορφών της πληροφορίας, των δυνατοτήτων στην διάδραση και στην επικοινω-
νία, αναδείχθηκαν σε πρωτοποριακά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εξέλιξη στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας οδήγησε στη δημιουρ-
γία εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που επιτρέπουν και στους μα-
θητές να ανταλλάσσουν πληροφορίες, απόψεις, ιδέες πάνω σε θέματα της σχολικής 
ζωής . Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να γίνει μία βιβλιογραφική έρευνα, η 
οποία θα απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στην ποιότητα και στην αποτελεσματι-
κότητα της επικοινωνίας των μαθητών μέσω διαδικτύου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επικοινωνία, μαθητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα, 
ιστολόγιο. 

Εισαγωγή 

Επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και μεταβίβασης μηνυμάτων 
από ένα άτομο σε άλλο (πομπός και δέκτης) , μέσω συμβόλων, ήχων, αριθμών, γραμ-
μάτων, χειρονομιών (Πασιαρδή, 2001). Κατά τον Μπουραντά (1992) είναι η διαδικα-
σία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέ-
ψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει 
πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συ-
ναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπε-
ριφορά του.  

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογικών μέσων που ομαδοποιούνται ως Web 2.0 κατάφερε 
να επιταχύνει την εξέλιξη του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος 
της ανθρώπινης επικοινωνίας τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, 
μέσω των εξελιγμένων τρόπων που αλληλεπιδρούν και σχετίζονται. Η χρήση του Δια-
δικτύου για επικοινωνιακούς σκοπούς αποτελεί πια ένα πολύ σημαντικό μέρος της 
ζωής μας (Lenhart & Madden, 2007). Κοινό στοιχείο των νέων υπηρεσιών είναι τα 
συμμετοχικά χαρακτηριστικά τους, η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ο 
ενεργός ρόλος και η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων, ο διαμοιρασμός περιεχομέ-
νου, η αλληλεπίδραση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων, η α-
νάπτυξη κοινωνικών δικτύων και κοινοτήτων μάθησης (Αγγέλαινα -Τζιμογιάννης, 
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2010). Τρεις από αυτές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα και ιστολόγιο) 
χρησιμοποιούνται και στη σχολική πραγματικότητα σήμερα και βοηθούν στην προα-
γωγή της επικοινωνίας και της κοινωνικής διάδρασης, τόσο των μελών μιας μαθητικής 
κοινότητας μεταξύ τους, όσο και με την κοινωνία και τον κόσμο γενικότερα. Τα ζητή-
ματα του χώρου και του χρόνου αντιμετωπίζονται με πρωτόγνωρους, για το εκπαιδευ-
τικό μας παρελθόν, τρόπους. Τα υλικά όρια της αίθουσας πρακτικά δεν υφίστανται, οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, θεωρητικά, μπορούν να επικοινωνούν οπουδήποτε και 
με οποιονδήποτε, αρκεί η επιθυμία να είναι αμοιβαία. Οι όποιοι περιορισμοί τίθενται 
από τους συμμετέχοντες και όχι από τα τεχνολογικά μέσα (Κεκές-Μυλωνάκου,2001). 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με βάση ένα καθορι-
σμένο αντικείμενο επικοινωνίας, οι ανταλλαγές ανάμεσα σε τάξεις και ανάμεσα σε μα-
θητές μπορούν να μετατραπούν σε μια ομπρέλα διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, δη-
μιουργώντας ένα πεδίο μαθησιακών κοινοτήτων διαφόρων πολιτισμών και εθνοτήτων. 
Η διεθνής ανταλλαγή μηνυμάτων και υλικού δημιουργεί επικοινωνιακές καταστάσεις 
πραγματικές, αυθεντικές, που έχουν «νόημα» και κατά συνέπεια είναι ευνοϊκές για τη 
μάθηση. Η γραμματική και η ορθογραφία μαθαίνονται πολύ πιο εύκολα, όταν η 
γλώσσα γίνεται ένα εργαλείο αυθεντικής επικοινωνίας. Η εργασία πάνω σε διαφορε-
τικά είδη κειμένων επιτρέπει την ανάπτυξη του γραπτού λόγου σε ποικίλα θέματα και 
τρόπους έκφρασης ( Δημητρακοπούλου, 1999). Μέσω των προγραμμάτων του ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, δίνεται η δυνατότητα πολλοί μαθητές να συντάξουν κείμενα 
καθαρώς επικοινωνιακού χαρακτήρα και να επικοινωνήσουν με άλλα μέλη της μαθη-
τικής κοινότητας. Η διαδικτυακή προώθηση γίνεται μεν γραπτά (μέσω του ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου), αλλά τα προσωπικά κείμενα είναι δυνατόν να υπακούουν περισ-
σότερο σε κανόνες προφορικού παρά γραπτού λόγου (Σκούρτου,2001). Το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο είναι πλήρως αξιοποιήσιμο στον τομέα επικοινωνίας στα πλαίσια του 
γλωσσικού μαθήματος και ταυτόχρονα μέσο εγγραμματισμού και παραγωγής γραπτού 
λόγου (Κόμης- Ντίνας, 2011).Τα προσωπικά μηνύματα μπορεί να παρουσιάζουν αβλε-
ψίες, ελλειπτική σύνταξη, ανάμειξη γλωσσών και επιπέδων ύφους. Όλα αυτά είναι 
στοιχεία, που δε φαίνεται να ενοχλούν αυτούς που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο. Μπορεί όμως να ενοχλούν τους/τις διδάσκοντες/-ουσες τη γλώσσα. Απ’ 
αυτή την άποψη, όταν στο μάθημα της γλώσσας ο προσανατολισμός είναι μια «κα-
θαρή» γλώσσα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί «απειλή» (Σκούρτου, 2001). Στα 
θέματα, λοιπόν, της εκφοράς, της ετυμολογίας, της ορθογραφίας και της σύνταξης μιας 
γλώσσας είναι δυνατόν να υπάρξουν μακροπρόθεσμα, ύστερα από τέτοιου είδους 
χρήση, επικίνδυνες αλλοιώσεις. 

Κοινωνικά δίκτυα 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) παρέχουν δυνατότητες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, για ανάπτυξη σχολικών έργων σε επίπεδο τάξης και σχο-
λείου, συνεργασιών σχολείων, ανταλλαγή-διαμοιρασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού 
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υλικού μεταξύ μελών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, διευρύνοντας την έννοια του σχολι-
κού χώρου και διδακτικού χρόνου (Alexander, 2006). Δημιουργούν δράσεις κοινωνι-
κοποίησης, που αναδεικνύουν νέες μορφές διαχείρισης ταυτότητας όλων των μελών 
(μαθητών, εκπαιδευτικών). Οι δυνατότητες συμμετοχής στα κοινωνικά δίκτυα υπηρε-
τούν ένα μεγάλο εύρος αποτύπωσης γνώσης, από μία επισήμανση σε μορφή σχολίου 
μέχρι και την παραπομπή σε αρχείο ή άλλο διαδικτυακό πόρο, με αποτέλεσμα οι σύγ-
χρονες υπηρεσίες διαδικτύου, αλλά και οι συνήθεις εφαρμογές του προσωπικού υπο-
λογιστή, να παρέχουν τα μέσα και τα εργαλεία για εναλλακτικές μορφές δημιουργίας, 
επεξεργασίας, δημοσίευσης και επαναχρησιμοποίησης περιεχομένου. Η συζήτηση και 
ο καταιγισμός ιδεών αποτελούν κύρια στοιχεία του κοινωνικού δικτύου και διευκολύ-
νονται από την αίσθηση απουσίας του εκπαιδευτικού , ο οποίος, εάν δεν συμμετέχει , 
φαίνεται πως απουσιάζει . Πρόκειται για μία ψευδαίσθηση, που μπορεί να λειτουργήσει 
θετικά στην ανατροφοδότηση, ειδικά όταν πρόκειται για συζητήσεις επάνω σε εννοιο-
λογικές δυσκολίες ((Βουτσκόγλου, 2014). Όμως, η συνεργασία και η επικοινωνία μπο-
ρεί να παρουσιάζουν προβλήματα, επειδή όλοι οι μαθητές, που συμμετέχουν στην ο-
μάδα, ενδέχεται να μην έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διεξαγωγή εποικοδο-
μητικού διαλόγου (Soller, 2001). 

Σχολικά ιστολόγια 

Ο Σχολικός Δικτυακός Τόπος (ΣΔΤ) θα μπορούσε να οριστεί ως ένα «ψηφιακό αρχείο» 
ταυτότητας και παρουσίας κάθε εκπαιδευτικής μονάδας στο γενικότερο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι, δηλαδή ως πλαίσιο εργασίας, παραγωγής γνώσης, παρουσίασης των μαθη-
τών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, μπορεί 
να θεωρηθεί σημαντικό εργαλείο, που προβάλλει το «προφίλ του σχολείου» στην κοι-
νωνία και το συνδέει με αυτή ( Σοφός -Αλεξοπούλου 2010).Το ίδιο το περιβάλλον του 
ιστολογίου αποτελεί προϊόν γνωστικής επεξεργασίας, μέσα στο οποίο κατατίθενται με 
δυναμικό τρόπο επιχειρήματα, θέσεις και αντιθέσεις, προωθώντας έτσι την κριτική 
σκέψη (Βιβίτσου κ.α., 2007). H παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστολογίων στοχεύει στη 
βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος, καθώς ενισχύεται η συνεργατική δημιουρ-
γία περιεχομένου και, κατ’ επέκταση, η συνεργατική οικοδόμηση γνώσης, επεκτείνεται 
ο διάλογος, η επικοινωνία και η συμμετοχή όλων των μαθητών ακόμη και εκτός σχο-
λικής τάξης, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, μέσα από τις διαδικασίες της ανάλυσης, 
της σύνθεσης, του αναστοχασμού και της διατύπωσης συμπερασμάτων (Αγγέλαινα – 
Τζιμογιάννης, 2010).Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα ιστολόγια είναι ότι δημιουργούν 
μια νέα μορφή πατρότητας σε σχέση με πολλές ιστοσελίδες άλλων μορφών, γιατί ο 
κάθε μαθητής είναι αποκλειστικός δημιουργός και συγγραφέας. Ο λόγος που καταγρά-
φεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /posts και σχόλια/comments) συνδυάζει στοι-
χεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναμικό πυ-
ρήνα οικοδόμησης γνώσης, μέσω κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων. 
Δηλαδή μια διαδικασία, που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων 
κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων 
(sch.gr). Μέσω των ιστολογίων, οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με μαθητές ο-
ποιουδήποτε σχολείου στον κόσμο και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα 
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αναστοχασμού και μεταγνωστικής ανάλυσης (Γούλα-Φεσάκης, 2010). Η εμπλοκή των 
χρηστών με την ανάγνωση και συγγραφή κειμένων βελτιώνει τη γλωσσική ανάπτυξη 
και τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού λόγου (Βιβίτσου,2005). 

Συμπεράσματα 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) αποβαίνουν, σταδιακά, μέσα 
τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας και χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα 
παραδοσιακότερα μέσα (χαρτί, μολύβι, έντυπο) (Κουτσογιάννης, 2007). Με το διαδί-
κτυο γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει επικοινωνία στα πλαίσια της θεωρίας διάδρα-
σης, που για πολλούς ειδικούς είναι η καρδιά της επικοινωνίας. Σε online περιβάλλοντα 
όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες αυτοέκφρασης και συµµετοχής. Διακριτικά γνω-
ρίσµατα του ατόµου όπως όνοµα, κοινωνική θέση, οικονοµική κατάσταση, φύλο ή 
φυλή, εδώ αγνοούνται εντελώς. Αυτό που καθορίζει την επιρροή είναι η ικανότητα 
στην επικοινωνία (συµπεριλαµβανοµένου των δεξιοτήτων στο γράψιµο), η εµµονή, η 
ποιότητα των ιδεών και η τεχνογνωσία. Αναπτύσσεται σήμερα έντονος επιστημονικός 
προβληματισμός σε σχέση με το γεγονός ότι το Διαδίκτυο και τα ποικίλα περιβάλλοντα 
του Web 2.0 διαμορφώνουν εναλλακτικά πεδία κοινωνικής συμμετοχής, μέσω χρήσης 
του λόγου (Κόμης- Ντίνας, 2011). Στον πραγματικό κόσμο, σύμφωνα με έρευνες, οι 
μαθητικές ομάδες με περιορισμένο ηλεκτρονικό κώδικα έχουν δυσκολίες και στο 
γλωσσικό κώδικα . Με άλλα λόγια, όσα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη 
διαδικτυακή επικοινωνία και φυσικά στους κώδικες που διαμορφώνονται μέσω αυτής, 
έχουν πρόβλημα πραγματικής επικοινωνίας με τα παιδιά, που δραστηριοποιούνται και 
κοινωνικοποιούνται μέσα από την διαδικτυακή πραγματικότητα, σε σημείο μάλιστα να 
μιλάμε για ρατσισμό .Στις ομάδες αυτές ανήκουν παιδιά χαμηλών οικονομικών στρω-
μάτων, τα οποία είναι πολλές φορές και αλλόγλωσσα παιδιά (Κουτσογιάννης, 2001). 
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Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 
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Περίληψη 

Το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής, τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισ-
σότερο την κοινωνία. Μολονότι, ο Αυτισμός αποτελεί μια εκ γενετής αναπτυξιακή δια-
ταραχή, τα συμπτώματα δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστούν από τη στιγμή της γέν-
νησης του παιδιού. Η διάγνωση του αυτιστικού φάσματος σε ένα παιδί είναι δυνατό να 
γίνει ήδη από την νηπιακή ηλικία, πριν ακόμα από τα τρία έτη του. Επιπρόσθετα, οι 
γονείς από τη μία κατανοούν τη μη τυπική γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους, με 
την καθυστέρηση στο λόγο που υφίστανται τα αυτιστικά παιδιά. Από την άλλη, οι γο-
νείς είναι απαραίτητο να δέχονται ουσιαστική ψυχολογική στήριξη από ειδικούς, αφού 
ειδάλλως μπορεί να επηρεάσουν το παιδί αρνητικά αντί να το στηρίξουν και να το ο-
δηγήσουν προς τη θεραπευτική οδό. Παρ ’όλα αυτά, ο αυτισμός παραμένει ένα αίνιγμα 
για εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτισμός, διαταραχή, διάγνωση 

Εισαγωγή 

Ο Αυτισμός δε δύναται να χαρακτηριστεί ως μια σπάνια διαταραχή, καθώς εμφανίζεται 
συχνότερα ακόμα και από τον παιδικό καρκίνο, το σύνδρομο Down και άλλες διάσημες 
παιδικές ασθένειες (Καλύβα,2005:17).Έχουν διατυπωθεί αρκετές προσεγγίσεις για το 
πως ακριβώς ορίζεται ο όρος «Αυτισμός». Επιπλέον, τόσο αρκετοί/ές επιστήμονες/ισ-
σες, όσο και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής έχουν προσπαθήσει να 
πλαισιώσουν την παραπάνω αναπτυξιακή διαταραχή με βάσιμα κριτήρια, ύστερα από 
έρευνες που διεξήχθησαν. 

Στη συνέχεια, αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος «Αυτισμός» έχει ελληνική προέλευση, 
αφού ήταν οι Έλληνες φιλόσοφοι και γιατροί, οι πρωτεργάτες που ασχολήθηκαν με την 
αντίληψη της κατανόησης του εαυτού μας (Frith,1996:13). Ωστόσο, δύο σημαντικοί 
ψυχίατροι ο Hans Asperger και ο Leo Kanner, μελέτησαν διάφορες περιπτώσεις παι-
διών με Αυτισμό και ισχυρίστηκαν ότι ο Αυτισμός δεν είναι μια σταδιακά επιδεινού-
μενη αλήθεια, αλλά μία ανωμαλία εκ γενετής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προβλή-
ματα.  
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Τέλος, είναι γενικά αποδεκτό πως το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής εμφανίζεται 
χωρίς προειδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η διάγνωση του φάσματος της αυτιστικής 
διαταραχής είναι ικανή να λάβει χώρα ήδη από την νηπιακή και προσχολική ηλικία 
(Καλύβα,2005:17). Στις μέρες μας, βέβαια όσον αφορά την αιτιολογία του Αυτισμού, 
επικρατεί η άποψη πως συνυπάρχουν πολυποίκιλοι αιτιολογικοί παράγοντες. Η παρα-
πάνω υπόθεση σαφώς εμποδίζει την εφαρμογή αποτελεσματικών θεραπευτικών μεθό-
δων και οι ψυχολογικές συνέπειες ως προς τα ίδια τα παιδιά αναδεικνύονται ολοένα 
και πιο δυσχερείς.  Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, πολύτιμο κομμάτι-στοιχείο αποτελεί 
η οικογένεια και κατά συνέπεια η στήριξη, η αντιμετώπιση και η σχέση της με το παιδί 
που το διέπει το αυτιστικό φάσμα. 

Τί είναι αυτισμός; 

Για αρχή, όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, το φάσμα της αυτιστικής διαταραχής 
χαρακτηρίζεται ως ένα φάσμα αινιγματικής διαταραχής της ανάπτυξης. Αναλυτικό-
τερα, σύμφωνα με την Uta Frith (1996), ο Αυτισμός ορίζεται ως μια ιδιάζουσα αναπτυ-
ξιακή διαταραχή και ταυτόχρονα ως μια διάχυτη εξελικτική διαταραχή. Η περισσότερο 
ομολογουμένως αντιπροσωπευτική εικόνα ενός παιδιού που πάσχει από αυτή την ανω-
μαλία εκ γενετής, τον αυτισμό είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά 
παρουσιάζουν τόσο περιορισμένα στερεοτυπικά ενδιαφέροντα όσο και μειωμένη επι-
κοινωνία αλλά και γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Επιπρόσθετα, ο ψυχίατρος Leo Kanner το 1943 αντιλήφθηκε τον αυτισμό ως μια δια-
ταραχή του νευρικού συστήματος. Το αυτιστικό φάσμα λοιπόν, παρατηρείται λόγω της 
απρόβλεπτης συμπεριφοράς του που προαναφέρθηκε, πριν ακόμα την ηλικία των 3 ε-
τών. Ειδικότερα, ο ψυχίατρος  Kanner διατύπωσε τρία πρωτεύοντα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που εμφανίζονται στα παιδιά με Αυτισμό: 1) «αυτιστική μοναχικότητα», 
2) «ψυχαναγκαστική εμμονή για ομοιομορφία» και 3) «νησίδες δεξιοτήτων». 

Ωστόσο, τα σημερινά διαγνωστικά κριτήρια βασίζονται στις ακόλουθες ενδείξεις: 1) 
ποιοτική παρέκκλιση στην αμοιβαία κοινωνική συνδιαλλαγή, 2) ποιοτική παρέκκλιση 
στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και στη δημιουργική δραστηριότητα και 3) 
ιδιαίτερα περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων (Frith,1996). Με 
πιο απλά λόγια, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς το παιχνίδι, 
την επικοινωνία, τις βασικές ανάγκες τους, αλλά και προς την κοινωνική αλληλεπί-
δραση τους. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Wing (1993), θεωρεί πως ο αυτισμός αποτελείται από μία 
τριάδα διαταραχών που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία 
και τη φαντασία. 
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Η αιτιολογία του αυτισμού 

Η πρώτη βιολογική αιτιολογία του αυτιστικού φάσματος τοποθετείται πιθανότατα πριν 
από την γέννηση του ατόμου. Παρ’ όλα αυτά, τα ακριβή αίτια του αυτισμού αποτελούν 
ένα αίνιγμα ακόμα και σήμερα. Συνάμα, ορισμένες έρευνες έχουν αποδείξει πως ορι-
σμένες περιπτώσεις του αυτιστικού φάσματος μπορούν να αποδοθούν σε γενετικούς 
παράγοντες, νευρολογικές ανωμαλίες, περιβαλλοντικές προσβολές του εμβρύου στη 
μήτρα και ανοσοποιητικές δυσλειτουργίες. Επιπροσθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις το 
αυτιστικό φάσμα οφείλεται και στην κληρονομικότητα (Καλύβα,2005). 

Παράλληλα, υπάρχει ένα αιτιώδες μοντέλο της Θεωρίας του Νου που αφορά τον αυτι-
σμό. Η Θεωρία του Νου είναι μια ψυχολογική θεωρία, η οποία ανταποκρίνεται στην 
«ανάγνωση του νου», δηλαδή την κατανόηση των επιθυμιών και των πεποιθήσεων του 
εαυτού και του άλλου αλλά και τη πρόβλεψη της μελλοντικής του συμπεριφοράς. Ο-
πότε, η τριάδα ελλειμμάτων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τα αυτιστικά παιδιά, είναι 
απόρροια ανεπάρκειας της ανθρώπινης ικανότητας που αφορά την «ανάγνωση του 
νου». Έτσι λοιπόν, η Θεωρία του Νου ως ένας εγγενώς προδιαγεγραμμένος γνωστικός 
μηχανισμός αντιλήφθηκε πως τα παιδιά που διέπονται από την διαταραχή του αυτιστι-
κού φάσματος παραμένουν άπραγα τα παιχνίδια ρόλων (Happé, 2003). 

Διάγνωση του αυτισμού 

Η διάγνωσή του βασίζεται στη συμπεριφορά του αυτιστικού παιδιού και συγκεκριμένα 
στην αναγνώριση της τριάδας των συμπτωμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ο 
αυτισμός αν και είναι μια εκ γενετής διαταραχή, τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται από 
τις πρώτες στιγμές του παιδιού. Κάποια αυτιστικά παιδιά αναπτύσσονται τυπικά και 
ύστερα οπισθοδρομούν. Υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που δεν αντιλαμβάνονται ε-
γκαίρως τις ανωμαλίες στην ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ορισμού έπαιξαν τα διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία 
με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν αλλαγές στη μορφή και στο όνομα της διά-
γνωσης. Μέχρι το 2013, λοιπόν, τα διαγνωστικά κριτήρια καθορίζονταν από το DSM- 
IV και ο όρος που συμπεριλαμβάνονταν ήταν Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, συ-
μπεριλαμβάνοντας : την αυτιστική διαταραχή, το σύνδρομο Asperger, το σύνδρομο 
Rett και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες δεν ορίζονται διαφορετικά. 
Το 2013, εκδίδεται από την American Psychiatric Association το DSM-V, στο οποίο 
πλέον ο όρος  Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αντικαθίσταται από τον όρο Διατα-
ραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάγνωση γίνεται πιο 
ακριβής και η πολλαπλή κατηγοριοποίηση του DSM – IV, αντικαθίσταται με μία δια-
γνωστική κατηγορία (Grzadzinski, Huerta & Lord, 2013).  

Στη συνέχεια, η Uta Frith ανέφερε πως η περίπτωση του Victor, ήταν η πρώτη επίσημη 
καταγεγραμμένη κατάσταση αυτιστικού παιδιού, στον αντίποδα ορισμένων ερευνών 
που υποστήριζαν ότι οι δυσκολίες του ήταν λόγω της αποστέρησης της ανθρώπινης 
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επαφής στα πρώτα χρόνια της ζωής του (Frith, 1996). Η παραπάνω τριάδα ελλειμμάτων 
στην κοινωνικοποίηση, τη δημιουργική φαντασία και την επικοινωνία ορίζει το πλαί-
σιο έρευνας του αυτισμού. Πέρα λοιπόν, από την διάγνωση του αυτισμού, υπάρχουν 
και πολυποίκιλες μέθοδοι για την αντιμετώπιση του. Ένα από τα πιο αξιόλογα προ-
γράμματα αποτελεί το TEACCH (Treatment and Education for Communication of au-
tistic and Communication related handicapped Children), δηλαδή ένα Πρόγραμμα Δο-
μημένης Εκπαίδευσης μαθητών με Αυτισμό και συναφείς Διάχυτες Αναπτυξιακές Δια-
ταραχές (Καλύβα, 2005: 22). 

Τέλος, παγκοσμίως εφαρμόζονται πολλοί τύποι Εκπαιδευτικών – Θεραπευτικών Προ-
γραμμάτων για παιδιά με αυτισμό. Επιγραμματικά αναφέρονται τα πιο γνωστά που εί-
ναι: η μέθοδος (ΑΒΑ), η μέθοδος Greenspan ή Floortime, η μέθοδος Miller ή αισθητη-
ριακής ολοκλήρωσης, η μέθοδος PECS , η μέθοδος TEACCH, η παρέμβαση Ανάπτυξη 
σχέσεων (RDI) , το μοντέλο παρέμβασης SCERTS, το πρόγραμμα συμμετοχικής εκ-
παίδευσης, το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Σχέση οικογένειας-παιδιού 

Πέρα από τους/τις επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, οι γονείς και γενικότερα η 
οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπευτική έκβαση των παιδιών με αυτισμό. 
Επικρατούν κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με το ζήτημα του αυτισμού, που 
βαραίνουν την συνείδηση των ίδιων των γονιών. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα απο-
τελεί η υπόθεση που ισχυρίζεται ότι αν μία μητέρα δε συμπεριφέρεται στοργικά στο 
παιδί της, εκείνο αυτόματα θα μετεξελιχθεί σε αυτιστικό. Αυτές τις λανθασμένες υπο-
θέσεις και αοριστολογίες καλούνται να διαψεύσουν οι ειδικοί και να καθησυχάσουν 
τους γονείς. 

Στην πλειοψηφία τους οι γονείς αγωνιούν ήδη από την ηλικία των πρώτων μηνών της 
ζωής των παιδιών τους, στην περίπτωση που τα παιδιά τους εμφανίζουν περιορισμένη 
ή ολική έλλειψη βλεμματικής επαφής. Έχει αποδειχτεί πως οι γονείς αντιλαμβάνονται 
κυρίως τα γλωσσικά ζητήματα του αυτιστικού παιδιού, παρά τα κοινωνικά ή αισθητη-
ριακά. Πιο συγκεκριμένα, κατανοούν τη μη τυπική γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού 
τους, με την καθυστέρηση στο λόγο που υφίστανται τα αυτιστικά παιδιά. Αν και πέρα 
από την ανάπτυξη του λόγου, ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να ωθήσουν τους γο-
νείς στην αναζήτηση βοήθειας και στήριξης από ειδικούς είναι η σοβαρή νοητική υ-
στέρηση και η ύπαρξη μεγαλύτερων αδελφών στην οικογένεια που παρουσιάζουν τυ-
πική ανάπτυξη και μπορούν να συγκρίνουν τις συμπεριφορές. 

Επίσης, οι γονείς είναι απαραίτητο να δέχονται ουσιαστική ψυχολογική στήριξη από 
ειδικούς, αφού ειδάλλως μπορεί να επηρεάσουν το παιδί αρνητικά αντί να το στηρίξουν 
και να το οδηγήσουν προς τη θεραπευτική οδό (Γενά & Μπαλαμώτης, 2013). Στην 
προκειμένη περίπτωση, οι γονείς για να βοηθήσουν τα τυχόν αυτιστικά παιδιά τους 
είναι χρήσιμο να κάνουν ψυχοθεραπείες για να αποβάλλουν το μίσος, την απόρριψη ή 
τις ενοχές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, στις βαριές περιπτώσεις, οι 
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γονείς βρίσκονται μπροστά σε μια πληθώρα θεραπειών που θα επιφέρουν την οριστική 
«ίαση» από τον αυτισμό. Βέβαια, αυτές οι ελπιδοφόρες θεραπείες δεν καταφέρνουν 
πολύ συχνά την «ίαση», διότι είτε υπερβάλλουν με την τεράστια αποτελεσματικότητα 
και επιτυχία τους, είτε δεν βασίζονται σε επιστημονικό υπόβαθρο, όπως ισχυρίζονται 
οι επαγγελματίες υγείας. Ανακεφαλαιώνοντας, οι προσδοκίες των γονιών είναι υψηλές, 
σε αντίθεση με την θεραπεία του αυτισμού που παραμένει απλησίαστη σε απόλυτο 
βαθμό. 

Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, τα παιδιά που διέπονται από το αυτιστικό φάσμα μπορούν 
να προσεγγιστούν από διάφορες επιστήμες, όπως τη Ψυχολογία, την Παιδαγωγική, τη 
Λογοθεραπεία και την Ιατρική. Ο παιδικός αυτισμός θεωρείται μια σοβαρή διάχυτη 
αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει πολλές όψεις της ζωής του ατόμου. Κυρίως, 
επηρεάζει τη συναισθηματική, τη γνωσιακή και την κοινωνική λειτουργία του παιδιού 
με αυτισμό. Επιπλέον, εκτός από τα τρία διαγνωστικά κριτήρια με βάση τα οποία χα-
ρακτηρίζεται ένα παιδί αυτιστικό, μπορεί το παιδί να εμφανίσει αντιδράσεις άγχους, 
ψευδαισθήσεις, ακραία επίπεδα δραστηριότητας και κακή μίμηση (Happé, 2003). 

Τέλος, ο αυτισμός παραμένει ένα αίνιγμα για εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές. 
Αξίζει να ειπωθεί, πως ο αυτισμός δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία και διαρκεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Επίσης, αποτελεί μύθο η πεποίθηση πως ο 
αυτισμός δημιουργείται από ένα ψυχρό οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά από την άλλη 
πλευρά, είναι μια βιολογικά προσδιορισμένη διαταραχή. Υπάρχουν ορισμένες θερα-
πείες που υπόσχονται την βελτίωση της συμπεριφοράς των αυτιστικών ατόμων, αλλά 
δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να έχει καταφέρει την οριστική «ίαση». 
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Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα. 
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Μπελτσώνια Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 Μ.Ed. Ειδικής Εκπαίδευσης, dinampel@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα ( Attention Deficit Hyper-
activity Disorder στη διεθνή βιβλιογραφία )αποτελεί μια νευροβιολογική διαταραχή 
της παιδικής ηλικίας, η οποία κάνει την εμφάνισή της στο 5-7 % των παιδιών της σχο-
λικής ηλικίας . Πολλά, ωστόσο, παιδιά κυρίως προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν συχνά, 
χαρακτηριστικά συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της ΔΕΠΥ, χωρίς όμως να οδηγούν 
πάντα σε διάγνωση της διαταραχής. Η διάγνωση της διαταραχής μπορεί να επιτευχθεί 
πρώιμα από την προσχολική κιόλας ηλικία του παιδιού και μέσα από κατάλληλες ε-
πεμβάσεις να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε το παιδί με ΔΕΠΥ να είναι ικανό να λειτουργεί 
αποτελεσματικά σε πολλούς τομείς της ζωής του, χωρίς όμως η διαπίστωση αυτή να 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα υποχωρήσει εντελώς. Η αποτελεσματική έκβαση των 
επεμβάσεων οδηγεί συνήθως στην υποχώρηση της έντασης των συμπτωμάτων και όχι 
στην ολοκληρωτική απάλειψή της και αυτό διότι η ΔΕΠΥ είναι μια διαταραχή που 
συνοδεύει το άτομο εφ όρου ζωής.  

Λέξεις-Κλειδιά : έλλειμμα προσοχής, νέος παιδαγωγός, υπερκινητικότητα 

Εισαγωγή 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αίτια της ΔΕΠΥ δεν θα τα αναζητήσουμε 
στην αναποτελεσματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών από την οικογένεια. Παρόλο ό-
μως που τα ακριβή αίτια που την προκαλούν δεν είναι ακόμα εξακριβωμένα, πολλοί 
παράγοντες, όπως : βιολογικοί, περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, κοινωνικοί, κληρονομι-
κοί, γενετικοί αλλά και εγκεφαλικές βλάβες εξερευνώνται σήμερα ως υπεύθυνοι για 
την εκδήλωση της διαταραχής. 

Ωστόσο, οι μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα συ-
γκαταλέγεται, σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, ανάμεσα στους μαθητές με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες  

Πώς μπορούμε να ορίσουμε την ΔΕΠΥ- Βασικά χαρακτηριστικά 

Η ΔΕΠΥ, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν είναι παροδική, αντίθετα είναι μια 
μόνιμη κατάσταση που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως : την πα-
ρορμητικότητα, την απουσία συγκέντρωσης όταν απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας 
εργασίας στο σχολείο, την δυσκολία υπακοής σε κανόνες αλλά και την υπερκινητικό-
τητα σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Η ΔΕΠΥ παρουσιάζεται στους παρακάτω τύπους σύμφωνα με τον Στασινό (2013) : 
- Υπερκινητικός – παρορμητικός 
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- Απρόσεχτος 
- Συνδυαστικός τύπος παρορμητικού-υπερκινητικού και απρόσεχτου 

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο «φως» στα ιδιαί-
τερα «σκοτεινά σημεία» της διαταραχής αλλά και να κατανοήσουμε εκείνα που ξεχω-
ρίζουν την συνηθισμένη υπερκινητικότητα από εκείνη της ΔΕΠΥ. Εμείς οι εκπαιδευ-
τικοί στο σημείο αυτό μπορούμε να αναληφθούμε ότι ένας μαθητής με ΔΕΠΥ είναι μια 
μεγάλη πρόκληση, αναφερόμενοι στο βαθμό αντίληψης της ευθύνης μας για να τεθεί 
ως προτεραιότητα η εξισορρόπηση του μαθητή με ΔΕΠΥ και το πέρασμα του από έναν 
κόσμο χαοτικό, στον οποίο ζει, σε έναν άλλο οριοθετημένο κατάλληλα, για να οδηγηθεί 
σταδιακά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του ως ένα υγιές κύτταρο της κοινω-
νίας που το περιβάλλει. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Απρόσεχτου τύπου: 
- η προσοχή του αποσπάται συχνά και με ασήμαντες αφορμές  
- είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε κανόνες 
- χάνει συχνά τα πράγματά του όπως τετράδια,μολύβια 
- δείχνει ότι διακατέχεται από ανοργάνωτο τρόπο ζωής 
- δίνει συχνά την εντύπωση ότι δεν ακούει όταν του μιλούν 

Παρορμητικού- υπερκινητικού τύπου: 
- Κινείται συνεχώς, ξεχειλίζει από ενέργεια 
- κουνά διαρκώς τα πόδια του κάτω από το θρανίο αλλά και κάνει κινήσεις με τα χέρια 

διαρκώς 
- στα διαλείμματα τρέχει ασταμάτητα 
- δεν έχει αίσθηση του κινδύνου και συχνά προβαίνει σε επικίνδυνες ενέργειες όπως το 

σκαρφάλωμα  
- διακόπτει τους άλλους όταν μιλάνε χωρίς να περιμένει να πάρει τον λόγο όταν έρθει 

η σειρά του ή όταν του δώσουν την άδεια. 
- απαντάει σε ερωτήσεις παρορμητικά χωρίς πρώτα να έχει μπει στη διαδικασία της 

σκέψης. 

Συνοδά συμπτώματα- συννοσηρότητα 

Συχνά παρατηρούνται οι μαθητές με ΔΕΠΥ να παρουσιάζουν και σύμφωνα με μελέτες 
ποσοστό μεγαλύτερο ου 50% παιδιών με ΔΕΠΥ εμφανίζουν ταυτόχρονα και άλλες ψυ-
χιατρικές διαταραχές, όπως Διαταραχή διαγωγής ή και Διαταραχή Διάθεσης ( Χριστια-
νόπουλος Κρίτων 2012) :  

Παρακάτω αναφέρονται συνήθη συμπτώματα όπως : 
- χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, 
- χαμηλή αυτοεκτίμηση,  
- οι σχέσεις τους με τους συμμαθητές παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες,  
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- διακατέχονται από άγχος, κουράζονται εύκολα και παραιτούνται από την προσπά-
θεια, δεν ολοκληρώνουν την εργασία που ανέλαβαν  

- παρουσιάζουν δυσκολία στην εκδήλωση της λεπτής κινητικότητας πχ. Να κλείσουν 
ένα φερμουάρ, να χειριστούν εργαλεία όπως ψαλίδια, πινέλα.  

- Συχνά εμπλέκονται σε καυγάδες αλλά και εκδηλώνουν παράπονα για την απόρριψη 
που εισπράττουν από τους συμμαθητές τους λόγω της ευαίσθητης σύνθεσης του εγώ 
τους  

- πολλές φορές ενοχλούν τους άλλους μέσα στην τάξη, δυσκολεύονται να οριοθετήσουν 
τη συμπεριφορά τους καθώς επίσης  

- παρουσιάζουν και μαθησιακές δυσκολίες. 
- ΔΕΠΥ συχνά συναντάται παράλληλα με την διαταραχή Διαγωγής .(Wilmshurst, 

L.2011). 

*Η διαφορά του φυσιολογικά ζωηρού παιδιού με εκείνο με ΔΕΠΥ είναι ότι το πρώτο 
καταφέρνει να παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα ήρεμο στις περιπτώσεις που κρί-
νει ότι η ανταμοιβή του θα είναι αξιόλογη ενώ αντίθετα το δεύτερο αν και μπορεί να 
καταβάλει προσπάθεια, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και θα νιώσει σύντομα την ανάγκη 
να εκτονώσει την συσσωρευμένη του ένταση και ενέργεια με εκδήλωση έντονης σωματι-
κής δραστηριότητας. 

Στρατηγικές παρεμβάσεις στο σχολείο 

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε ενδεικτικές τεχνικές κυρίως για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, με τις οποίες μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να παρέμβουμε στην εκπαιδευτική δια-
δικασία μέσα στην τάξη τόσο του γενικού όσο και του ειδικού σχολείου,χωρίς ωστόσο οι 
διδακτικές αυτές τεχνικές να περιορίζονται στις συγκεκριμένες. 

• Αρχικά, θεωρείται καθοριστικής σημασίας ο μαθητής με ΔΕΠΥ να λαμβάνει ση-
μαντικό ρόλο στην καθημερινή διάρθρωση της μάθησης,δηλαδή να είναι ενεργητι-
κός στην μαθησιακή του διαδικασία, σε καθημερινή βάση το πρόγραμμα μπορεί, 
με λίγα λόγια, να διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών ( Κά-
κουρος &Μανιαδάκη 2012) και μετά από διαλογική συζήτηση. Επίσης, το μάθημα 
είναι αναγκαίο να αντιστοιχεί στις ανάγκες τους ώστε, ο μαθητής με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, να μην οδηγείται σε απογοητεύσεις και ματαιώσεις που είναι κα-
ταστροφικές για τον ψυχικό του κόσμο.  

• Άλλο στοιχείο που χρειάζεται να επισημανθεί εδώ, είναι και οι συχνές επαναλήψεις 
της ύλης αλλά και ο σαφής καταμερισμός των υποχρεώσεων σε κάθε μαθητή ώστε 
να υπάρχει κίνητρο μάθησης και ολοκλήρωσης κάθε εργασίας.  

• Θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε και την χρήση της τεχνολογίας και των 
υπόλοιπων οπτικοαουστικών μέσων που προσδίδουν ποικιλία στην παράδοση του 
μαθήματος,που διεγείρουν το ενδιαφέρον αλλά και οικοδομούν πιο εύκολα τη μά-
θηση στις περιπτώσεις, κυρίως των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες, 
επιτυγχάνεται η ενεργή εμπλοκή του μαθητή με ΔΕΠ-Υ στην μαθησιακή 
διαδικασία και αυξάνει το ενδιαφέρον του για το μάθημα. Τέτοιες ευκαιρίες είναι 
χρήσιμο να δίνονται όσο δυνατό συχνότερα όχι μόνο για να συμμετέχει ενεργά 
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αλλά και ως ένα είδος επιβράβευσης και τόνωσης της αυτεκτίμησής του. ( Κάκου-
ρος &Μανιαδάκη 2012). 

• Κάθε μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει το πρόγραμμα σε καθημερινή βάση, το οποίο 
ο εκπαιδευτικός το εικονογραφεί με σαφείς και ευδιάκριτους διαχωρισμούς, σε 
αυτό συμβάλουν οι εικόνες και τα χρώματα, που είναι ελκυστικά και ενδιαφέροντα 
για όλους,χρειάζεται να είναι αναρτημένο σε σημείο εμφανές μέσα στην τάξη. 
Κάθε δραστηριότητα είναι ευδιάκριτα διαχωρισμένη από την άλλη ώστε κάθε 
μαθητής να το συμβουλεύεται και να ενημερώνεται όλη τη διάρκεια της παραμονής 
του στο σχολείο για να γνωρίζει με ακρίβεια πότε αρχίζει και πότε τελειώνει κάθε 
δραστηριότητα 

• Η δραματοποίηση παραμυθιών σε τακτική χρονική συχνότητα, έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, αποκτά ενδιαφέρον το μάθημα και 
συμμετέχουν ευχάριστα. Η εναλλαγή ρόλων αλλά και η μίμηση ρόλων της 
καθημερινής ζωής στην διάρκεια του παιχνιδιού που μπορεί να είναι και 
αυτοσχέδιοι όπως του ¨κουφού μανάβη¨ή ‘’του βασιλιά της σιωπής’’ αλλά και η 
μίμηση της βροχής που πέφτει πότε σιγανά και πότε γρήγορα ή της κίνησης του 
φιδιού βοηθά το μαθητή να εξασκηθεί στην πειθαρχία, στη διατήρηση της 
προσοχής για περισσότερη ώρα, ενισχύεται η αφαιρετική σκέψη αλλά και του δίνει 
την ευκαιρία να δρά αποτελεσματικά και επιτυχημένα μέσα σε ένα οργανωμένο 
κλίμα αποδοχής και σεβασμού του άλλου. ( Θεατρική Αγωγή βιβλίο για το δάσκαλο 
1993)  

• Στο ίδιο μήκος κύμματος εκπέμπει και το κουκλοθέατρο : όπως π.χ Ο Κούλης ο 
βατραχούλης, η Ζιζή η νεράιδα και άλλοι αγαπητοί φίλοι των παιδιών που 
ζωντανεύουν οι κούκλες,αποτελούν ισχυρά κίνητρα που τα καθηλώνουν στη θέση 
τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με άλλες 
δραστηριότητες. 

Εκπαιδευτικές τεχνικές στην διαμόρφωση επιθυμητής συμπεριφοράς 

« Οι τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς έχουν στόχο τη μείωση των ανεπιθύμη-
των μορφών συμπεριφοράς, την αύξηση των επιθυμητών και ενδεχομένως την ανά-
πτυξη νέων λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς που δεν υπήρχαν προηγουμένως στο 
ρεπερτόριο του παιδιού» . Τρίγκα (2005). 

Ορισμένες τεχνικές όπως οι παρακάτω μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή με ΔΕΠΥ να 
ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της τάξης : 

• Ένα πρώτο βήμα αποτελεί ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ να βρίσκεται μακρυά όσο το 
δυνατό από εστίες και ερεθίσματα που διασπούν την προσοχή, όπως είναι τα 
ανοιχτά παράθυρα . 

• Ο δάσκαλος στέκεται συχνά μπροστά στο μαθητή και τον αγγίζει στον ώμο για να 
επαναφέρει την προσοχή του, σε περιπτώσεις διάσπασης ή και να ενισχύσει τη σω-
στή συμπεριφορά όταν αυτή εκδηλώνεται. 

• Φυσικά η οργάνωση του καθημερινού προγράμματος με τους ανάλογους κανόνες 
που έχουν θεσπιστεί από όλους τους μαθητές και έχουν γίνει αποδεκτοί,αλλά και η 
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παραβίασή τους να ακολουθείται από τις ανάλογες κυρώσεις. Σύμφωνα με τον Στα-
σινό (2013)η καλή οργάνωση της τάξης και οι αναρτημένοι ελκυστικοί πίνακες με 
τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς αποτελούν μέσο διαμόρφωσης επιθυμητής συ-
μπεριφοράς. 

• Ο μαθητής που σηκώνει το χέρι για να μιλήσει παίρνει το λόγο σε αντίθεση με 
εκείνους που μιλούν αυθαίρετα. 

• Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την θετική ενίσχυση συχνά με ασήμαντες αφορμές 
ώστε να ενθαρρύνει πάντα μαθητή καθημερινά σε κάθε προσπάθεια και αποτέλε-
σμα δραστηριότητας. Κάκουρος & Μανιαδάκη (2012). 

• Η κριτική που ασκεί ο εκπαιδευτικός είναι πάντα θετική και εποικοδομητική. 
• Ο εκπαιδευτικός δεν ξεχνά να θυμίζει πάντα τα θετικά σημεία του μαθητή όταν 

αποθαρρύνεται. Σε τακτική βάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής με 
ΔΕΠΥ να αναλαμβάνει υπεύθυνους ρόλους,και συχνά να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων αλλά και της προσοχής εκτελώντας εκείνες στις οποίες τα κα-
ταφέρνει ιδιαίτερα πχ. σπορ . 

• Οι μαθητές όλοι εκπαιδεύονται ώστε να μην απορρίπτουν,κοροϊδεύουν ή προσβά-
λουν άλλους μαθητές με ιδιαιτερότητες, διδάσκονται τον αμοιβαίο σεβασμό. 

• σε περιπτώσεις εμπλοκής σε καυγά ο δάσκαλος διατηρεί σταθερή στάση, ήρεμη 
φωνή και διαχειρίζεται με απόλυτη ψυχραιμία την σύγκρουση ώστε να αποτελέσει 
αφορμή για εποικοδομητικό διάλογο και ευκαιρία μάθησης παρά αιτία απόρριψης 
και μείωσης της προσωπικότητας του άλλου.  

• Η διατήρηση της βλεμματικής επαφής του δασκάλου με τον μαθητή είναι βασική 
στην εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

• ο εκπαιδευτικός επιτρέπει στον μαθητή με ΔΕΠΥ να κινείται μέσα στην τάξη και 
με διάφορες αφορμές να σηκώνεται από την θέση όπως για παράδειγμα να είναι 
βοηθός του, να μοιράζει τις εργασίες, να είναι ετοιμάζει τις φωτοτυπίες κτλ 

• Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί μουσική σήμανση συχνά ώστε να σηματοδοτήσει τη 
λήξη δραστηριοτήτων.Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη να γίνεται σε 
συχνά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών 
τους. Beckle,B.(2004).Knowledge and attitudes aboit A.D.H.D.A comparison be-
tween practicing teachers and undergraduate education Students. Journal of Atten-
tion Disorders. 

Επίλογος – ανακεφαλαίωση 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρουμε ότι η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υ-
περκινητικότητα αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή που εμείς οι εκπαιδευτικοί συ-
ναντάμε συχνά στις τάξεις μας, καθώς οι δάσκαλοι και κυρίως οι νηπιαγωγοί είναι οι 
πρώτοι που έρχονται σε επαφή με την διαταραχή στο σχολικό πλαίσιο και καλούμαστε 
να υποστηρίξουμε κατάλληλες τεχνικές αντιμετώπισης και να δημιουργήσουμε τις 
συνθήκες εκείνες ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί 
η προσωπικότητά του πέρα από διακρίσεις, διαμορφώνοντας άτομα με πίστη στον ε-
αυτό τους, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Άλλωστε, 
σύμφωνα με τον Αγγελίδη (2011): «ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των σχολείων 
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του 21ου αιώνα είναι η ετερότητα των μαθητών τους …η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθη-
τές που βιώνουν καταστάσεις περιθωριοποίησης ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 
μάθηση από την ικανότητά τους να διευρύνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, από τις 
στάσεις τους απέναντι στις ατομικές διαφορές στην τάξη καθώς και από την επιθυμία 
τους να δουν τη διαφορετικότητα ως πρόκληση για τη βελτίωση και όχι ως πρόβλημα» 
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Εκπαιδεύοντας χαρισματικά παιδιά 

Γκοντοσίδου Νικολέτα 
gkodosidounikoleta@hotmail.com 

Περίληψη 

Εδώ και δεκαετίες, το θέμα της χαρισματικότητας είναι πολύπλευρο. Μία σειρά ποικί-
λων παραγόντων (βιολογικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κ.α.) οδηγούν στη δυσχέρεια 
της εννοιολογικής οριοθέτησης της χαρισματικότητας. Η χαρισματικότητα, μέχρι και 
σήμερα είναι μία έννοια η οποία δεν έχει δεχτεί σαφή διευκρίνηση για τους περισσότε-
ρους από μας, ενώ τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν μία παραμελημένη ομάδα του 
μαθητικού πληθυσμού. Στην ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει σαφή νομοθεσία για την 
εν λόγω ομάδα ατόμων δημιουργώντας προβλήματα στα ίδια τα παιδιά ακόμη και στο 
ευρύτερο περιβάλλον. Ωστόσο, η πρόοδο της τεχνολογίας προσφέρει οφέλη στην εκ-
παιδευτική κοινότητα, και συγκεκριμένα ευελιξία, πρωτοτυπία και «εξέλιξη» σε αυτήν 
την κατηγορία ανθρώπων. 

Λέξεις-Κλειδιά: χαρισματικότητα, εξατομίκευση, νομοθεσία, εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση 

Η έννοια της χαρισματικότητας 

Ο όρος χαρισματικότητα καθώς και χαρισματικά παιδιά έχει απασχολήσει πολλές δε-
καετίες και ποικίλους ερευνητές. Οι Renzulli, Gardner, Heller ήταν μερικοί από τους 
επιστήμονες, οι οποίοι, προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να ορίσουν την έννοια της 
χαρισματικότητας και τα χαρισματικά παιδιά. 

Αρχικά, σύμφωνα με την National Association for Gifted Children (NAGC) 

«Χαρισματικό άτομο είναι κάποιος, ο οποίος δείχνει ή έχει τη δυνατότητα να δείξει ένα 
εξαιρετικό επίπεδο σε έναν ή περισσότερους τομείς τους έκφρασης. Κάποιες από αυτές 
τους ικανότητες είναι πολύ γενικές και μπορεί να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τους ζωής 
του ατόμου, τους οι αρχηγικές ικανότητες ή η ικανότητα τους δημιουργικής σκέψης. Κά-
ποιες φορές υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ταλέντα τα οποία εμφανίζονται σε συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις, τέτοια τους η ιδιαίτερη ικανότητα στα μαθηματικά, την επιστήμη ή τη 
μουσική.» (Delisle & Lewis, 2003). 

Ο Ματσαγγούρας (2008) υποστηρίζει πως: 

«Χαρισματικά είναι τα παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης, τα οποία έχουν αναπτυγμέ-
νες γνωστικές και δημιουργικές ικανότητες, προδιαθέσεις, κίνητρα και ενδιαφέροντα και 
καλύπτουν την ύλη με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τα προσδοκώμενα για την ηλι-
κιακή τους ομάδα». 

Επίσης, την ίδια άποψη ενισχύει και ο Μανωλάκος (2010), υποστηρίζοντας πως η εν 
λόγω ομάδα ατόμων κατέχει νοητικές ικανότητες πολύ υψηλότερες συγκριτικά με τους 
συνομηλίκους. Ωστόσο, επισήμανε πως παράγοντες όπως η ελλιπής γνώση του 
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θέματος και η λάθος αντιμετώπιση τους από τους γονείς και το σχολείο, το άγχος της 
οικογένειας, η καταπίεση οδηγεί στη μη ανάδειξη της χαρισματικότητας. 

Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των Χαρισματικών Παιδιών 

Στην Ελλάδα, η παιδεία της εν λόγω ομάδας δεν έχει πάρει κάποια μορφή στο πλαίσιο 
του κεντρικού αναλυτικού προγράμματος της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο όρος χαρισμα-
τικότητα δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημα στις εκπαιδευτικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
(Γκάρη & Τσίγκρη, 2009). 

Στο νόμο 2817/2000, καθώς και στο νόμο που ψηφίστηκε αρκετά πρόσφατα, στις 
26/08/2008, «Νόμο για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο άρθρο 3, παραγρ. 2, γίνεται για πρώτη φορά σαφής και 
αναλυτική αναφορά στους «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν μία 
ή περισσότερες ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα αναπτυγμένα σε επίπεδα 
που ξεπερνούν το αναμενόμενο για την ηλικία τους επίπεδο». 

Σύμφωνα με τον Δαβάζογλου (1999), οι προικισμένοι μαθητές ανήκουν στην κατηγο-
ρία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτούν διαφορετικό χειρισμό.  

Η εκπαίδευση για την εν λόγω ομάδα ατόμων αποτελεί ακόμη και σήμερα δυσοίωνο 
πρόβλημα. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των χαρισματικών ατόμων την έχει εξ ολο-
κλήρου η πολιτεία. 

Το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην α-
νάπτυξη και ενίσχυση των χαρακτηριστικών αυτών των παιδιών, επηρεάζοντας στη 
γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική συμπεριφορά τους.  

Για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων απαιτείται εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και στις ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και όλου του δυναμικού τους. 

Η αγωγή τους, είναι περιορισμένη, καθώς δεν καλύπτεται από την ύλη των κοινών α-
ναλυτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών μεθόδων, που εφαρμόζονται στα 
σχολεία. Εξαιτίας, των υψηλών νοητικών ικανοτήτων τους, η εν λόγω ομάδα αναζητεί 
τη διαφορετικότητα και την πρωτοτυπία (Δαβάζογλου, 1999). 

Ακόμη, ένας λόγος που ενισχύει την άποψη της εξατομικευμένης διδασκαλίας για τα 
προικισμένα παιδιά, είναι επειδή δεν έχουν πάντοτε τις υψηλότερες επιδόσεις και δεν 
παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ικανοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Summerford (2002), όπως τεκμηριώνει η Αμαλία Τζακωστα στο πε-
ριοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, οι χαρισματικοί μαθητές που συμμετείχαν σε ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσίασαν και μεγαλύτερο κοινωνικό ανταγωνισμό, πιο 
ώριμες κοινωνικές συναναστροφές, πρώιμη ψυχολογική ωρίμανση, λιγότερα ψυχολο-
γικά προβλήματα και μεγαλύτερη δημοτικότητα απ’ ότι οι λιγότερο ευφυείς. 
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Παιδαγωγικές πρακτικές για Χαρισματικά παιδιά 

Οι παιδαγωγικές πρακτικές που προτείνονται για την ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες. 

Αρχικά, οι πρακτικές αφορούν την ανάπτυξη ειδικών σχολείων, με κατάλληλα προ-
γράμματα και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Επίσης, τη λειτουργία ειδικών τμημά-
των ή «τάξεων υψηλής επίδοσης» που θα απευθύνεται στους χαρισματικούς μαθητές, 
με την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβά-
νουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας σε τομείς του ενδιαφέροντος τους, οργανωμένες 
δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέ-
ψης, επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων (Ματσαγγούρας, 2008). 

Επιπρόσθετα, το σύστημα λειτουργίας δύο τάξεων που θα λειτουργούν παράλληλα, η 
μία για τους κανονικούς μαθητές και η άλλη για τους χαρισματικούς. Για αποφυγή 
συναισθηματικής φόρτισης οι τάξεις αυτές θα μπορούσαν να ονομάζονται τάξεις ή και 
τμήματα για «αρχάριους» και τάξεις για «προχωρημένους». Επιπλέον, η εγγραφή των 
χαρισματικών παιδιών στο σχολείο ένα έτος νωρίτερα, αφού η νοητική τους ηλικία το 
επιτρέπει, ώστε να ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σε μικρότερη ηλικία από 
ότι οι υπόλοιποι μαθητές (Ward, 1975). 

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με μεθό-
δους και τεχνικές εξατομικευμένης διδασκαλίας. Η πραγματοποίηση θερινών σεμινα-
ρίων, όπου θα παρέχεται η ευκαιρία στα παιδιά να καλύπτουν την ύλη μίας τάξης και 
να προχωρούν στην άλλη.  
Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η συ-
νεργασία με άλλα σχολεία ή επαγγελματίες του χώρου. Ο εμπλουτισμός του θεσμού 
των υποτροφιών για τα χαρισματικά παιδιά (Π.Ι, Οδηγός, 2004). 

Χαρισματικά παιδιά και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι πλέον σύγχρονη και διαδεδομένη για τα οφέλη 
της, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά σε όλους τους τομείς. Παρέχει σημαντικά πλεο-
νεκτήματα και στην ομάδα των χαρισματικών ατόμων. 

 Η εν λόγω μέθοδος τους παρέχει ευελιξία στη διαχείριση χρόνου και χώρου. Όσον 
αφορά τα χαρισματικά άτομα, τα οποία διακρίνονται αρκετές φορές με προβλήματα 
στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, παρατηρώντας αισθήματα απομόνωσης, 
η προαναφερθείσα μέθοδος, μειώνει την αλληλεπίδραση και την επαφή με συνομηλί-
κους, αποφεύγοντας έτσι αισθήματα απόρριψης (Nicholas & Ng, 2007). 

Επιπλέον, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα εν λόγω άτομα έρχονται σε επαφή με 
πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, κείμενα), κατάσταση που τους προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. 

Επίσης, ανήκει στις οικονομικές μεθόδους εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία στα χα-
ρισματικά παιδιά να παρακολουθήσουν μαθήματα από σχολεία ανώτερης βαθμίδας με 
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πολύ υψηλά δίδακτρα, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν η οικογένεια τους και τα 
σχολεία. 

Σύμφωνα με τους Nicholas & Ng (2007), η εξ ΑΕ δίνει την δυνατότητα στα ταλαντούχα 
παιδιά να έρθουν σε επαφή με άτομα που ανήκουν στην ίδια ομάδα, αναπτύσσοντας τη 
συνεργατική μάθηση και όχι τη συνεταιρική. 

Αντιθέτως, η εν λόγω εκπαίδευση παρουσιάζει και πολλά μειονεκτήματα. Αρχικά, η 
έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη χρησιμοποίηση των καινού-
ριων μέσων. Οι Nicholas & Ng (2007) επισημαίνουν ότι το διαδίκτυο παρέχει ένα με-
γάλο αριθμό πληροφοριών, αξιόπιστων και μη, με συνέπεια να αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη οι εν λόγω μαθητές να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για τη διάκριση τους. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Dell (2002) η εξ ΑΕ απευθύνεται σε όλους, ωστόσο απαιτεί 
δεξιότητες χειρισμού του χρόνου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα των 
σύγχρονων τεχνολογιών, ανάγνωσης και γραφής, αλλά και αυτοπειθαρχίας. Με αποτέ-
λεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί από όλους. 

Συμπεράσματα 

Σήμερα, η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών ανέρχεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Ωστόσο, απαιτεί προσπάθειες βελτίωσης. Αυτό έχει σαν προϋπόθεση τη συνεχή επι-
μόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό και διάγνωση 
των χαρισματικών μαθητών, ύπαρξη κατάλληλης εκπαιδευτικής νομοθεσίας και θεσμι-
κού πλαισίου, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Monks & Pfluger, 
2005). Τα κύρια κριτήρια για την ενίσχυση και στήριξη της ομάδας των χαρισματικών 
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, 
χωρίς προφανώς να εμποδίζουν την ανάπτυξη του δυναμικού των υπόλοιπων μαθητών 
(Merry, 2008), αλλά παράλληλα να το ενδυναμώσουν. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνική βιβλιογραφία 

Αντωνίου, Α. (2009). Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά. Αθήνα: Π.Χ. Πασχαλίδης. 

Γκάρη, Α. & Τσίγκρη, Χ. (2009). Χαρισματικοί μαθητές και Μαθησιακές δυσκολίες 
στη σχολική κοινότητα: Διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2009, 
16 (3), 439-455. 

Δαβάζογλου-Σιμοπούλου, Α. (1999), Τα χαρισματικά παιδιά στην εκπαίδευση, αυτοέκ-
δοση, Αλεξανδρούπολη. 

Μανωλάκος, Π. (2010). Χαρισματικοί - -Ταλαντούχοι Μαθητές. Τρόποι στήριξης και 
τρόποι εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών. Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα 
«Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ.), 7-9 Μαϊου 2010. Αθήνα. 

2349/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Ματσαγγούρας, Η. (2008). Εκπαιδεύοντας Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης: Δια-
φοροποιημένη Συνεκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. 

Ντορενστάουτερ-Παπουτσάκη Π., (1994). Το προικισμένο παιδί. Μια πρώτη επιστημονική 
προσέγγιση σε ένα θέμα άγνωστο. Αθήνα : Ποντίκι. 

Σούλης, Σ.(1999), «Ευφυή παιδιά με σωματική αναπηρία ή αισθητηριακές δυσλειτουγί-
εςστο σχολείο», Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Τσιάμης, Α. (2006). Τα χαρισματικά παιδιά ζουν ανάμεσα τους. Αθήνα: Γρηγόρης.  

Τζακώστα, Α., (2006). Τα χαρισματικά Παιδιά. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο. 54, 92-103. 

ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004), Οδηγός για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές 
ικανότητες και ταλέντα, Αθήνα. 

Ξένη Βιβλιογραφία 

Delisle, j., & lewis, B. (2003). The Survival Guide for Teachers of Gifted Kids: How 
to Plan, Manage and Evaluate Programms for Gifted Youth K-12. Minneapolis: Free 
Spirit Publishing. 

Dell, S. (2002, Fall). A new educational opportunity for teachers and parents. Gifted 
Child Today, 25(4), 30 

Majid, R. A., & Alias, A. (2010). Consequences of risk factors in the development of 
gifted children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 63-69t Printing Office. 

McMann, Ν., & Oliver, R. (1988). Problems in families with gifted children: Implica-
tions for counselors. Journal of Counseling and Development, 66. 276-288. 

Merry, M.S. (2008). Educational justice and the gifted. Theory and Research in Edu-
cation, 6, 1, 47-70. 

Monks, F.J. & Pfluger, R. (2005 February). Gifted education in 21 European coun-
tries: Inventory and perspective. Nijmegen: Radboud University of Nijmegen. 

Morawska, A., & Sanders, M. R. (2009). Parenting gifted and talented children: Con-
ceptual and empirical foundations. Gifted Child Quarterly, 53(3), 163-173. 

Nicholas, H., & Ng, W. (2007). Technology and independent learning. Roeper Review. 

Ward, V.S. (1975). Basic concepts. In Berde, W.B. & Renzulli, I.S. (ed.). Psychology 
and Education of the Gifted (2nd ed.), NY: Invington Publishers (61-71). 

2350/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων 

Μπουρού Αργυρώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 ,Μ.Sc, a_bourou@yahoo.gr 
Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπ/κός Π.Ε.70,Μ.Sc.,a.konstantina82@gmail.com 

Περίληψη 

Η εμφάνιση ενδοσχολικών συγκρούσεων μεταξύ του μαθητικού δυναμικού αποτελεί 
ένα σύνηθες φαινόμενο που απασχολεί τους εμπλεκόμενους τόσο στην Πρωτοβάθμια 
όσο και στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην 
έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης, στα ευεργετικά της αποτελέσματα καθώς και 
στην εφαρμογή της από μία ομάδα μαθητών στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά 
Σχολεία. Οι μαθητές της εν λόγω ομάδας εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια εβδομαδιαίων 
συναντήσεων στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων μέσω βιωματικών μεθόδων, όπως 
παρατήρηση και σχολιασμός αληθινών μαθητικών διαφωνιών, δραματοποίηση 
υποθετικών σεναρίων και συγγραφή ιστοριών. Επιπλέον, εφάρμοσαν τη σχολική 
διαμεσολάβηση σε πραγματικά περιστατικά ενδοσχολικών συγκρούσεων 
αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι 
ενθαρρυντικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολική διαμεσολάβηση, ειρηνική επίλυση, ενδοσχολικές 
συγκρούσεις, σχολικός εκφοβισμός 

Εισαγωγή 

Η εμφάνιση συγκρούσεων μεταξύ του μαθητικού δυναμικού στο σχολικό περιβάλλον 
αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλη διάσταση τόσο σε ελληνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Παρατηρητήριο για τη 
βία στο σχολείο, 2016).  

Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί μία εναλλακτική πρακτική επίλυσης μαθητικών 
συγκρούσεων και μέθοδο πρόληψης των φαινομένων σχολικής βίας ή εκφοβισμού 
(Γρηγοριάδου & Τέλλιου, 2016). Η εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση αφορά 
στη διαχείριση των συγκρούσεων και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας 
και συμπεριφοράς. Άλλωστε ως διαμεσολάβηση συνομηλίκων ορίζεται «η διαδικασία 
ειρηνικής επίλυσης μιας σύγκρουσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου 
μαθητή – του διαμεσολαβητή, μέσα από μία δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, 
ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία των μερών, με σκοπό μια 
εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας» (Αρτινοπούλου, 2010, σ.60 – 61).  

Ως στόχοι αυτού του νέου τρόπου προσέγγισης στην επίλυση και διαχείριση των 
σχολικών προβλημάτων, αναφέρονται συνοπτικά οι εξής: α) μείωση πειθαρχικών 
προβλημάτων και αποβολών, β) απελευθέρωση εκπαιδευτικών από το ρόλο της 
«αστυνόμευσης» των μαθητών, γ) μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών 
συμπεριφορών και αποφυγή διάλυσης των φιλικών σχέσεων, δ) κλίμα συνεργασίας, 
αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου (Αρτινοπούλου, 2010).  
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Τα κύρια μοντέλα εφαρμογής της σχολικής διαμεσολάβησης είναι: η προσέγγιση 
“cadre”, όπου ένας μικρός αριθμός μαθητών εκπαιδεύονται ως σχολικοί 
διαμεσολαβητές και η ολιστική προσέγγιση (“total student body”), όπου εκπαιδεύεται 
το σύνολο των μαθητών του σχολείου ή μιας τάξης. (Αρτινοπούλου, 2010:76 ;Turnuklu 
et al., 2009:631). 

Στην προσέγγιση “cadre”, οι σχολικοί διαμεσολαβητές δουλεύουν ως ομάδα, υπό την 
κατάλληλη εποπτεία ενός εκπαιδευτικού, με στόχο να καλλιεργήσουν τις απαιτούμενες 
δεξιότητες και να αναπτύξουν την ικανότητα να διαχειρίζονται ειρηνικές πρακτικές 
επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί τον πιο 
διαδεδομένο και τον πιο συχνά εφαρμοσμένο τρόπο εκπαίδευσης πάνω στη σχολική 
διαμεσολάβηση (Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς, 
2015).  

Γενικότερα, η σχολική διαμεσολάβηση παρουσιάζει αρκετά οφέλη για τη σχολική 
κοινότητα καθώς βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται ειρηνικά τις συγκρούσεις -
αλλά και να ελέγχουν το θυμό τους, συμβάλλει στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και 
αυτογνωσίας, ενώ δημιουργεί ένα υποστηρικτικό και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον 
(Γρηγοριάδου & Τέλλιου, 2016).  

Μεθοδολογία 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019, στα Ράλλεια Πειραματικά 
Δημοτικά Σχολεία Πειραιά λειτούργησε, μία φορά εβδομαδιαίως, ο όμιλος Ρητορικής 
και Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Τις συναντήσεις του ομίλου παρακολούθησαν, 
μετά από επιθυμία τους, 15 μαθητές από τις τάξεις Γ΄, Δ΄,Ε΄και Στ΄. Η παρούσα δράση 
εντάχθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου ομίλου ˙για το σκοπό αυτό, οι 
μαθητές, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα 
ενδοσχολικών συγκρούσεων, εκπαιδεύτηκαν στην ειρηνική επίλυσή τους καθώς και 
στην έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης. Λόγω του περιορισμένου πλήθους 
μαθητών η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας 
δράσης είναι η προσέγγιση “cadre”.  

Μέσω βιωματικών τεχνικών, οι εν λόγω μαθητές καλλιέργησαν την ενεργητική 
ακρόαση, την ενσυναίσθηση, την αναγνώριση των συναισθημάτων και τη διαχείριση 
του θυμού, δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους ως διαμεσολαβητές 
(Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εκπαίδευση, 2007). Ειδικότερα, στη 
διάρκεια του πρώτου τριμήνου, οι μαθητές εξασκήθηκαν και εξοικειώθηκαν με τη 
σχολική διαμεσολάβηση μέσω των παρακάτω διδακτικών τεχνικών:   

α. Παρατήρηση: Οι μαθητές παρατηρούν τις συγκρούσεις που πιθανώς αναπτύσσονται 
κατά τη διάρκεια των σχολικών διαλειμμάτων. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους 
και τις σχολιάζουν με την επόπτρια-εκπαιδευτικό στα πλαίσια συζήτησης στις 
συναντήσεις του ομίλου.  

β. Παιχνίδι ρόλων: Υποθετικά σενάρια ενδοσχολικών συγκρούσεων δίνονται στους 
μαθητές για σύντομη επεξεργασία. Ακολουθεί η δραματοποίηση του σεναρίου από 
τους μαθητές, όπου κάποιοι λαμβάνουν το ρόλο των διαμεσολαβητών και κάποιοι τους 
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ρόλους των αντικρουόμενων πλευρών. Οι διαμεσολαβητές αυτοσχεδιάζουν ως προς τη 
διαχείριση της σύγκρουσης, εφαρμόζοντας πάντα τους βασικούς κανόνες διαλόγου, 
ακούγοντας τις εκδοχές και των δύο πλευρών της σύγκρουσης, φροντίζοντας ώστε τα 
εμπλεκόμενα μέρη να διατηρούν τη ψυχραιμία τους και να δείχνουν το απαραίτητο 
σεβασμό μεταξύ τους.  

γ. Συγγραφή ιστοριών – “μικρά βιβλία”: Με αφορμή περιστατικά που έχουν βιώσει ή 
έχουν παρατηρήσει στη σχολική τους ζωή, οι μαθητές συγγράφουν και εικονογραφούν 
σενάρια σχολικών συγκρούσεων, τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή σύντομων 
εγχειριδίων-“μικρά βιβλία” (“petits livres” κατά τον Celestin Freinet). Οι 
συγκεκριμένες ιστορίες εκτίθενται σε προκαθορισμένο χώρο στην αυλή του σχολείου, 
προκειμένου να αναγνωστούν από τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου και να 
λειτουργήσουν ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε περιπτώσεις πιθανών 
συγκρούσεων.  

 
Εικόνα 1. Έκθεση των “μικρών βιβλίων” σε κατάλληλο χώρο στο προαύλιο 

Μετά την εκπαίδευσή τους, οι μαθητές – διαμεσολαβητές (μαθητές της Ε΄ και Στ΄ 
δημοτικού), μία φορά εβδομαδιαίως, στη διάρκεια των διαλειμμάτων αναλαμβάνουν 
την επίλυση συγκρούσεων που τυχόν προκύπτουν. Να σημειωθεί ότι πριν την ανάληψη 
του ρόλου τους, ενημερώνονται για τους κανόνες και το πρωτόκολλο διαμεσολάβησης 
που ακολουθείται (Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εκπαίδευση, 2007). 
Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα εξής βήματα - εποπτευόμενα αρχικά 
από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του ομίλου (Γρηγοριάδου & Τέλλιου, 2016):  

1. Οι διαμεσολαβητές ενθαρρύνουν τα αντικρουόμενα μέρη να εκφράσουν την εκδοχή 
τους για το περιστατικό, χωρίς να διακόπτουν ή να προσβάλλουν ο ένας τον άλλον.  

2. Αφού ακούσουν προσεκτικά και τα δύο αντικρουόμενα μέρη, θέτουν συγκεκριμένες 
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ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση των αιτιών της σύγκρουσης (π.χ. “Υπάρχει 
κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε;) με σκοπό να επαναδιατυπώσουν τη διαφωνία σε 
νέο πλαίσιο.  

3. Οι δύο πλευρές παροτρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το συμβάν 
προκειμένου να καταλάβουν καλύτερα τις συνέπειες των πράξεών τους. 

4. Οι διαμεσολαβητές παρακινούν τους μαθητές που βρίσκονται σε σύγκρουση να 
προτείνουν μία λύση που θεωρούν δίκαιη και οι δύο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για 
κάθε λύση που προτείνεται ερωτώνται και τα δύο αντικρουόμενα μέρη αν την 
αποδέχονται. Το συγκεκριμένο βήμα επαναλαμβάνεται έως ότου να βρεθεί μία κοινώς 
αποδεκτή λύση.  

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης 
διεθνώς είναι ενθαρρυντικά (Johnson & Johnson,1996). Στη χώρα μας έχει εφαρμοστεί 
περιορισμένα, κυρίως σε κάποια ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής της δράσης αναφέρεται ότι 
αντικρουόμενα μέρη δεν επαναλαμβάνουν επιθετική συμπεριφορά, ενώ το σύνολο των 
μαθητών παρουσιάζουν διάθεση να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω της σχολικής 
διαμεσολάβησης (Συνήγορος του πολίτη).  

Οι παρατηρήσεις μας από τη σύντομη εφαρμογή της παρούσας δράσης κινούνται προς 
την προαναφερθείσα κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με προθυμία μιλούσαν 
στους διαμεσολαβητές και τηρούσαν στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων την 
εφαρμογή των κοινώς αποδεκτών λύσεων. Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι σταδιακά 
υπήρξε αύξηση των περιπτώσεων που επιτηρούσαν οι διαμεσολαβητές ως ένδειξη 
εδραίωσης της συγκεκριμένης πρακτικής στη σχολική κοινότητα.  

Οι μελλοντικές μας προσπάθειες προσανατολίζονται προς την επέκταση του 
προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης - εφαρμογή του σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, άμεσο στόχο αποτελεί η εκπαίδευση μεγαλύτερης ομάδας 
διαμεσολαβητών για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  
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Θεραπεία σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές 

Γαϊτανίδη Λαμπρινή-Άννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., M.Sc., labrianna19@hotmail.com 

Κασαπίδου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M.Ed., olga_kasa@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζονται κάποια προγράμματα πρόληψης όσον αφορά 
στη θεραπεία παιδιών με αγχώδεις διαταραχές, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτόμο 
θεραπεία με έκθεση στην εικονική πραγματικότητα. Η θεραπεία αυτή τείνει να εξωρα-
ΐζει το φόβο, παρουσιάζοντάς τον σε μια πιο εύθυμη εκδοχή, ώστε οι πάσχοντες να 
καταφέρουν να τον υπερβούν. Δίδεται παράδειγμα με φωτογραφία από την ταινία του 
Χάρι Πότερ, όπου η αράχνη καταλήγει ανήμπορη να βλάψει κάποιον αφού της φορούν 
πατίνια και γλιστρά στην προσπάθειά της να περπατήσει, κάνοντας τα παιδιά να την 
περιγελούν. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
μικρά παιδιά, αφού όσο πιο έγκαιρα και έγκυρα εντοπιστούν οι φόβοι και οι αγχώδεις 
διαταραχές γενικά, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η αντιμετώπισή τους. Σημαντικό 
ρόλο παίζει φυσικά η στάση της οικογένειας, η οποία οφείλει να συνεργαστεί με τους 
ειδικούς για άμεσα αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: θεραπευτικά προγράμματα, αγχώδεις διαταραχές, VRET 

Θεραπευτικά προγράμματα πρόληψης 

Τα θεραπευτικά προγράμματα πρόληψης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στα καθο-
λικά, τα προγράμματα εκλογής και τα στοχευμένα προγράμματα. Τα προγράμματα τα 
οποία προτιμώνται να εφαρμόζονται στα σχολεία είναι τα καθολικά, καθώς βελτιώνουν 
πέρα από το άγχος, αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες. Το 
γεγονός ότι πραγματοποιούνται στο οικείο περιβάλλον των παιδιών θα τα ωφελήσει 
ιδιαίτερα, καθώς η παρέμβαση θα είναι ολική και δε θα νιώσουν το στιγματισμό ή τη 
διαφοροποίησή τους από την ομάδα των συνομηλίκων τους. Με τον τρόπο αυτό περιο-
ρίζεται η περιθωριοποίησή τους και αναπτύσσεται η συνεργασία και η αμοιβαιότητα 
με τους συμμαθητές τους. Τα καθολικά προγράμματα στοχεύουν στο να κατανοήσουν 
τα παιδιά το άγχος, να μάθουν και να εφαρμόζουν τρόπους διαχείρισης αγχογόνων κα-
ταστάσεων, όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η μείωση σωματικής έντασης και αναβλητικό-
τητας, η υπευθυνότητα, η λήψη πρωτοβουλιών, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση. Παρά το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ιδανική θεραπεία για τις αγχώδεις δια-
ταραχές, εντούτοις, τα προγράμματα αυτά που εμπίπτουν στην κατηγορία της γνωσια-
κής-συμπεριφοριστικής έχουν παρουσιαστεί αποτελεσματικά σε ικανοποιητικό βαθμό 
για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών. Ακόμη, η ένταξή τους στο σχολικό 
πλαίσιο και η εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών σε αυτά, ενισχύουν την ψυχική 
ανθεκτικότητα των παιδιών μακροπρόθεσμα (Αγγελοσοπούλου, 2011). 

 

2356/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία στη Σχολική Ηλικία 

Η γνωσιακή πλευρά προσεγγίζει και διερευνά τις αρνητικές πεποιθήσεις, ιδέες και 
προσδοκίες του παιδιού και βοηθά το ίδιο να τις αντιληφθεί και να τις αλλάξει έτσι 
ώστε να γίνει η ζωή και καθημερινότητά του πιο λειτουργική. Σύμφωνα με τη συμπε-
ριφοριστική προσέγγιση, το άτομο μπορεί να αλλάξει τη στάση του σχηματικά ως ερέ-
θισμα-απάντηση-ενίσχυση. Η συμπεριφορική πλευρά επικεντρώνεται στο να τιθασεύ-
σει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα που του προκαλούν τα σωματικά συμπτώ-
ματα (Κάττουλας, 2011). Το παιδί σκέφτεται αυθόρμητα και αυτόματα απέναντι στα 
ερεθίσματα του περιβάλλοντός του, τα οποία έχουν αντίκτυπο στα συναισθήματα και 
στις πράξεις του (Freeman et al., 2004). ΟιHolly et al. (2016), αναφέρουν ότι μέσω της 
γνωσιακής θεραπείας βελτιώνεται η ποιότητα ύπνου. Ανάλογα με το είδος της διατα-
ραχής, η παρέμβαση μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, ενώ η συνεργασία της οικο-
γένειας την καθιστά ακόμη αποτελεσματικότερη δίνοντας έμφαση στην ομαδικότητα 
(Muris, 2012). 

Οικογενειακή γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία 

Κάθε φορά που οι γονείς εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία, παρατηρείται με-
γαλύτερη βελτίωση στο παιδί και είναι περισσότερα τα οφέλη που αφορούν ολόκληρη 
την οικογένεια. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση που παρέχεται στα μέλη της οικογέ-
νειας σχετικά με τη διαταραχή, ενισχύουν την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς, 
μειώνονται τα οικογενειακά βάρη και επιλύονται πιο εύκολα τα προβλήματα. Επι-
πλέον, μέσα από τη συζήτηση μπορεί να αξιολογηθεί η θεραπεία και να αλλάξει κα-
τευθυντήριες γραμμές (Σταθάρου, Μπερκ & Γαλάτου, 2012). Ακόμα, είναι σημαντικό 
να καθοριστούν ρεαλιστικοί στόχοι αναφορικά με τη θεραπεία ώστε τα παιδιά πετυχαί-
νοντας κάθε φορά ένα μικρό υποστόχο να έχουν κίνητρο να τη συνεχίσουν (Donohue 
et al., 2014). Η στάση της οικογένειας επηρεάζει την αύξηση ή μείωση του άγχους του 
παιδιού. Η υπερβολική προστασία των γονέων οδηγεί σε υπερβολική ανησυχία και ε-
νίσχυση του άγχους του παιδιού. Οι γονείς που δείχνουν υπερβολική κατανόηση αντα-
νακλούν τις δικές τους ανασφάλειες. Από την άλλη κάποιοι γονείς πιέζουν το παιδί να 
εναντιωθεί στο φοβικό αντικείμενο γελοιοποιώντας το πολλές φορές ή προκαλώντας 
διάλογο, κάτι όμως που δεν χαρακτηρίζεται σωστό ως πρακτική (Μουταβελής, 2006). 

Συστημική προσέγγιση 

Η οικογένεια ως μέρος του συστήματος, δηλαδή ενός ενιαίου συνόλου βρίσκεται σε 
διαρκή αλληλεξάρτηση και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του και συμβάλλει στην 
επαναφορά της ισορροπίας. Η συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας και επομένως 
και η συμπεριφορά του παιδιού που είναι μέρος του συστήματος που ονομάζεται οικο-
γένεια, εξετάζεται μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση και όχι ξεχωριστά. Η συγκεκρι-
μένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι όλο το εμπλεκόμενο με το παιδί περιβάλλον έχει με-
ρίδιο ευθύνης για την εμφάνιση και ανάπτυξη των αγχωδών διαταραχών και για το 
λόγο αυτό, τα συμπτώματά τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά ως προς τον 
τρόπο που επηρεάζουν ολόκληρο το σύστημα (Μουταβελής, 2006). 
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Φαρμακευτική θεραπεία 

Οι περισσότεροι γονείς αμφισβητούν και αρνούνται να χορηγήσουν φάρμακα στα παι-
διά τους, είτε γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος, είτε 
γιατί δεν θέλουν να το δεχτούν, είτε γιατί η χορήγηση φαρμάκων τέτοιου τύπου δεν 
έχει απενοχοποιηθεί πλήρως από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, αναγκάζονται κά-
ποιες φορές να προχωρήσουν στη φαρμακοθεραπεία, καθώς τα αποτελέσματα της γνω-
σιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι μακροπρόθεσμα και πολυδάπανα. Οι ει-
δικά καταρτισμένοι επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παρασκευή φαρμάκων, πα-
ρασκευάζουν διαρκώς νέα σκευάσματα, καθώς σε πολλά από αυτά που στο παρελθόν 
είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά παρουσιάστηκαν σοβαρές παρενέργειες. Επιπλέον, οι 
γονείς πολλές φορές με δική τους πρωτοβουλία δεν χορηγούν στα παιδιά τη συστημένη 
δοσολογία προκειμένου να μην τα επιβαρύνουν, απόρροια του οποίου είναι τα αποτε-
λέσματα να μην είναι ορατά ή να αργήσουν να εμφανιστούν. 

Θεραπεία με έκθεση στην εικονική πραγματικότητα 

Μέσα από έρευνες που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η θεραπεία 
με έκθεση στην εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality Exposure Therapy, VRET) 
μειώνει τις φοβίες και το άγχος και δυστυχώς λίγοι είναι εκείνοι που έχουν την πρό-
σβαση σε αυτού του είδους τη θεραπεία λόγω του υψηλού κόστους και του τεχνικού 
εξοπλισμού που απαιτείται (Lindner, 2017). 

Η πρόοδος με τη συμβατική θεραπεία στην ουσία είναι μια διατεταγμένη ποικιλία δια-
φορετικών πτυχών που σχετίζονται με το φόβο και τα ερεθίσματα. Ένα από τα πλεονε-
κτήματα του VRET είναι ότι αυτή η παραλλαγή μπορεί να υπερβεί το τι μπορεί να 
επιτευχθεί στην πραγματική ζωή. Ακόμα και παραμέτρους όπως το μέγεθος, ο τύπος, 
το χρώμα, η απόσταση κ.λπ. Οι σχεδιαστές του VRET μπορούν να επιλέξουν να δια-
φοροποιήσουν τον βαθμό ρεαλισμού και να καθορίσουν λεπτομερή συμπεριφορά ερε-
θισμάτων για παράδειγμα σε κάποιον που έχει ειδική φοβία με τις αράχνες μπορούν να 
του παρουσιάσουν μια αράχνη χαμογελαστή και καθόλου απειλητική που να φοράει 
ένα κράνος και ροζ παντοφλίτσες όντας σίγουροι ότι ακόμα και οι πάσχοντες σε σο-
βαρό βαθμό θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το ερέθισμα (Lindner, 2017). 

Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των παιδιών που εμφανίζουν αγ-
χώδεις διαταραχές Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρώιμη παρέμβαση όπως σε όλες τις δια-
ταραχές έτσι και στις αγχώδεις έχει σπουδαία σημασία. Ωστόσο, είναι ακόμα προτιμό-
τερο να υπάρξει πρόληψη και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και 
ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, μέσα από κατάλληλα δο-
μημένα προγράμματα, καθώς πάντοτε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Η 
πρόληψη του άγχους στην παιδική ηλικία, δεν ανιχνεύεται από τους εκπαιδευτικούς ή 
τους γονείς με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μεγαλώνοντας και να διογκώνεται το 
πρόβλημα (Κάττουλας, 2011).  
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Εν κατακλείδι, κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες που αφορούν 
στο παιδί και τις εν λόγω διαταραχές, καθώς οι περισσότερες από αυτές έχουν ρίξει 
φως μόνο σε περιπτώσεις ενηλίκων, αγνοώντας ότι αυτή η τρυφερή αυτή ηλικία απο-
τελεί τη βάση για την ανάπτυξη της ψυχοσύνθεσης του ατόμου. Δεν μπορούμε να γε-
νικεύσουμε τις αγχώδεις διαταραχές και να αίρουμε μια θεραπεία έναντι των υπολοί-
πων καθώς κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδική περίπτωση ψυχοπαθολογίας διότι οι αγ-
χώδεις διαταραχές προκλήθηκαν από διαφορετικές αιτίες σε διαφορετικό χρόνο και 
διαμορφώνονται σε μια διαφορετική προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία. 
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Δημιουργική γραφή και οικολογοτεχνία 

Κρικώνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, vasikriko@gmail.com 
Ράπτη Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π. Ε.70, raptigeorgia2008@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η δημιουργική γραφή και ο τρόπος παραγωγής 
της μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση. Δίνοντας 
πρωταρχική σημασία στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στο 
παιχνίδι με τις λέξεις και τα νοήματα (Καρακίτσιος, 2013:42), θα εφαρμοστεί στην εκ-
παιδευτική πράξη η παραγωγή δημιουργικής γραφής. Αφορμή θα αποτελέσει το γνω-
στό, οικολογικό παραμύθι «Η Μικρή Γοργόνα πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι;» του 
Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Ως γνωστόν, τα παραμύθια αποτελούν σημαντικό μέσο αγωγής 
του παιδιού και συντελούν στην κατανόηση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλο-
ντός του (Μαλαφάντης, 2011:240). Βασισμένοι, λοιπόν, στο παραμύθι του Ηλιόπου-
λου, (στην αφήγηση αλλά και στην εικονογράφηση) οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 
δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργική γραφή. Οι συγκεκριμένες δράσεις λαμ-
βάνουν χώρα σε μία τάξη νηπιαγωγείου αποτελούμενη από είκοσι παιδιά ηλικίας 4-6 
ετών. Το ευχάριστο και παιγνιώδες κλίμα σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα που δίνο-
νται, συμβάλλουν θετικά στην ενεργοποίηση των παιδιών, στην έκφραση και αποτύ-
πωση ιδεών και σκέψεων. 

Λέξεις-Kλειδιά: δημιουργική γραφή, παιδική λογοτεχνία, παιχνίδι, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο, πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο προε-
τοιμασίας των παιδιών τους ώστε να γίνουν παραγωγικοί ενήλικες. Όσο οι ζωές μας 
ενσωματώνονται και εξαρτώνται από την τεχνολογία, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με 
ακρίβεια ποιες δεξιότητες και ικανότητες τα σημερινά παιδιά και μελλοντικοί εργαζό-
μενοι, θα πρέπει να διαθέτουν, ώστε να είναι επιτυχείς στον εικοστό πρώτο αιώνα. Εί-
ναι βέβαιο, πως η επίλυση προβλημάτων, η φαντασία, η δημιουργική σκέψη και οι 
δεξιότητες γραμματισμού πρέπει να είναι επωφελείς για τα σημερινά παιδιά (Moedt, 
K., Holmes, R. M., 2018:1). 

Ένας τρόπος για να βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και ικανότη-
τες είναι μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού (π.χ. Lester & Russell, 2008, στο Moedt, 
K., Holmes, R. M., 2018:1). Σύμφωνα με τον Vygotsky (2004) η δημιουργικότητα είναι 
εμφανής στο παιχνίδι των παιδιών, καθώς χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, χτίζοντας 
πάνω στις αναμνήσεις και στις εμπειρίες τους (στο Holmes, R. M. et al, 2017:1). 

Μέσω, λοιπόν, παιγνιωδών δραστηριοτήτων θα προσεγγίσουμε τη δημιουργική γραφή 
ως μέσο κινητοποίησης της φαντασίας, της γλωσσικής καλλιέργειας, της ανάπτυξης 
της δημιουργικής σκέψης και της δημιουργίας ευχάριστης ατμόσφαιρας. Η εφαρμογή 
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της δημιουργικής γραφής στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, ως τεχνική παρέμ-
βασης, μπορεί να θεωρηθεί μια δυναμική διαδικασία ενεργητικής μάθησης (Chan, 
2013). Μπορεί επίσης να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας καλύτερης 
αίσθησης του εσωτερικού μας εαυτού (αυτογνωσία) και της κατανόησης αλλά και της 
σύνδεσής μας με άλλους (Kilgour et al., 2015· Moore, 2004) (στο Vitalaki, E., 
Kourkoutas, E., Hart, A., 2018: 2). 

Αφορμή για την ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή θα αποτελέσει το βιβλίο του 
Βαγγέλη Ηλιόπουλου το οποίο διακρίνεται για το οικολογικό περιεχόμενό του. Οι 
Clare Bradford και Geraldine Massey (2011, στο Echterling C., 2016:288) υποστηρί-
ζουν ότι τα οικολογικά βιβλία ωθούν τους νέους να γίνουν οι ενθουσιώδεις ενήλικες 
του αύριο. Τοποθετούν τους μικρούς αναγνώστες ως ενεργούς «οικολογικούς πολίτες», 
αφιερωμένους στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής 
ως μια διαδικασία κατεξοχήν δημιουργική και ως ένα εργαλείο διαθεματικής προσέγ-
γισης της γνώσης, όσο και στη συμβολή των οικολογικών παραμυθιών στη διαμόρ-
φωση θετικών στάσεων προς το περιβάλλον. Μέσω της σύνδεσης της δημιουργικής 
γραφής και των παραμυθιών, δίνεται το έναυσμα για παιγνιώδεις δραστηριότητες και 
λειτουργία της φαντασίας των παιδιών στο έπακρο. 

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν συνάδουν με το Δ.Ε.Π.Π.Σ για το 
Νηπιαγωγείο και με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νη-
πιαγωγείου. Γενικοί στόχοι που επιτυγχάνονται, μέσω της υλοποίησης των δραστηριο-
τήτων, είναι η συμμετοχή σε παιχνίδια δημιουργικής γραφής, η καλλιέργεια της φα-
ντασίας και της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, η συνερ-
γασία για την παραγωγή κοινού αποτελέσματος και η υιοθέτηση θετικών στάσεων και 
συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον. 

Παιδαγωγικές διαδρομές 

1η παιδαγωγική διαδρομή (Καρακίτσιος, 2013:251-252) 

Στόχος: Η δημιουργία-κατανόηση των ηρώων με τη βοήθεια της εικόνας. Πορεία: Πριν 
προβούμε στην αφήγηση της ιστορίας, παρατηρούμε την εικόνα του εξώφυλλου. Προ-
σπαθούμε να κατανοήσουμε κάποια στοιχεία για την ηρωίδα (όπως αντιλαμβανόμα-
στε) της ιστορίας, πριν μας τα δώσει ο συγγραφέας. Τα παιδιά υποβοηθούνται με συ-
γκεκριμένες ερωτήσεις. Αποτέλεσμα: Τα παιδιά αναγνώρισαν τη γοργόνα του εξωφύλ-
λου ως την ηρωίδα της ιστορίας. Αντιλήφθηκαν, επίσης, τα συναισθήματά της μέσω 
της εικονογράφησης. Κάποια από τα παιδιά κατόρθωσαν να συλλάβουν το θέμα του 
βιβλίου, μιας και η γοργόνα κάθεται πάνω σε έναν σωρό από σκουπίδια.  

2η παιδαγωγική διαδρομή 
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Στόχοι: Η χρήση υλικών για την εικαστική έκφραση, η ανάπτυξη της ικανότητας της 
διαλογικής συζήτησης και η δραματοποίηση σε συνεργασία με τους άλλους. Πορεία: 
Μετά την αφήγηση της ιστορίας, τα παιδιά δημιούργησαν δαχτυλόκουκλες, που ανα-
παριστούν τους ήρωες της ιστορίας. Με την ολοκλήρωση της εικαστικής δραστηριό-
τητας, οργανώθηκαν και επέλεξαν τις σκηνές του βιβλίου που θα δραματοποιήσουν. 
Αποτέλεσμα: Η εικαστική έκφραση ενθουσίασε τα παιδιά και αποτύπωσαν στο χαρτί 
τον ήρωα που ξεχώρισαν. Σε δεύτερο στάδιο προέκυψαν δραματοποιήσεις αρκετών 
σκηνών της ιστορίας. 

3η παιδαγωγική διαδρομή (Καρακίτσιος, 2013: 193, Ροντάρι, 2003:39-42) 

Στόχοι: Η κατανόηση των βασικών στοιχείων της πλοκής και η σκέψη για τις εκδοχές 
μιας ιστορίας. Πορεία: Τα παιδιά καλούνται να "γράψουν" διαφορετικά την ιστορία, 
συνεχίζοντας την πρόταση που ξεκινάει με το: τι θα συνέβαινε αν… Αποτέλεσμα: Η 
πλοκή της ιστορίας αλλάζει και δίνεται νέα τροπή στην υπόθεση.  

4η παιδαγωγική διαδρομή 

Στόχος: η έκφραση μέσω εικαστικής δημιουργίας, η διάκριση των οργανικών από τα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα, η ενημέρωση για την ανακύκλωση. Πορεία: Αποφασί-
σαμε να ενημερώσουμε τους γονείς για την ανακύκλωση, όπως ακριβώς έκανε και Μι-
κρή Γοργόνα στους ανθρώπους. Αφού ξεχωρίσαμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται, 
προβήκαμε στη δημιουργία αφίσας με μήνυμα «Κάνε ανακύκλωση και εσύ για ένα κα-
θαρό περιβάλλον». Αποτέλεσμα: Η αφίσα αναρτήθηκε στην είσοδο του σχολείου και 
τα παιδιά ανέλαβαν την ενημέρωση. Η ενημέρωση γύρω από την ανακύκλωση ήταν 
κατατοπιστική. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους προκειμένου να πείσουν 
για την αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Συμπεράσματα 

Η ύπαρξη της κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, το ευχάριστο και παιγνιώδες 
κλίμα σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα που δόθηκαν, συνέβαλλαν θετικά στην ενεργο-
ποίηση των παιδιών, στην έκφραση και αποτύπωση ιδεών και σκέψεων.  

Δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα, να δημιουργήσουν, να 
παίξουν, να διασκεδάσουν, να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνή-
σουν. Ενεπλάκησαν ενεργά στην όλη διαδικασία και η καθοδήγηση από μέρους της 
εκπαιδευτικού υπήρξε φθίνουσα. 

Τα παιδιά εκφράστηκαν ποικιλοτρόπως. Εξέφρασαν τις ιδέες τους προφορικά και τις 
αποτύπωσαν και στο χαρτί. Αξιοποίησαν διάφορα υλικά και παρήγαγαν εικαστικά 
έργα. Κατάφεραν να κατανοήσουν τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των ηρώων, 
προσφέροντάς τους αυτό που ήθελαν.  
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Μέσω της ιστορίας μπόρεσαν να αντιληφθούν την άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση 
από το φυσικό περιβάλλον. Προέβαλλαν την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την 
προστασία του, μέσω της ενημερωτικής αφίσας που δημιούργησαν και ανάρτησαν. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών παρέμεινε αμείωτο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος. Τα ίδια, χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους «μικρούς συγγραφείς». Και μετά το πέρας 
του προγράμματος, σε αφηγήσεις ιστοριών πρότειναν το δικό τους διαφορετικό τέλος, 
σχολίαζαν στοιχεία που αφορούσαν τους ήρωες ή προσπαθούσαν να κατανοήσουν σε 
τι αναφέρεται η ιστορία, πριν διαβαστεί. Η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων της 
δημιουργικής γραφής είναι έκδηλη. 
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Ο γύρος του κόσμου με συντροφιά τα παραμύθια: μια πρόταση διδασκαλίας 
της Γεωγραφίας με στόχο τη δημιουργική γραφή. 

Ράπτη Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, raptigeorgia2008@gmail.com 
Κρικώνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, vasikriko@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση του παραμυθιού για την ανάπτυξη 
της δημιουργικής γραφής, την καλλιέργεια της επίγνωσης πολιτισμών άλλων λαών και 
την εξοικείωση με τα γεωγραφικά στοιχεία της Αμερικής.  Το παραμύθι ως διδακτικό 
εργαλείο συμβάλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Οι μαθητές γίνονται πιο 
δημιουργικοί και αναπτύσσουν την φαντασία τους. Επίσης διατηρούν την προσοχή 
τους καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να επιτυγχά-
νονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης εργασίας αλλά 
και για την υλοποίηση των στόχων, θα αξιοποιηθεί ένα παραμύθι από το βιβλίο του 
Τζάνι Ροντάρι «Παραμύθια από όλο τον κόσμο». Στόχοι της όλης διαδικασίας είναι: H 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου με 
παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η εξοικείωση με στοιχεία του πολιτισμού της Αμερικής 
αλλά και η κατανόηση γεωγραφικών στοιχείων.  

 Λέξεις-Kλειδιά: παραμύθι, δημιουργική γραφή, αφήγηση, γεωγραφία, διαπολιτι-
σμική αγωγή  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος ¨δημιουργική γραφή¨ απασχολεί πολλούς ανθρώπους των 
γραμμάτων, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς. Η δημιουργική γραφή προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά το νοητικό και γλωσσικό επίπεδο, και βελτιώνει τις 
δεξιότητες γραφής. Το άτομο φαίνεται να αποκομίζει από την δραστηριότητα της δη-
μιουργικής γραφής ψυχαγωγία, ψυχική εκτόνωση, λογοτεχνική εξοικείωση και ανα-
πτύσσεται η φαντασία του (Καρακίτσιος, 2013:15).  

Είναι δυνατόν όμως να μάθουμε τους ανθρώπους να γράφουν μυθιστορήματα; Αυτή η 
ερώτηση έχει εγείρει ατελείωτες συζητήσεις. Ο Andrew Motion υπερασπίζοντας τη δι-
δασκαλία της δημιουργικής γραφής, υπογραμμίζει: «... οι επίδοξοι χορευτές πηγαίνουν 
στη Βασιλική Σχολή Μπαλέτου και οι ηθοποιοί στο Ράντα - γιατί με τη δημιουργική 
γραφή να συμβαίνει κάτι διαφορετικό;» (Murray, 2011:1).  

Σε όλες πάντως τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, από το δηµοτικό σχολείο ως και τις 
προπτυχιακές σπουδές, η χρήση της δημιουργικής γραφής ως διδακτική προσέγγισης 
της Λογοτεχνίας αποδεικνύεται επωφελής, σύµφωνα µε όλες τις ερευνητικές µελέτες 
(Συµεωνάκη, 2013 στο Κωτόπουλος:3). Κατά τον Γρόσδο (2008:209), οι στόχοι της 
διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο είναι πέντε: η αποκόμιση της αισθητικής α-
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πόλαυσης, η απόκτηση εμπειριών και η έκφραση των βιωμάτων των παιδιών, η σύν-
δεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα-διαθεματικότητα, η επαφή και γνωριμία με την 
ελληνική λογοτεχνία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και, τέλος, η προσέγ-
γιση άλλων πολιτισμών και η αποδοχή των πολιτισμών αυτών- διαπολιτισμικότητα.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας της Γεωγρα-
φίας μέσα από τα παραμύθια. Το παραμύθι στρέφεται προς το μέλλον και καθοδηγεί 
το παιδί να επιτύχει την ανεξαρτητοποίησή του με όρους που είναι σε θέση να κατανο-
ήσει το συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη να δώ-
σουμε στο σύγχρονο παιδί εικόνες ηρώων, οι οποίοι υποχρεώνονται να βγουν ολομό-
ναχοι στον κόσμο και παρότι αρχικά δεν γνωρίζουν που θα καταλήξουν, βρίσκουν α-
σφαλείς τόπους ακολουθώντας τη σωστή πορεία και έχοντας βαθιά πίστη στον εαυτό 
τους (Μαλαφάντης, 2011:238).  

Βασισμένοι, λοιπόν, στο βιβλίο «Παραμύθια από όλο τον κόσμο» του Τζάνι Ροντάρι 
και στη δημιουργική γραφή, οργανώσαμε παρεμβάσεις σε μια τάξη της ΣΤ΄ δημοτικού, 
ώστε να διαπιστώσουμε με έμπρακτο τρόπο κατά πόσο βοηθά η ενασχόληση με ασκή-
σεις δημιουργικής γραφής την ανάπτυξη της φαντασίας, αλλά και στην επίτευξη των 
στόχων της Γεωγραφίας.  

Παιδαγωγικές Διαδρομές 

1η Δημιουργική Παρέμβαση: Ακροστιχίδα 

Η ακροστιχίδα δημιουργείται όταν το πρώτο γράμμα κάθε στίχου, αν διαβαστεί κάθετα, 
συνδιαμορφώνει με τα προηγούμενα και τα επόμενα μία λέξη ή μία φράση, ανάλογα 
με την έκταση του ποιήματος. Συνήθως αυτή η λέξη που θα προκύψει κατά την κάθετη 
ανάγνωση έχει κάποια συνάφεια νοηματική με τα υπόλοιπα· δεν είναι όμως αυτό απα-
ραίτητο για τις ανάγκες της σχολικής τάξης (Σουλιώτης, 2012:63). Στόχοι: η γνωριμία 
με τους μαθητές μέσα από παιγνιώδη τρόπο εξάπτοντας τη φαντασία τους, η παραγωγή 
γραπτού λόγου  

Ενδεικτική πορεία: Ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν μιαν ακροστιχίδα με το όνομά 
τους. Η ακροστιχίδα δεν έχει τίτλο, γιατί η λέξη που προβάλλεται κάθετα αποτελεί 
ουσιαστικά και τον ιδιότυπο τίτλο της. Επίσης ζητούμε μέσα από τις λέξεις της ακρο-
στιχίδας να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αποτελέσματα της παρέμβασης: Πολλοί 
από τους μαθητές έγραψαν για στοιχεία του χαρακτήρα τους όπως δυνατός, σκληρός, 
γεμάτος ενέργεια, παιχνιδιάρα, γλυκιά, αγαπητός, σούπερ, ρομαντική, ευγενικός και 
άλλα. Άλλοι έγραψαν για την εξωτερική τους εμφάνιση όπως όμορφος, λεπτός, γεμάτη, 
γελαστή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπερίσχυσαν κυρίως τα θετικά στοιχεία και όσον 
αφορά τον χαρακτήρα αλλά και την εξωτερική τους εμφάνιση. Επιπλέον αρκετοί ανέ-
φεραν ποιες είναι οι προτιμήσεις τους στα φαγητά, στα χόμπι τους, στα επαγγέλματα 
και στις χώρες ή πόλεις. Κάποιες από αυτές είναι: αγαπώ την Αμερική, αγαπώ την ζω-
γραφική, παίζω φορτναΐτ, διακοπές πάντα, μέλι τέλειο, θαυμάζω τους γιατρούς.  
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2η Δημιουργική Παρέμβαση: Δίνω διαφορετικό τέλος  

Στόχοι: η εξοικείωση με την έννοια της ανατροπής, η εξάσκηση στην αφήγηση παρου-
σιάζοντας το δικό τους τέλος  

Ενδεικτική πορεία: Αφού διαβάσαμε το παραμύθι με τον ξυλοκόπο και τον λύκο, ανα-
λύσαμε την ιστορία και οι μαθητές κατανόησαν τα βασικά στοιχεία ζητήσαμε από τους 
μαθητές να αλλάξουν το τέλος της ιστορίας. Αποτελέσματα της παρέμβασης: Εντύ-
πωση μας κάνει το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές ανέτρεψαν εντελώς το τέλος 
της ιστορίας. Έτσι έδωσαν ένα δικό τους τέλος θέλοντας να ανταποδώσουν το καλό με 
καλό.  

3η Δημιουργική Παρέμβαση: Χάι Κου 

Το Χάι Κου αρχικά ήταν ένα πολύ σύντομο ποίημα ενσωματωμένο στην παραδοσιακή 
ταξιδιωτική λογοτεχνία της Ιαπωνίας. Η δομή του Χάι Κου είναι η ακόλουθη: Οι δύο 
πρώτοι στίχοι, πέντε και εφτά συλλαβών αντίστοιχα, καταγράφουν ένα γεγονός ή πε-
ριγράφουν ένα τοπίο ή μια στιγμή, και στον τελευταίο στίχο των πέντε συλλαβών πα-
ρουσιάζεται μια «πτώση», μια «ανατροπή», ένα απρόβλεπτο στοιχείο ανατροπής, που 
προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούν τον κανόνα 
των συλλαβών ,5,7,5. Πολύ συχνά τα παιδιά μπορούν να τον παραβιάζουν, όπως τον 
παραβιάζουν και αρκετοί κλασικοί συγγραφείς Χάι Κου (Καρακίτσιος, 2013:143-145).  

Στόχοι: η εξοικείωση με τη φόρμα και τη λογική του Χάι Κου, συγγραφή πρώτων ποι-
ημάτων, η δημιουργία-γραφή νέων στίχων  

Ενδεικτική πορεία: Μετά την αφήγηση και την ανάλυση του κειμένου ζητούμε από τα 
παιδιά να δημιουργήσουν Χάι Κου αφού πρώτα εξηγήσουμε τον τρόπο και τους δώ-
σουμε κάποια παραδείγματα. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα ζητούμε να αποδώ-
σουν το νόημα του παραμυθιού στους στίχους του Χάι Κου. Αποτελέσματα της παρέμ-
βασης: Αρχικά οι μαθητές ήταν πολύ διστακτικοί στο να γράψουν ένα ποίημα και μά-
λιστα με αυτούς τους περιοριστικούς όρους. Όλοι όμως οι μαθητές ήταν αφοσιωμένοι 
προσπαθώντας να πετύχουν τον στόχο τους. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που 
έκαναν καθώς τους φάνηκε πολύ δημιουργικό και πολλοί από αυτούς το αντιμετώπισαν 
σαν ένα παιχνίδι. Τελικά κατάφεραν πολύ εύστοχα να αποδώσουν το νόημα του παρα-
μυθιού μέσα σε λίγους στίχους.  

Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της διδακτικής πρότασης που σχεδιάστηκε είναι η προσέγγιση της Γεωγρα-
φίας μέσα από μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδικασία που θέτει ως μέσο το παρα-
μύθι και μια σειρά από διαθεματικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, 
επιδιώκεται να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων 
που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γεωγραφία της ΣΤ΄ Δημο-
τικού.  
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Το περιβάλλον που πλάθεται μέσα από το παραμύθι και η ενασχόληση με ενδιαφέρου-
σες και απολαυστικές δραστηριότητες οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης αβίαστα και 
με ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά. Είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια διδασκαλία μας απο-
μακρύνει από τα στείρα καλούπια της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, που συνηθίζε-
ται να ακολουθούνται στην πλειοψηφία των σχολικών τάξεων από τους εκπαιδευτι-
κούς.  
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«Παίζοντας και δημιουργώντας με τα πορτρέτα του Φαγιούμ» 

Πετακάκη Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Ed. Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ., Αισθητική Αγωγή, θεωρία και δρά-
σεις irpetakaki@yahoo.com 

Περίληψη 

Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, μέσα από μία ρεαλιστική απεικόνιση, ανοίγουν ένα παρά-
θυρο στο χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά νηπιαγωγείου, να δουν και να 
«γνωρίσουν» πρόσωπα ανθρώπων, που έζησαν πριν 2000 περίπου χρόνια. Η ενασχό-
ληση με τα πορτρέτα Φαγιούμ γίνεται στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος, μέσα 
από το οποίο τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά σε διαθεματικές δραστηριότητες και ασχο-
λούνται με τέχνη και πολιτισμό μιας διαφορετικής κοινωνίας και εποχής. Τα παιδιά 
μέσα από την προσωπική εμπλοκή και δράση, το παιχνίδι, τα μουσεία, τον υπολογιστή 
και τα έργα τέχνης, μαθαίνουν, εκφράζονται και δημιουργούν. Με την παρούσα εργα-
σία επιχειρείται μία προσέγγιση των πορτρέτων, της ζωγραφικής και των χαρακτηρι-
στικών τους, της τεχνικής δημιουργίας τους, καθώς και του τρόπου, με τον οποίο ως 
προϊόντα τέχνης και πολιτισμού, που εκφράζουν και πληροφορούν για την κοινωνία 
μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν, μπορούν να εμπνεύσουν και να κεντρίσουν το εν-
διαφέρον παιδιών της δικής μας κοινωνίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πορτρέτα Φαγιούμ, τέχνη, πολιτισμός, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Η αισθητική αγωγή, δηλαδή η αγωγή της μετάβασης από την αίσθηση στην αντίληψη, 
αναπτύσσει τη φαντασία, τη συνθετική και κριτική σκέψη, την ευαισθησία και τη δη-
μιουργικότητα των παιδιών, ιδιαίτερα μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλ-
λογικής μνήμης (Ταμπάκη, 2011). Τα οφέλη των παιδιών από την ενασχόλησή τους με 
έργα τέχνης και πολιτισμού είναι πολλά, καθώς όπως αναφέρεται από την Ardouin 
(2000), μέσα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δίνεται στον μαθητή, η δυνατό-
τητα κατανόησης εποχών, ιδεών και ανθρώπων, αλλά και η δυνατότητα του «πράτ-
τειν», της προσωπικής εμπλοκής, του μοιράσματος της εμπειρίας και του στοχασμού. 
Οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με 
διαφορετικές κοινωνίες και εποχές και παράλληλα να δημιουργήσουν. Η περίοδος που 
μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία είναι αυτή των τριών πρώτων μετά Χριστόν 
αιώνων, διάστημα κατά το οποίο ζωγραφίστηκαν τα πορτρέτα του Φαγιούμ (Παλιού-
ρας, 2002). Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, ένα σύνολο περισσότερων των 1000 έργων, 
βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αιγύπτου, ωστόσο, πήραν όλα το όνομά τους από 
την περιοχή Φαγιούμ, μία κοιλάδα 60 χιλ. νότια του Καΐρου, στη δυτική όχθη του Νεί-
λου, καθώς τα περισσότερα προέρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή (Δοξιάδη, 
1997). Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, ζωγραφισμένα τα καλυτέρα εκ΄ του φυσικού, επάνω 
σε ξύλο ή ύφασμα, είναι νεκρικά πορτρέτα, τα οποία τοποθετούνταν μετά το θάνατο 
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στο ύψος του προσώπου της μούμιας, εξασφαλίζοντας στον νεκρό, την αιώνια ζωή, 
σύμφωνα με την πεποίθηση των αρχαίων Αιγυπτίων (Δοξιάδη, 1997).  

Τα πορτρέτα 

Τα πορτρέτα του Φαγιούμ, σύμφωνα με τη Δοξιάδη (1997), κατατάσσονται σε τέσσερις 
κατηγορίες ανάλογα με το ύφος και την ποιότητά τους: α) πορτρέτα εξαιρετικής τεχνι-
κής, ταλαντούχων καλλιτεχνών, αριστουργηματικά έργα ελληνικής νατουραλιστικής 
παράδοσης, η οποία έχει τις ρίζες της στην Αλεξανδρινή Σχολή, β) πορτρέτα με όμορφα 
χρώματα και χάρη, λιγότερο νατουραλιστικά, από καλλιτέχνες λιγότερο επηρεασμέ-
νους από την ελληνική παράδοση, γ) πορτρέτα σχηματικά, με στοιχεία τυποποίησης, 
ζωγραφισμένα πιθανόν χωρίς ζωντανό μοντέλο, δ) πορτρέτα με ιστορικό ενδιαφέρον, 
αλλά ανύπαρκτης καλλιτεχνικής αξίας, με απλή, γραμμική απόδοση του προσώπου. Τα 
πορτρέτα και η ρεαλιστική ζωγραφική τους, επηρέασαν τη νατουραλιστική απόδοση 
των προσώπων και των αγίων των πρώτων χριστιανών και αργότερα τη ζωγραφική των 
βυζαντινών εικόνων, στις οποίες ορισμένες πρακτικές δημιουργίας παρέμειναν ίδιες με 
αυτές των πορτρέτων (Δοξιάδη, 1998).  

 

Εικόνα 1: πορτρέτο γυναίκας, National Museums Scotland 

Κατά τον Κόρδη (2001), τα περισσότερα πορτρέτα εντάσσονται στο ρεύμα του ελλη-
νιστικού νατουραλισμού, με κύριο χαρακτηριστικό τον όγκο και την πλαστικότητα, 
στις μορφές που αποδίδουν, δίνοντας την αίσθηση στον θεατή ότι βλέπει το ίδιο το 
πρόσωπο. Στην πλειονότητα των πορτρέτων απεικονίζεται μόνο το κεφάλι, ωστόσο 
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υπάρχουν μερικά, στα οποία το εικονιζόμενο πρόσωπο αποδίδεται από τη μέση και 
πάνω και σε ελάχιστα ολόσωμα (Παλιούρας, 2002). Η ενδυμασία ανδρών και γυναικών 
στα πορτρέτα, είναι η ενδυμασία της εποχής, του εξελληνισμένου τότε κόσμου και α-
φορά τον χιτώνα και από πάνω το ιμάτιον, το οποίο ήταν ύφασμα τετράγωνου σχήμα-
τος, αλλά διαφόρων χρωμάτων για τις γυναίκες, που το συνδύαζαν όχι μόνο με τον 
χιτώνα αλλά και με τα κοσμήματα, τις καρφίτσες και τα διαδήματα που φορούσαν (Δο-
ξιάδη, 1997).  

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Το πρόγραμμα παρέμβασης εστιάζει στη γνωριμία με τα πορτρέτα του Φαγιούμ 2000 
χρόνια πριν. Η αφόρμηση γίνεται με ένα δέμα, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα γράμμα και 
μία εικόνα ενός πορτρέτου, με σκοπό να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, για να 
διερευνήσουν και να ασχοληθούν με τα πορτρέτα και την εποχή δημιουργίας τους. Τα 
παιδιά παρουσιάζουν τα έργα και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει. Γίνεται 
μία μικρή ιστορική αναδρομή για τα πορτρέτα και την τεχνική τους. Εντοπίζεται με 
χάρτες και υπολογιστή η περιοχή που βρέθηκαν τα πορτρέτα Φαγιούμ. Επισκεπτόμα-
στε με υπολογιστή το Βρετανικό Μουσείο (βλ. ιστοσελίδες) και αναζητούμε πορτρέτα. 
Δημιουργείται ιστοριογραμμή, με σκοπό να αντιληφθούν τα παιδιά, ότι έχουν μπροστά 
τους και παρατηρούν λεπτομερείς απεικονίσεις ανθρώπων που έζησαν στο μακρινό 
παρελθόν. Ένα ανοιχτό παράθυρο πίσω στο χρόνο, που μας δίνει τη δυνατότητα να 
«γνωρίσουμε» τους ανθρώπους του.  

Τα παιδιά γίνονται μικροί ερευνητές, παρατηρούν και προσπαθούν να συγκεντρώσουν 
στοιχεία από τις απεικονίσεις αυτές, για τους ανθρώπους της εποχής, την εμφάνισή 
τους, το πρόσωπό τους, το χρώμα τους, τα ρούχα τους, τα χρώματα που προτιμούν, τα 
χτενίσματά τους, τα κοσμήματά τους και να κάνουν υποθέσεις για τις συνήθειες και τη 
ζωή τους. Να κάνουν συγκρίσεις με την εμφάνιση των ανθρώπων σήμερα, ρούχα, χτε-
νίσματα, κοσμήματα και τρόπο ζωής. Στη συνέχεια, ζωγραφίζουν και δραματοποιούν 
τη σκηνή μιας αγοράς ελληνιστικής εποχής, ντυμένα ανάλογα με ρούχα που φτιάχνουν 
από γκοφρέ χαρτί, παρόμοιων χρωμάτων και ύφους με τα ρούχα των πορτραίτων. 

Τα παιδιά παίζουν διάφορα παιχνίδια με τα πορτρέτα. Αρχικά, γίνονται ερωτήσεις που 
εστιάζουν σε λεπτομέρειες του κάθε έργου. Τα παιδιά θα πρέπει να εντοπίσουν και να 
αναγνωρίσουν το έργο στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση. Φωτοτυπούνται τα έργα. 
Τμήμα της φωτοτυπίας του κάθε έργου, κόβεται. Κατόπιν, τα κομμένα τμήματα των 
πορτραίτων μοιράζονται σε δύο ομάδες παιδιών. Η κάθε ομάδα προσπαθεί να ταυτίσει 
τα τμήματα που της αναλογούν. Στη συνέχεια, δημιουργούν ηλεκτρονικά σε παζλ το 
πορτρέτο της επιλογής τους και παίζουν ανά δύο (βλ. ιστοσελίδες, Jigsaw Planet-Create 
Puzzle).  

Παρουσιάζεται στα παιδιά ένα έργο τέχνης σύγχρονης εποχής, όπως το έργο του Pablo 
Picasso το «Κορίτσι με βάρκα» (1938), στο οποίο απεικονίζεται ένα μικρό κοριτσάκι, 
να παίζει με μία βάρκα παιχνίδι (Walther, 2004). Τα παιδιά ασχολούνται, παίζουν και 
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παρατηρούν, περιγράφουν, σκέφτονται και συζητούν για τον πίνακα. Συγκρίνουν τα 
έργα τέχνης (πορτρέτα και έργο του Picasso), τα οποία δημιουργήθηκαν με διαφορετι-
κές τεχνικές, από καλλιτέχνες διαφορετικών κοινωνιών, εποχών και πολιτισμών. Στο 
τέλος, ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους πορτρέτα. Να ζωγραφί-
σουν τον εαυτό τους ή τον φίλο τους, με τον δικό τους τρόπο, ελεύθερα, κάνοντας τις 
δικές τους επιλογές και με χρήση μεικτής τεχνικής, ζωγραφικής και κολλάζ. 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά στο παρόν πρόγραμμα ασχολήθηκαν με τα πορτρέτα Φαγιούμ, καθώς και με 
έργο σύγχρονης εποχής. Τα παιδιά μαθαίνοντας για την τέχνη, τους καλλιτέχνες και τις 
τεχνοτροπίες που οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν στα διάφορά έργα τέχνης, αφενός α-
ντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας τέχνης, όλοι αποδεκτοί, χω-
ρίς σωστό, λάθος, καλύτερο ή χειρότερο, αφετέρου μαθαίνουν να εντοπίζουν τις ομοι-
ότητες ανάμεσα στις δικές τους τεχνοτροπίες και τις τεχνοτροπίες που χρησιμοποιήθη-
καν από το παρελθόν μέχρι σήμερα (Schirrmacher, 1998). 

Τα οφέλη από την επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης είναι αναμφισβήτητα πολλά. 
Τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, μέσω της ενασχό-
λησης με έργα τέχνης, όχι όμως ως απλοί παρατηρητές, αλλά ενεργά, ώστε να επικοι-
νωνούν με το έργο και τον καλλιτέχνη, να προσεγγίζουν την εποχή δημιουργίας του, 
καθώς και να αντιλαμβάνονται την αξία του έργου για τους ανθρώπους της εποχής του 
(Γρόσδος, 1998). Τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα με τα πορτρέτα Φαγιούμ, ασχο-
λήθηκαν με τέχνη, πολιτισμό, διαφορετικές κοινωνίες και εποχές. Επιπλέον, έπαιξαν, 
προβληματίσθηκαν, έκαναν υποθέσεις, διερεύνησαν, έμαθαν, εκφράσθηκαν λεκτικά 
και μέσω της τέχνης και γενικότερα προσπάθησαν ενεργά να προσεγγίσουν τα έργα 
τέχνης, την εποχή δημιουργίας τους και να δημιουργήσουν ελεύθερα τις δικές τους 
εικαστικές μορφές.  
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«Πες το αλλιώς»: Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από την υ-
λοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art. 

Κωστόπουλος Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Εικαστικών, akostopoulos67@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει το πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποίησαν μαθητές 
γυμνασίου στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων τους. Ο σχεδιασμός και η ανά-
πτυξη του  βασίστηκε στο πρόγραμμα σπουδών για το επιστημονικό πεδίο: Πολιτισμός 
– Δραστηριότητες Τέχνης συνδυαστικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) 
του μαθήματος των εικαστικών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση. Μέσα από τη διαχείριση πληροφοριών 
και υλικού καθώς και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διερευνάται η τέχνη του δρόμου 
(Street art) και γίνεται κριτική ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων της όσο και έργων 
που συνδέονται με αυτή τη μορφή έκφρασης στην ιστορία της τέχνης. Ο τίτλος του 
προγράμματος «πες το αλλιώς» σχετίζεται τόσο με τη επιθυμία των μαθητών να εκ-
φραστούν με ένα σύγχρονο νεανικό τρόπο όσο και με την επιδίωξη οι μαθητές με α-
φορμή τη συγκεκριμένη τέχνη να εξετάσουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ζη-
τήματα διαπροσωπικών σχέσεων, περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που αφορούν 
την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του τόπου τους. Στη δομή της εργασίας περιέχονται το 
θεωρητικό πλαίσιο, σκοποί και στόχοι, μεθοδολογία καθώς και η ανάπτυξη των δρα-
στηριοτήτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Street art, πολιτισμός, τέχνη, βιωματική δράση 

Εισαγωγή 

Η Street art προτείνει εναλλακτικούς τρόπους οπτικής επικοινωνίας πλαισιωμένους με 
κανόνες αισθητικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας. Με συγκεκριμένες μεθόδους και 
στόχους προσεγγίσαμε την τέχνη του δρόμου τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά. Ε-
πικεντρωθήκαμε στην αναφορά και κατανόηση του πλέον αντιπροσωπευτικού της εί-
δους, του Graffiti, των στυλ και των τεχνικών που την αποτελούν.  

Επιδιώξαμε η θεματολογία να σχετίζεται με τη σχολική επικαιρότητα, να προκαλεί το 
ενδιαφέρον, να ενισχύει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, να προάγει τη συνεργατική, διε-
ρευνητική, δημιουργική προσέγγιση της γνώσης προσαρμοσμένη στον αντιληπτικό 
τύπο και ικανότητα της ηλικίας των μαθητών. Επίσης, φροντίσαμε ώστε η επιλογή να 
παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης πρόσθετων πηγών πληροφόρησης 
απευθυνόμενη σε όλους τους μαθητές με δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Η διδακτική τεχνική που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην εποικοδομητική θεώρηση της 
μάθησης (constructivism) προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν προσωπικά στη 
γνωστική διαδικασία και παράλληλα να μαθαίνουν μέσα από αυτή. Καθορίζονται σκο-
ποί και στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, την εικαστική αγωγή και ως προς την 
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χρήση των νέων τεχνολογιών. Ακολουθεί η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων με αναφο-
ρές στα στάδια προσέγγισης του κάθε καλλιτεχνικού στυλ και υλοποίησης της εξετα-
ζόμενης τεχνικής. Αναφέρονται οι επιμέρους στόχοι, το υλικό αφόρμησης (έργα τέ-
χνης, βίντεο κ.αλ), θέτονται ερωτήματα και προτείνονται δημιουργικές δραστηριότη-
τες.  

Ο σχεδιασμός συνδυάζει δραστηριότητες στους σχολικούς χώρους και σε επιλεγμένα 
σημεία εκτός σχολείου. Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων, περιγράφονται απόψεις, 
προτάσεις και εντυπώσεις για το εξεταζόμενο θέμα και για τη συμμετοχή στη δράση.   

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Tylor (1903) χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτισμού θεωρείται το 
γεγονός ότι είναι επίκτητος, εμπεριέχει δηλαδή την έννοια της μόρφωσης, της αγωγής, 
της γνώσης παράλληλα με κάθε μορφής συμπεριφορά στα πλαίσια της ανθρώπινης κοι-
νωνίας. Κατά συνέπεια η έννοια του πολιτισμού σχετίζεται με την εκπαίδευση ως απο-
τέλεσμα ανάπτυξης νοητικών ικανοτήτων προετοιμάζοντας, μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, την ένταξη μας στην κοινωνία. 

Τα πολιτιστικά προγράμματα ως καινοτόμες δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη και 
προώθηση των στοιχείων του πολιτισμού μας, την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής 
των μαθητών και τη σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες (Σπυροπούλου Δ.,κ.α.,2008).  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασίστηκαν στην εποικοδομητική θεώρηση 
(constructivism) σύμφωνα με την οποία η μάθηση είναι μια διαρκής και ενεργή διαδι-
κασία κατά την οποία ο μαθητής διαμορφώνει εμπειρίες μέσα από ερεθίσματα, πληρο-
φορίες και δραστηριότητες, συσχετίζει προηγούμενες με νέες αντιλήψεις-απόψεις φτά-
νοντας κάθε φορά σε ένα σημείο το οποίο έχει νόημα γι’ αυτόν (Shuell,T.J.,2001, 
Huang, G. H. ,2006). Η γνώση έτσι προέρχεται από τις εμπειρίες οι οποίες έχουν απο-
κτηθεί μέσα από την ερευνητική διάθεση του ατόμου αλλά και την ενεργή συμμετοχή 
του στη διαδικασία της μάθησης (Piaget, Ζ.,1999). Είναι το σημείο της προσιτής μετά-
βασης του μαθητή, σε διαδικασίες ωρίμανσης και εξέλιξης (Vygotsky, L.1993).  

Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας του εποικοδομητισμού ενθαρρύνει την έκφραση και 
την προσωπική εμπλοκή και δημιουργεί προϋποθέσεις διδασκαλίας που επιτρέπουν την 
εξατομικευμένη μάθηση μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει με ακουστικό, οπτικό 
ή κιναισθητικό τρόπο (Stradling & Saunders,1993). Διαμέσου της εξατομικευμένης ε-
μπειρίας και κρίσης η θεωρία συνδέεται με την καλλιτεχνική έκφραση ώστε οι μαθητές 
να κατανοούν την τέχνη και να την αναπαράγουν βιωματικά στο εργαστήρι.(Σάλλα-
Δοκουμετζίδη Τ.,1996)  

Η θέση του Eisner (2002) για την επίδραση των τεχνών στη διδακτική, αναφέρει ότι οι 
τέχνες βοηθούν τους μαθητές […να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες και μέσα από αυτές 
να ανακαλύψουν το εύρος και την ποικιλία των πραγμάτων που είναι ικανοί να κάνουν…, 

2375/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



…να ανακαλύψουν ότι τα όρια της γλώσσας μας δεν είναι και όρια της γνώσης μας…] 
καθώς και ότι οι τέχνες διδάσκουν πως η λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι πάντα μία 
και δεν περιορίζεται σε σωστές και λάθος απαντήσεις. 

Μέσα από τις συγκεκριμένες αντιλήψεις και με γενικούς άξονες τη μαθητοκεντρική 
μάθηση, τη συνεργατικότητα και τη καλλιέργεια δεξιοτήτων επιχειρήθηκε η υλοποίηση 
του προγράμματος. 

Σκοπός και στόχοι 

Η εφαρμογή της αισθητικής εκπαίδευσης στην εκπόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων 
αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη, την 
ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων πολιτισμού (Εγκύ-
κλιος,Αρ.Πρωτ.188142/ΓΔ,Υπ.Π.Ε.Θ:Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχο-
λικών δραστηριοτήτων). 

Η στοχοθέτηση της δράσης: 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ των μαθη-
τών, στη συστηματική προσέγγιση ενός θέματος, στην επιλεκτική - ποιοτική άντληση 
πληροφοριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατηρητικότητας, στη μάθηση μέσα από 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στην κατανόηση σχέσεων τέχνης – κοινωνίας και στην 
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας (Π.Σ. για το «Νέο Σχολείο», Πολιτισμός και 
δραστηριότητες τέχνης, 2011).  

Ως προς την εικαστική αγωγή επιδιώχτηκε να καλλιεργηθεί: η δηµιουργικότητα και η 
δράση των µαθητών, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από µέρους τους, η κατανόηση, 
η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινοµένου 
της Τέχνης γενικότερα. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Εικαστικών,2003).    

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών επιδιώχθηκε η αναζήτηση πληροφορίων για το 
συγκεκριμένο θέμα αξιοποιώντας  το διαδίκτυο, η χρησιμοποίηση εργαλείων και ψη-
φιακών μέσων ώστε να δημιουργηθεί ψηφιακό υλικό και να αξιοποιηθεί στη δημιουρ-
γία ατομικών εργασιών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής,2003). 

Παράλληλα η δράση αποσκοπούσε στην αλληλεπίδραση των σχέσεων εκπαιδευτικού 
και μαθητών μέσα από το εξεταζόμενο θέμα και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού (Π.Ι.,2009). 

Μεθοδολογία 

Η ομάδα μέσα από συγκεκριμένους ρόλους όπως αυτόν του δημιουργού Wheat Pasting, 
Stickering, Stenciling (ρόλοι που εναλλάσσονται) καθώς και του υπεύθυνου επικοινω-
νίας, υπεύθυνου υλικού, υπεύθυνου ομάδας διαχειρίστηκε εκπαιδευτικό υλικό, υλοποί-
ησε και πραγματοποίησε εργασίες ατομικές και ομαδικές. Αξιοποιήθηκε ψηφιακό 
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υλικό από φορείς (Ιδιωτικές Συλλογές, Μουσεία) καθώς και υλικό με σχετικές προδια-
γραφές όπως είναι οι έντυπες εκδόσεις από δημόσιους φορείς (σχολική και δημοτική 
βιβλιοθήκη). Η δράση υποστηρίχθηκε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου 
(https://eikastikagymnasiou.blogspot.com/p/blog-page_36.html) όπου ασύγχρονα και 
ηλεκτρονικά δημοσιεύονταν πληροφορίες για το εξεταζόμενο θέμα .  

Οι μαθητές πειραματίστηκαν, στη δημιουργική απόδοση μηνυμάτων που σχετίζονται 
με τις ενδοσχολικές διαπροσωπικές σχέσεις (bullying),το περιβάλλον (θαλάσσια ρύ-
πανση) και την κοινωνία (προσφυγικό). Παράλληλα, η εικαστική πράξη μας έδωσε την 
δυνατότητα να ερευνήσουμε τη χρήση του μολυβιού, του μαρκαδόρου και του σπρέι 
σε υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό, το τσιμέντο και το σοβά ενώ η διαδικασία μας 
βοήθησε να εξοικειωθούμε με μια σύγχρονη εκδοχή τέχνης, ανακαλύπτοντας μεθόδους 
που διαφέρουν από την «κλασική» αντιμετώπιση της.  

Ακολούθως περιγράφεται η αλληλουχία των ενεργειών που  πραγματοποιηθήκαν για 
την κάλυψη της συγκεκριμένης δράσης.  

• Εισαγωγική προσέγγιση, επεξήγηση όρων, έρευνα, συλλογή πληροφοριών (α-
τομικές και ομαδικές εργασίες).   

• Επεξεργασία πληροφοριών, σχολιασμός, διαθεματικές προσεγγίσεις, συσχετι-
σμός με το σχολικό περιβάλλον (ομαδικές εργασίες).   

• Βιωματική προσέγγιση, εικαστικοί πειραματισμοί, διερεύνηση τεχνικών (ατο-
μικές και ομαδικές εργασίες).  

• Ανάλυση εργασιών, ιστορική αναδρομή, συζήτηση, προσδιορισμό αισθητικών 
παρεμβάσεων (ομαδικές εργασίες).     

• Προτάσεις αισθητικών παρεμβάσεων, επιλογή και εφαρμογή (ατομικές και ο-
μαδικές εργασίες). 

• Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση  

Ανάπτυξη σχεδιασμού 

Το πρόγραμμα διήρκησε πέντε μήνες κατά τους οποίους υλοποιήθηκαν δραστηριότη-
τες που συνδύασαν συμπληρωματικά θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις σε συ-
μπληρωματική σχέση προκειμένου να ανατροφοδοτείτε η συνολική δράση. Οι συνα-
ντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν μια ημέρα της εβδομάδας για δυο ώρες στους 
χώρους του σχολείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δεκαπέντε παιδιά εκ των οποίων 
οκτώ αγόρια και επτά κορίτσια. 

Οι δραστηριότητες διαμορφώθηκαν με κοινές αποφάσεις σύμφωνα με την ερευνητική 
και καλλιτεχνική διάθεση της ομάδας προκειμένου να ανταποκριθούμε στους στόχους 
μας και επιμερίστηκαν σε πέντε στάδια υλοποίησης. Επιλέξαμε μια ευέλικτη διαδοχή 
υλοποίησης – τόσο ως προς το πλήθος και το περιεχόμενο – τα οποία μπορούσαν να να 
προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας.    
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Στάδιο 1ο 

Ερευνήσαμε τι είναι η Street art και ποιά είναι τα είδη τέχνης που την αποτελούν. Μέσα 
από συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: πότε εμφανίστηκε; ποια στυλ και τεχνικές συμπε-
ριλαμβάνει; ποια είναι η θεματολογία των έργων της; τι εκφράζει; διερευνήθηκαν τα 
πλαίσια που την ορίζουν. Σύντομα διαπιστώσαμε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
πόλη και τον αστικό χώρο όπου, η παρεμβατική παρουσία της, εκφράζει την κριτική 
στάση του κάθε δημιουργού, απέναντι στην αναπαράσταση και την πραγματικότητα, 
την κοινωνία και την ζωή.  

Η αναζήτηση πληροφοριών από την ιστορία της τέχνης μας υπόδειξε τον τρόπο που 
έχει καταγράφει και ερμηνευτεί αυτή η τέχνη, οδηγώντας μας από τα εικονογραφήματα 
στο σπήλαιο Lascaux της Γαλλίας ως τα επίκρουστα σκαριφήματα της Νάξου και τις 
βραχογραφίες των νησιών του Αιγαίου, στη δράση και τους πειραματισμούς των hap-
penings, στην επανάσταση των μαθητών στην Αμερική που γέμισαν με ποίηση και πο-
λιτικά μηνύματα τους τοίχους των σχολείων της χώρας, στην παραβατικότητα του graf-
fiti των υπογραφών (tagging) και στον Δημήτρη Σπυρόπουλο (TAKI 183) ως τις πα-
ρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, τις συμμετοχές σε εκθέσεις και τις δημοπρασίες έρ-
γων καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως του Robert Banks (Banksy). Ατομικά και ομα-
δικά συλλέξαμε πληροφορίες, έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και  καταγράψαμε 
την άποψη καλλιτεχνών και ειδικών. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
ώστε να αναδειχτούν ιδέες και να προσδιοριστούν εκείνα τα στοιχεία που προσέγγιζαν 
τους επιδιωκόμενους στόχους (Ollerenshaw & Ritchie, 1993). Οδηγηθήκαμε στο συ-
μπέρασμα ότι η Street art είναι μια σύνθετη μορφή τέχνης που επιδέχεται πολλαπλές 
αναγνώσεις και αξίζει να τις ανακαλύψουμε.  

Τόσο το εύρος του πεδίου έρευνας όσο και το πλήθος των χαρακτηριστικών, των τε-
χνικών και των στυλ Street art που επιδιώξαμε να προσδιορίσουμε, καθώς και η μακρά 
διαδρομή της τέχνης αυτής μας οδήγησε στον καθορισμό χρονικών πλαισίων για τη 
μελέτη της εξέλιξης της, προκειμένου για την ποιοτική διερεύνηση του θέματος και την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις δεκαετίες 
΄70 -΄80, 2000 έως σήμερα και να επικεντρωθούμε στο Graffiti αναγνωρίζοντας ότι 
πολλά από τα χαρακτηριστικά του ταυτίζονται με την τέχνη του δρόμου την οποία και 
θεωρήσαμε μετεξέλιξη του.  

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 2 εβδομάδες. 

Στάδιο 2ο 

Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί στην επικοινωνία και διεκδικεί όλο και περισσό-
τερο χώρο στη γνώση, καθίσταται αναγκαία τόσο η καλλιέργεια ικανοτήτων ερμηνείας 
οπτικών μηνυμάτων και εννοιών όσο και η παραγωγή κριτικής σκέψης και δημιουργι-
κότητας. (Gunther R. K.,1994).  
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Εστιάσαμε την έρευνα μας στη διαπίστωση ότι μερικά στυλ graffiti letters έχουν κοινά 
στοιχεία με τα ιδεογράμματα όπως οι κινεζικοί και ιαπωνικοί «χαρακτήρες» καθώς και 
με το  φωνολογικό σύστημα της ελληνικής μικρογράμματης γραφής. 

Τα ιδεογράμματα είναι εξέλιξη των εικονογραμμάτων με πιο αφαιρετική μορφή και 
συμβολική αναφορά δεδομένου ότι, συμπεριλαμβάνουν αφαιρετικές εικόνες και κα-
θαρά συμβολικά σχήματα που απεικονίζουν έννοιες των οποίων το νόημα δεν μπορεί 
να ερμηνευτεί ως εικόνα.(Κουρουπέτρογλου Γ,Λιάλιου Σ.,2000). 

Η μικρογράμματη γραφή προέρχεται από το ιωνικό αλφάβητο της Mιλήτου και φαίνε-
ται να εξελίχθηκε μέσα από την ανάγκη να γράφονται γρήγορα και με πολλές πληρο-
φορίες οι χειρόγραφες επιστολές. Τυποποιείται τον 8ο/9ο αι. μ.X. και διακρίνεται από 
την προσαρμογή της μορφής των γραμμάτων στην κίνηση της γραφής, χρησιμοποιώ-
ντας κυρίως τα πεζά γράµματα και έκτοτε με μικρογράμματη γραφή γράφονται όλα τα 
χειρόγραφα ( Παπαναστασίου Γ,2009).  

Η απόδοση των ονομάτων μας με διαφορετικούς τρόπους ήταν η αφορμή για τις πρώτες 
δημιουργίες. Αναζητήθηκαν παραδείγματα ελληνικής μικρογράμματης γραφής και 
στυλ graffiti letters. Επιλέχτηκαν τα πλάγια και πεζά της μικρογράμματης γραφής στη 
τυπογραφική τυποποίηση τους και τα στυλ graffiti letters: flava, kodiak, oldschool, 
throwup, bubbles, wavy, jadimind με τα οποία πειραματίστηκε η ομάδα (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Α) Απόδοση ονομάτων με στυλ graffiti letters και Β) με τη χρήση ελληνικής 
μικρογράμματης αλφαβήτου. 

Επιδίωξη μας μεταξύ άλλων, ήταν να γίνει σαφής η ύπαρξη οπτικών μηνυμάτων που 
μπορούν να «διαβαστούν», να προσδιοριστούν και να ερμηνευτούν ώστε σταδιακά να 
ενεργοποιηθεί η ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν τις νέες πληροφορίες που πε-
ριέχονται στα έργα τους ώστε να τις ερμηνεύσουν. Μέσα από την αρχική επεξεργασία 
του θέματος  και τη συζήτηση, οι πρώτες σκέψεις διευρύνονται δημιουργώντας ένα 
υπόβαθρο πλούσιο σε ερεθίσματα ως μια διαδικασία που μετασχηματίζει τις ιδέες σε 
δημιουργικές προτάσεις, διευρύνοντας παράλληλα την εμπειρία της ομάδας. 
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Πρόθεση μας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν και άλλες πηγές νοήματος, να προκληθούν 
εντυπώσεις και σκέψεις ως προϊόντα εξωλεκτικής επικοινωνίας, να ενεργοποιηθούν 
νοητικοί δρόμοι (οπτική σκέψη) προσεγγίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανθρώπινη ε-
πικοινωνία σφαιρικότερα. (Χατζησαββίδης Σ.,2003,Wileman, R. E.,1993). 

Το στάδιο της δημιουργίας ενίσχυσε τη διάθεση μας για αναζήτηση περισσοτέρων μορ-
φών και τεχνικών καθώς και πληροφοριών για την προέλευση των graffiti. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 3 εβδομάδες. 

Στάδιο 3ο 

Εξετάσαμε τη στυλιζαρισμένη υπογραφή (tag), παρακολουθήσαμε σχετικά video clips, 
διαπιστώσαμε την επιρροή της hip hop κουλτούρας και συζητήσαμε για κώδικες, ά-
γραφους νόμους και  κοινωνικές ομάδες. Διερευνήσαμε διαφορετικές εικαστικές - εκ-
φραστικές τάσεις που αποτυπώνονται στο αστικό τοπίο, ως αποτέλεσμα κοινωνικών 
επιρροών και σχέσεων της καθημερινής ζωής, συσχετίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
έννοια της κουλτούρας με την τέχνη (Πασχαλίδης Γ.,Χαμπούρη-Ιωαννίδου Α.,2002).  

Από το σύνολο του υλικού που διαπραγματευτήκαμε διαπιστώσαμε ότι η υπογραφή 
χρησιμοποιήθηκε για την επικύρωση μιας δημιουργίας ακολουθώντας τα πρότυπα των 
παραδοσιακών καλλιτεχνών στα έργα τέχνης αλλά και ως ανεξάρτητη παρέμβαση στο 
αστικό περιβάλλον. Μια ή περισσότερες υπογραφές επαναλαμβάνονταν στο ίδιο ση-
μείο του τοίχου αλλά και σε διαφορετικά σημεία διαφορετικών πόλεων, αναπαράγο-
ντας ένα τρόπο έκφρασης ο οποίος εδραιώνει το αποτύπωμα του κάθε καλλιτέχνη του 
graffiti, περιέχει συμβολισμούς, κώδικές επικοινωνίας, προβάλλεται αποκλειστικά και 
μόνο σε δημόσιους χώρους, και διαμορφώνει μοναδικά χαρακτηριστικά ως ταυτότητα 
ενός νέου είδους τέχνης. 

Διαπιστώσαμε ότι η υπογραφή, ως πρωτοεμφανιζόμενος τύπος graffiti εμφανίστηκε 
την ίδια περίοδο (1970) με την ανάπτυξη του μουσικού είδους rap και του χορού break 
dance και εμπεριέχει πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. Συμπεράναμε ότι το graffiti 
- ως οπτική έκφραση της hip hop - , διαμόρφωσε ένα νέο αισθητικό πρότυπο που πε-
ριέχει ιδέες και καλλιτεχνικές εκφράσεις πού προέρχονται από την κοινωνία  και το 
αστικό περιβάλλον, ενώ σε δεύτερο επίπεδο αναδείχθηκαν ο διάλογος και οι αλληλε-
πιδράσεις των καλλιτεχνικών τάσεων και εκφράσεων. 

Η εμπειρία των μαθητών αποτυπώθηκε στο χαρτί όπου με χρωματικές εναλλαγές και 
επικαλύψεις δημιουργηθήκαν έργα που διαπραγματεύονταν την έννοια του χώρου, του 
ρυθμού, της σύνθεσης και μορφικών στοιχείων όπως της γραμμής. Αρχικά η δημιουρ-
γική έκφραση προσανατολίστηκε στην ποσότητα των tag στον ίδιο χώρο (bombing) 
και στη συνέχεια στην ποιότητα τους (piecing). Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν δεν 
απεικονίζουν κάτι συγκεκριμένο αλλά είναι ένα σύστημα-σύνολο γραμμών που περι-
πλέκονται με χαοτικό τρόπο.  Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από εκφραστική 
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αμεσότητα, αυτοματισμό και τυχαιότητα, στοιχεία που μας οδήγησαν στη  ζωγραφική 
της δράσης (Gombrich Ε.Η., 1998) και στο συσχετισμό των tags graffiti names με  τη 
ζωγραφική του J.Pollock (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2:Α) tags graffiti names από την ομάδα, Β) Number 1, Jackson Pollock, 1950 

Το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη εσωτερική δομή και μοναδικό-
τητα, έχει στοιχεία πολυπλοκότητας και συμμετρίας τα οποία προκύπτουν μέσα από 
μια ποικιλία ελεύθερων και γεωμετρικών σχημάτων που μας παραπέμπουν στα φρά-
κταλ. Διευρύνοντας  τις αναζητήσεις μας εξετάσαμε την έννοια του «χώρου» μέσα από 
το πρίσμα της οργάνωσης του στη ζωγραφική, αλλά και ως τόπου μέσα στον οποίο 
βρισκόμαστε και δραστηριοποιούμαστε.  

Έχοντας υλοποιήσει σχέδια στο χαρτί επεκταθήκαμε στην αυλή του σχολείου και αντι-
καθιστώντας τους μαρκαδόρους με σπρέι δημιουργήσαμε υπογραφές σε επιλεγμένα 
πάνελ συνεχίζοντας τους πειραματισμούς.  

Η δραστηριότητα πλαισιώθηκε με ενημέρωση για τα υλικά και τη χρήση τους. Επιδί-
ωξη μας ήταν να προσδιοριστούν οι ιδιότητες τους και να συσχετιστούν με τη διάρκεια 
ζωής του έργου, το εφήμερο και το διαχρονικό. Επισημάναμε ότι η χρήση σύγχρονων 
υλικών, όπως του σπρέι, στη δημιουργία έργων που δεν τηρούν κανόνες άρτιας εκτέ-
λεση οδηγεί σε χρωματικές αλλοιώσεις και διάβρωση των υλικών (ξεφλούδισμα) σε 
αντιπαραβολή με έργα από την ιστορία της τέχνης (πχ. τοιχογραφίες Θήρας και Κνω-
σού) που δημιουργήθηκαν με τεχνικές προδιαγραφές στην εφαρμογή των υλικών τους 
όπως της νωπογραφίας. Ακολούθησε συζήτηση για την παροδικότητα των έργων στο 
δρόμο και για την έννοια του «χρόνου» στο έργο τέχνης.   

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 3 εβδομάδες. 

Στάδιο 4ο 

Με αφορμή τα graffiti characters και τη θεματολογία τους προσανατολιστήκαμε στη 
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δημιουργία σχεδιαστικής πρότασης. Επιδίωξη μας ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
περιβάλλοντος και η δημιουργική απόδοση των απόψεων μας σε μορφή graffiti. 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις (video,ppt) εστιάζοντας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
επισημάνθηκε ο διττός ρόλος του ανθρώπου σε θέματα περιβάλλοντος και αναζητήθη-
καν πληροφορίες για τους αρνητικούς παράγοντες της θαλάσσιας ρύπανσης με ανα-
φορά τον τόπο μας, την Αίγινα.  

Σχεδιαστική πρόταση της ομάδας για τη δημιουργία τοιχογραφίας με graffiti characters 
αποτέλεσε: «Ο αλλοτριωμένος και εξαγριωμένος Ποσειδώνας, ο καπιταλισμός και η υ-
περαλίευση περιπλέκονται σε μια δύνη τοξικών αποβλήτων, σκελετωμένων ψαριών και 
παραμορφωμένων θαλάσσιων οργανισμών αποτέλεσμα της αλόγιστης ανθρώπινης πα-
ρέμβασης στο περιβάλλον. Ο αγανακτισμένος αστερίας και το σκυλόψαρο καθαρίζουν 
και προστατεύουν το βυθό διατηρώντας τον πλούτο και την ομορφιά του ενώ ξέγνοιαστα 
τα θαλάσσια πλάσματα απολαμβάνουν ένα καθαρό περιβάλλον και στέλνουν ένα αισιό-
δοξο μήνυμα ζωής.» (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3:graffiti characters από την ομάδα (διαστάσεις: 2μ x 4,30μ) 

Ως προς το μάθημα των εικαστικών, εξετάστηκε η χρήση μορφικών στοιχείων όπως 
της γραμμής και της φόρμας και η χρήση κανόνων σύνθεσης όπως η τοποθέτηση και η 
ιεράρχηση στοιχείων σε μια εικόνα, ενώ χρήσιμες ήταν οι γνώσεις των μαθητών για 
θέματα οικολογικής κρίσης και τις συνέπειες των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περι-
βάλλον από την διδαχθείσα ύλη της οικιακής οικονομίας και της βιολογίας. Η διασύν-
δεση της δραστηριότητας με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ανέδειξε την έννοια 
της «αλληλεπίδρασης» δίνοντας μας τη δυνατότητα σφαιρικότερης αντίληψης του θέ-
ματος.   

Οι συσχετισμοί εννοιών μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, χωρίς την άμεση 
διδασκαλία τους, προσεγγίζει την έννοια της διαθεματικότητας σύμφωνα με την οποία 
η θέση των διακριτών μαθημάτων καταλαμβάνεται από θέματα και ζητήματα που μπο-
ρούν να συσχετιστούν με την κοινωνία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
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(Ματσαγγούρας Η.,2002). 

Οι περιβαλλοντολογικές προεκτάσεις δόθηκαν με τη χρήση Stencil όπου το σχέδιο προ-
ετοιμάζεται και χρωματίζεται δημιουργώντας συγκεκριμένο αποτύπωμα. Επιλέχτηκαν 
στοιχεία της φύσης όπως πουλιά και φύλλα για τη δημιουργία πολύχρωμης σύνθεσης 
με συμβολικό περιεχόμενο. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για το ρόλο, 
τις δραστηριότητες και την προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Α-
γρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) που εδρεύει στην Αίγινα. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 8 εβδομάδες. 

Στάδιο 5ο 

Συνεχίζοντας την αναζήτηση μας εξετάσαμε την τεχνική των stickers (αυτοκόλλητες 
ετικέτες) που διακρίνονται σε πολλούς τύπους με κοινά χαρακτηριστικά όπως ο προ-
σχεδιασμός τους, η γρήγορη τοποθέτηση και η πολλαπλή αναπαραγωγή τους. Αποφα-
σίσαμε το περιεχόμενο τους να σχετίζεται με τη σχολική ζωή και να μεταφέρει μηνύ-
ματα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Εξετάσαμε τη δια-
χείριση της πληροφορίας μέσα από το πρίσμα των γραφικών τεχνών οι οποίες συνδυά-
ζουν ένα σύνολο μεθόδων για την σχεδιαστική και καλλιτεχνική επιμέλεια, την εκτύ-
πωση και την αναπαραγωγή μηνυμάτων – πληροφοριών. Τα πρώτα stickers που δη-
μιουργήσαμε αφορούσαν μηνύματα για την καθαριότητα στο σχολικό χώρο. Κατα-
σκευάστηκαν ψηφιακά από την ομάδα, με τη χρήση κειμενογράφου και διακοσμητικών 
γραμματοσειρών από το wordArt και εκτυπώθηκαν πολλαπλά αντίγραφα τα οποία α-
ποτέλεσαν το βασικό υλικό δραστηριότητας με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών 
της Α΄ τάξης. Με ευφάνταστο τρόπο τοποθετήθηκαν  στους διαδρόμους του σχολείου 
ανάποδα, με τη κολλώδη επιφάνεια ελεύθερη ώστε οι ανυποψίαστοι μαθητές να τα πα-
τούν κατά το βηματισμό τους. Μόνο ξεκολλώντας τα από τα παπούτσια τους μπορού-
σαν να διαβάσουν τα μηνύματα. Στη συνέχεια αποφασίσαμε τη δημιουργία χειροποίη-
των stickers ως μηνύματα προς όλους και αναφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη 
σχολική πρόοδο(εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: stickers φτιαγμένα με το χέρι και με τη χρήση Η.Υ 
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Επιδίωξη μας ήταν να διερευνηθούν επίκαιρα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν την 
ομάδα σχετικά με τη σχολική ζωή, να διατυπωθούν ερωτήματα και να εκφραστούν 
απόψεις που θα συμβάλουν θετικά στην εξεύρεση λύσεων. 

Η εξοικείωση των μαθητών με τη διαχείριση αρχείων και τη χρήση υπηρεσιών αναζή-
τησης στο παγκόσμιο ιστό βοήθησε να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία ώστε να 
μορφοποιηθούν τα κείμενα και να δημιουργηθούν stickers σε κώδικα QR. Επιδίωξη 
μας ήταν η διερευνητική χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου αναζήτησης πληροφο-
ριών και υποστήριξης δραστηριοτήτων, ώστε να αναγνωριστούν ορισμένες από τις δυ-
νατότητες που παρέχει για τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση στοι-
χείων (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής, 2003). 

Ο κώδικας QR (Quick Response), μια σύγχρονη μορφή κωδικοποιημένης πληροφόρη-
σης χρησιμοποιήθηκε για τη διάδοση μηνυμάτων σε χώρους εκτός σχολείου. Περιμε-
τρικά, στη διαδρομή προς το σχολείο και σε σημεία συνάντησης των μαθητών, τοπο-
θετηθήκαν stickers σε κώδικα QR το περιεχόμενο των οποίων ενεργοποιούσε τους μα-
θητές με συγκεκριμένες προτροπές. Ενδεικτικά η ομάδα προέτρεψε τους μαθητές: να 
λένε όχι σε κάθε εθισμό, να  βάψουν τον κόσμο, να  βάλουν στόχους αλλά και να απο-
φεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: stickers σε κώδικα QR 

Παρόμοια με τα stickers, τα wheat pasting είναι προετοιμασμένες εικόνες που συνήθως 
κόβονται στο περίγραμμα και επικολλούνται όπως οι αφίσες. Η τεχνική αυτή χρησιμο-
ποιήθηκε για τη δημιουργία σύνθεσης με θέμα το προσφυγικό. Επιδίωξη μας ήταν η 
ευαισθητοποίηση όλων σε κοινωνικά θέματα, όπως η ζωή των προσφύγων στη χώρα 
και τον τόπο μας και η βιωματική προσέγγιση του μέσα από μια καλλιτεχνική δραστη-
ριότητα. Μέσα από τη δημιουργική έκφραση ως απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε την κοινωνική διάσταση μιας καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας. Πιο συγκεκριμένα, πως ο καλλιτέχνης μέσα από τη θεματολογία των έργων του 
και με συγκεκριμένους στόχους, μπορεί να αναλαμβάνει μια κοινωνική αποστολή, α-
ποσκοπώντας στην ενημέρωση, τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των αν-
θρώπων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (Beardsley C.M.,1989).  
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Αξιοποιήθηκαν τα πάνελ με τις υπογραφές ορίζοντας τες ως φόντο του θέματος ενώ με 
διάφορους συμβολισμούς δημιουργήθηκαν εικόνες μεταφέροντας συναισθήματα και 
μηνύματα για ότι βλέπουμε, ακούμε και βιώνουμε. 

Διάρκεια δραστηριοτήτων: 6 εβδομάδες. 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούνται σε όλα τα στάδια ως προς τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και 
τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν,  τόσο από την επεξεργασία των πληροφοριών όσο 
και από τους δημιουργικούς πειραματισμούς, συνοψίζουν την  εικόνα υλοποίησης της 
δράσης. Όπως αναφέρθηκε απώτερος στόχος των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι η 
ανάδειξη και προώθηση των στοιχείων του πολιτισμού, η καλλιέργεια της αισθητικής 
των μαθητών και η σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες. Επιδιώχτηκε οι μαθητές να 
αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα αναπαράγουν βιωματικά συνδέοντας  τη θε-
ωρία με την καλλιτεχνική έκφραση.  

Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αυτής της δράσης, η οποία υλοποιήθηκε και ολοκληρώ-
θηκε με την ακούραστη προσπάθεια των μαθητών, επιβεβαίωσε τους στόχους που ε-
ξαρχής τέθηκαν, ενώ η συλλογικότητα και η συνεργατικότητα που ήταν αναγκαία για 
την υλοποίηση, αναδιαμόρφωσε τις σχέσεις της ομάδας τόσο μεταξύ τους όσο και με 
το σύνολο των μαθητών δεδομένου ότι άνοιξε ένα νέο διάλογο. Διαμορφώθηκαν πιο 
προσωπικές σχέσεις ανακαλύψαμε νέα πεδία προβληματισμού προτείνοντας στο σύ-
νολο της μαθητικής κοινότητας μια εναλλακτική μορφή έκφρασης αλλά και διαμόρ-
φωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας. Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά 
καλά τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τους ρυθμούς συμμετοχής των συμμαθητών τους. 
Δόθηκε χρόνος σε ατομικό επίπεδο προκειμένου ορισμένοι μαθητές να εξοικειωθούν 
με τη χρήση των υλικών και των μέσων και να πειραματιστούν.  

Η προσέγγιση του θέματος ακολούθησε συγκεκριμένα βήματα και οργανώθηκε σύμ-
φωνα με τις επιθυμίες και τα χαρακτηριστικά της ομάδας. Περιλάμβανε διαφορετικές 
μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης εστιάζοντας στη Street art, τα στυλ και τις τεχνικές 
που την αποτελούν, αν και η κύρια πηγή έμπνευσης ήταν ο μεταξύ μας διάλογος. Α-
φορμή για σύνδεση με το περιεχόμενο της δράσης αποτέλεσε δευτερογενές υλικό (ει-
κόνες, βίντεο, κλπ) και πρωτογενές (μαθητικά σχέδια, ζωγραφιές) στοχεύοντας στην 
ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ.bullying), περιβαλλο-
ντικά (π.χ. θαλάσσια ρύπανση) και κοινωνικά (π.χ. προσφυγικό).  

Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν διατυπώνοντας απόψεις και δοκιμάζοντας 
τεχνικές, έστω και αν δεν ήταν πάντα «σωστές». Εύκολα αντιλαμβάνονταν, δύσκολες 
για την ηλικία τους εικαστικές έννοιες (χώρος, συμβολισμός) και διατύπωναν 
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ερωτήσεις που οδηγούσαν σε διάλογο. Διακριτικές παρεμβάσεις γίνονταν όπου κρίνο-
νταν αναγκαίο για να αποσαφηνιστούν θέσεις, να ξεπεραστούν δυσκολίες, διατηρώ-
ντας ωστόσο τη προσωπική διαδρομή στη συμμετοχή του κάθε μαθητή.        

Οι μαθητές κατάφεραν σύντομα να διακρίνουν ότι η Street art είναι μια τέχνη των πό-
λεων και προσανατολίστηκαν περισσότερο στην έρευνα και αποδέχτηκαν την ελεγχό-
μενη εφαρμογή των τεχνικών της στο ευρύτερο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των πλη-
ροφοριών και της γνώσης που κατέκτησαν μέσα από την έρευνά τους. 

Ενδεικτικό συμπέρασμα είναι ότι ανάγκη για αισθητικές παρεμβάσεις που εκφράζουν 
κάποιου είδους διαμαρτυρία ή αντίσταση υπάρχει σε αισθητικά «άσχημους» δημόσιους 
χώρους που τους συναντάς συχνότερα στις πόλεις, παρά σε τόπους με μορφολογική 
ιδιαιτερότητα και ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουν οι 
μαθητές στον τόπο τους.  

Τα αγόρια αρχικά αντιμετώπισαν με επιφύλαξη τα κορίτσια τα οποία συμμετείχαν με 
αμηχανία. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος με εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε τεχνικά θέματα. Εστιάζοντας στην αναγκαιότητα της πολυφωνίας 
και της συμμετοχής καταφέραμε να συνεργαστούμε αν και γνωρίζαμε ότι η Street art 
είναι ατομική υπόθεση για κάθε καλλιτέχνη. 

Μέσα από το σύνολο των εργασιών (καταγραφές, προσχέδια, ζωγραφιές, κ.α) περιγρά-
φεται η δημιουργική πορεία του κάθε μαθητή και η ποιότητα της εμπειρίας του αποτε-
λώντας στοιχεία αποτίμησης τόσο των διαδικασιών που συμμετείχε όσο και των διερ-
γασιών στη μαθησιακή του πορεία.  

Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς το πλούσιο υλικό που επεξεργαστήκαν 
αλλά και δημιούργησαν οι μαθητές τους επέτρεπε να αυτό-αξιολογούνται και να  πα-
ρακολουθούν όλα τα στάδια που ενεπλάκησαν. Διαπιστώσαμε ότι μέσα από ένα νεα-
νικό τρόπο έκφρασης διευρύνθηκαν οι γνώσεις, δημιουργηθήκαν συνεργασίες, κατα-
τέθηκαν σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα που εκφράστηκαν δημιουργικά. 

Στην εργασία  παρουσιάστηκε ένα μικρό μόνο δείγμα από την πορεία της δράσης , το 
οποίο συμπιέστηκε  στα «σημαντικότερα» χωρίς να αποτιμάτε το εύρος της καλλιτε-
χνικής διεργασίας και της μαθησιακής πορείας του κάθε μαθητή.  

Επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των στόχων μας παρά τον περιορισμένο  χρόνο εκ-
πόνησης του προγράμματος, τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών που του αναλογούν και 
παρά τη μαθητική διαρροή που παρουσιάστηκε σταδιακά λόγω εξωσχολικών υποχρε-
ώσεων των μαθητών. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον που προκάλεσε σε όλους μας το θέμα και 
ο τρόπος που προσεγγίστηκε άφησε θετικές εντυπώσεις και διάθεση για συμμετοχή σε 
παρόμοιες δράσεις.   
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ματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. (Δια-
θέσιμο στο https://omilosglossas.files.wordpress.com/2013/03/ergasia108.pdf προσπε-
λάστηκε στις 18/2/2019)  
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Διδάσκοντας ένα παραμύθι με βάση τις αρχές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
(E.Q.) 

Ξενάκη Αντωνία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Phd, jenakis@hol.gr 

Περίληψη 

Η σημαντικότητα του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι κοινώς αποδεκτή. 
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το πώς διδάσκεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και ποιά γνωστικά πεδία καλύπτει. Η απάντηση στο ερώτημα παραμένει 
αόριστη, καθώς η εφαρμογή της στην εκπαίδευση εναπόκειται στη δημιουργικότητα 
και στην πρωτοβουλία του καθενός που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική πράξη μέσα στη 
σχολική τάξη. Ερωτήματα όπως ποιές οδηγίες ακολουθούνται , ποιά μέσα, περιεχόμενα 
και ποιές παιδαγωγικές μέθοδοι τίθενται σε εφαρμογή διατρέχουν την προβληματική 
γύρω από αυτό το θέμα. Οι μαθητές μικρής ηλικίας είναι περισσότερο δεκτικοί στη νέα 
γνώση, υιοθετούν δεξιότητες και στάσεις ανάλογα με αυτό που τους δίνεται κάθε φορά, 
και έχοντας ανάγκη να διδαχθούν τον τρόπο να μαθαίνουν παρά από επεξηγήσεις και 
παρατηρήσεις. Κατ’επέκταση το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς επιτυγχάνεται 
η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης και σε 
διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα, με ποιά μέσα και ποιές παιδαγωγικές μεθόδους. 

Λέξεις-Κλειδιά : Συναισθηματική νοημοσύνη, δεξιότητες, αφήγηση παραμυθιού. 

Εισαγωγή 

Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη αντιπροσωπεύει το βαθμό συναισθηματικής ωρι-
μότητας του κάθε ατόμου, της ικανότητάς του να βρίσκεται σε αρμονία και ισορροπία 
με τον εαυτό του, με τα συναισθήματα του, χωρίς να παρασύρεται από αυτά. Αυτή η 
συναισθηματική ωριμότητα αναπτύσσεται αρχικά παράλληλα με την ωριμότητα στον 
τρόπο σκέψης και την ικανότητα αυτοκυριαρχίας και δευτερευόντως σε αλληλεπί-
δραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσα από την 
καλλιέργεια του εαυτού και την ανάπτυξη αξιών όπως η δύναμη, η εμπιστοσύνη αρχικά 
με τον ίδιο του τον εαυτό και έπειτα με τους άλλους. Όπως αναφέρει ο Goleman (2011) 
η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης συμβάλλει περισσότερο από τη γνω-
σιακή νοημοσύνη στην επιτυχία ενός ανθρώπου. Με γνώμονα τη διαπίστωση αυτή, 
στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των αρχών που διέπουν την συναισθη-
ματική νοημοσύνη μέσα από την αφηγηματική τεχνική ενός παραμυθιού και την αξιο-
ποίηση και πρόταση δραστηριοτήτων γλωσσικής εμπέδωσης, καλλιεργώντας παράλ-
ληλα δεξιότητες αντίληψης και έκφρασης των συναισθημάτων, υπευθυνότητας, ποιο-
τικής επικοινωνίας, δημιουργικής σκέψης, αυτογνωσίας και ενσυναίσθησης. Η επιλογή 
του παραμυθιού του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry έγινε χάριν του 
διαχρονικού και συμβολικού του χαρακτήρα, απευθύνεται στην παιδική ηλικία με ενή-
λικες και διαχρονικές αξίες. Μέσα από παιδικές ζωγραφιές, του ίδιου του συγγραφέα, 
έχει τη δυνατότητα να έρθει κοντά στον παιδικό τρόπο σκέψης και αντίληψης. 
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Παράλληλα με την ανάπτυξη αξιών μπορεί να λειτουργήσει μέσα από δραστηριότητες 
ως εμπέδωση γαλλικού λεξιλογίου και εκμάθηση απλών διαλόγων μέσα από το παιχνίδι 
ρόλων, στο διδακτικό αντικείμενο της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση.  

Αξιοποίηση εννοιών συναισθηματικής αγωγής στην αφήγηση παραμυθιού 

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή μιας τέτοιας εκπαιδευτικής πρότασης στην τάξη 
είναι το θετικό και δημιουργικό αίσθημα ασφάλειας μέσα στην τάξη. Αυτό ξεκινά με 
την κατάλληλη στάση του συντονιστή – εκπαιδευτικού και από το συνεχές μέλημα 
προσοχής, υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Ο ενθουσιασμός και η ενεργή συμμετοχή θα 
πρέπει να είναι τα στοιχεία που διαπνέουν την δραστηριότητα της ομάδας. Δεδομένου 
ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα στην πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης και πιο 
συγκεκριμένα στην πέμπτη (Ε’) και έκτη τάξη (ΣΤ’) του δημοτικού σχολείου, η εδραί-
ωση εξαρχής ενός καλού κλίματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω έκβαση. 
Κατά συνέπεια, οι οποιεσδήποτε εντάσεις ή παρεξηγήσεις στην ομάδα, θα πρέπει να 
έχουν εξαλειφθεί, ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα προσωπικής έκφρασης, νιώ-
θοντας αποδεκτός και ασφαλής. Η επιλογή του παραμυθιού του Μικρού Πρίγκιπα δι-
καιολογείται από το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαχρονική λογοτεχνική ιστορία με 
φιλοσοφικές προεκτάσεις και ανθρώπινες αξίες, παρουσιαζόμενες με ουσιαστικό και 
απλό τρόπο, ικανή να την αντιληφθεί και ένα παιδί ηλικίας δημοτικού.. Μέσω του συμ-
βολισμού που την χαρακτηρίζει μπορεί να αναγνωσθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σε 
κάθε ηλικία να μεταβιβάσει κάτι ουσιαστικό. Tο θέμα και η αξία της φιλίας, της αγά-
πης, της παιδικότητας και ο κόσμος των ενηλίκων είναι πολύ κοντά στους άξονες εν-
διαφέροντος των μαθητών αυτής της ηλικίας. Το ενδιαφέρον που ανακύπτει για ένα 
λογοτεχνικό κείμενο είναι ανθρωπολογικού, πολιτισμικού και αναμφισβήτητα λεξιλο-
γικού και γραμματικού χαρακτήρα όταν πρόκειται για μια ξένη γλώσσα, στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση η γαλλική. Οι έννοιες της ενσυναίσθησης, της συνείδησης του εαυτού, 
της συνειδητοποίησης του συναισθήματος και της ξεχωριστής ταυτότητας του καθενός 
διατρέχουν όλο το έργο. Κάθε κεφάλαιο θα μπορούσαμε να πούμε αντιπροσωπεύει και 
μια συγκεκριμένη στάση ζωής με συγκεκριμένες επιλογές, στη διάρκεια του ταξιδιού 
του Μικρού Πρίγκιπα. Η συμβολικότητα δίνει την ελευθερία σε μια άχρονη διάσταση, 
ο καθένας να μπει στη θέση του ήρωα, να έρθει αντιμέτωπος με τις προσωπικές του 
αξίες, να επαναπροσδιορίσει τις ήδη υπάρχουσες και ίσως να διαμορφώσει νέες. Η ε-
μπειρία γίνεται το μέσο αυτοπροσδιορισμού του ατόμου και ο καθένας στο τέλος της 
ιστορίας έχει αποκομίσει τα δικά του συμπεράσματα, βιώνοντας και μεταφράζοντας 
την ανάγνωση με την προσωπική του ματιά. Παράλληλα με την εισαγωγή ενός αφηγή-
ματος στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, καλλιεργείται η φιλαναγνωσία και κατ’επέ-
κταση η ευχάριστη εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Τα γραμματικά και συντακτικά φαι-
νόμενα της γλώσσας αποκτούν ένα πιο ευχάριστο χαρακτήρα μέσα από ένα αυθεντικό 
κείμενο. Μια τέτοια διάσταση εκμάθησης της ξένης γλώσσας υποστηρίζεται από το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών (CECRL), καθώς αναπτύσσονται 
μέσω των λογοτεχνικών κειμένων οι κοινωνικο-πολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών.  
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Σε πρώτο στάδιο και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η κατάλληλη εισαγωγή με στοιχεία 
πραγματολογικά και ιστορικά για το έργο από τον συντονιστή, οι μαθητές χωρίζονται 
σε ομάδες και ξεκινούν με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, είτε μέσα στο ωρολόγιο πρό-
γραμμά τους, είτε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, την ανάγνωση των κεφαλαίων του 
παραμυθιού. Σε κάθε κεφάλαιο αναλύεται λεξιλόγιο συγκρατώντας τις λέξεις – κλει-
διά, επισημαίνονται εν κειμένω τα γραμματικά φαινόμενα που έχουν ήδη διδαχθεί και 
σχολιάζεται η ιστορία και τα βασικά της στοιχεία. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, 
προσπαθώντας να μυηθούν στην έννοια της συνεργασίας έχοντας ένα συγκεκριμένο 
κοινό στόχο σε κάθε διδακτική ώρα. Η διαμόρφωση των ομάδων σε κυκλικό σχήμα 
συμβάλλει στη μεταξύ τους διαδραστικότητα, καθώς ο καθένας αισθάνεται ότι εμπερι-
κλείεται σε ένα όλο, που απορρέει μέσα από το συνεχές του κύκλου. Δίνεται πάντα 
χρόνος στις ομάδες να δουλέψουν μόνες τους και στη συνέχεια να απευθυνθούν στην 
ολομέλεια της τάξης εκφράζοντας τις δυσκολίες που συνάντησαν, τα συναισθήματα 
και τις εντυπώσεις που τους προκάλεσαν οι ήρωες της εκάστοτε ιστορίας. Τα σχόλια 
της κάθε ομάδας καταγράφονται σε ένα χαρτί και στη συνέχεια ο συντονιστής – εκπαι-
δευτικός τα ομαδοποιεί καταγράφοντάς τα στον πίνακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλοι 
να γνωρίζουν το διαφορετικό συναίσθημα και εντύπωση που τους προκάλεσε η ίδια 
ιστορία και να το βλέπουν παραστατικά. Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού παραμένει συντονιστικός, προτρεπτικός και ενθαρρυντικός, εξασφαλίζοντας ένα 
θετικό κλίμα συνεργασίας, δίνοντας σε όλους τους μαθητές τη δυνατότητα προσωπικής 
έκφρασης στα πλαίσια ισότητας. Στο πρώτο αυτό επίπεδο επαφής με το κείμενο, η επι-
λογή των δραστηριοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, ώστε να μην 
αποτρέψει κάποιους και ως βασικό στόχο να έχει τη γνωριμία και εξοικείωση των ο-
μάδων μεταξύ τους. Η επιλογή απλών παιχνιδιών μίμησης αρχικά με την παράλληλη 
χρησιμοποίηση λεξιλογίου της ιστορίας, στην ξένη γλώσσα, παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εδραίωση ενός κλίματος αποδοχής των μελών μεταξύ τους και της αφομοίωσης 
εννοιών της ξένης γλώσσας με δημιουργικό τρόπο. Σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης 
οι μαθητές προτρέπονται να σημειώνουν, συλλέγοντας φράσεις από το κείμενο διαχρο-
νικού και συμβολικού χαρακτήρα όπως «Αναρωτιέμαι αν τ’αστέρια φωτίζονται για να 
μπορέσει κάποια μέρα να βρει ο καθένας το δικό του» (Κεφ. ΧVII) ή «Δεν είμαι για σένα 
παρά μια αλεπού όμοια με εκατό χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Αλλά αν με εξημερώσεις, θα 
έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο» (Κεφ. ΧΧΙ).  

Καθώς οι δραστηριότητες δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση του βιβλίου, 
αναγκαία κρίνεται από τον συντονιστή σε συνεργασία με τους μαθητές, ενός κεφαλαίου 
του βιβλίου. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την καταλληλότητα του περιε-
χομένου του για επεξεργασία του συναισθήματος υπό διαφορετικά πρίσματα. Το κε-
φάλαιο ΧΧΙ, όπου ο μικρός πρίγκιπας στη πορεία της άχρονης περιπλάνησής του σε 
διαφορετικούς αστεροειδείς (συνολικά 6) συναντά μια αλεπού, παρουσιάζεται ως πρό-
σφορο για επεξεργασία του συναισθήματος των μαθητών μέσα από διαφορετικές προ-
τάσεις δραστηριοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης. διδακτικό περιεχόμενο του κε-
φαλαίου αυτού είναι που το καθιστά κατάλληλο για την περαιτέρω επεξεργασία στις 
παρακάτω δραστηριότητες. 
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Ο mr Class Dojo… «ξανασυστήνεται»! 

Πιτσίλκα Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.0 M.Sc., elenpitsi@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν Poster παρουσιάζεται η χρήση της εφαρμογής Class Dojo ως εργαλείο 
ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τους γονείς των μαθητών. Πρόκειται για μια 
εφαρμογή που αξιοποιήθηκε στα πλαίσια δυο συνεχόμενων σχολικών ετών που όμως 
απευθύνονταν στους γονείς δυο διαφορετικών τάξεων. Το Class Dojo δίνει τόσο σε 
γονείς όσο και σε μαθητές την δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με στάσεις, 
συμπεριφορές, γνώσεις και δεξιότητες που κατακτούν οι μαθητές στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης και γενικότερα, του σχολικού περιβάλλοντος.  

Λέξεις-Κλειδιά:Class Dojo, μαθησιακή διαδικασία, ανατροφοδότηση, επίδοση, συ-
μπεριφορά 

Εισαγωγή 

Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην αύ-
ξηση του αριθμού των χωρών σε 193 που διασυνδέονται πλέον στον Παγκόσμιο Ιστό. 
Σε τέσσερεις δεκαετίες, το διαδίκτυο κατέφερε να συνδυάσει ήχο, εικόνα και κείμενο 
και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας. 

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί σημαντικά, 
ωστόσο η αποτελεσματικότητα στη μάθηση από τη χρήση Νέων Τεχνολογιών δεν είναι 
κάτι αυτονόητο, χρειάζεται κατάλληλη οργάνωση και σχεδιασμό. Μιλάμε λοιπόν για 
μια συνδυαστική μάθηση όπου θα συνδυάζονται η Τεχνολογία με την Παιδαγωγική 
επιστήμη (Schultz & Tonnesen, 2006). 

Οι δυνατότητες που παρέχονται δεν άφησαν αδιάφορο τον χώρο της εκπαίδευσης, κα-
θώς αποτελούν μια πρόκληση για βελτίωση στο χώρο της μάθησης. Οι ΤΠΕ προσφέ-
ρουν ένα μεγάλο εύρος από υλικά για τη δημιουργία νέων σχολικών σχέσεων και αλ-
ληλεπιδράσεων ανάμεσα στο τρίπτυχο μαθητής-δάσκαλος-γονέας 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα συστήματα bulletin board systems, οι τηλεδιασκέψεις 
και οι εικονικές κοινότητες στον παγκόσμιο ιστό (WWW) επιτρέπουν την αμοιβαία 
επικοινωνία μεταξύ ατόμων και ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα. 

Ο βασικός σκοπός της χρήσης της εφαρμογής είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στη 
διεπίδραση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών με κοινό στόχο την βελτίωση της επίδο-
σης αλλά και της συμπεριφοράς των μαθητών. Στοχεύει στο : 
• να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους 
• να βελτιωθεί το μαθησιακό τους επίπεδο 
• να αλλάξει θετικά η συμπεριφορά τους. 
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Τι είναι το Class Dojo 

To Class Dojo (https://www.classdojo.com ) αποτελεί ένα σύγχρονο, δωρεάν, online 
εργαλείο διαχείρισης της τάξης. Είναι μια εφαρμογή με πάνω από 35 εκατομμύρια χρή-
στες (γονείς) σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι που κάνει σαφές ότι οι γονείς ενδιαφέρονται 
και επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Σε ποσοστό 50% τα σχολεία της Αμερικής κάνουν χρήση της συγκεκριμένης εφαρμο-
γής στοχεύοντας στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών. Τα δεδομένα που συλ-
λέγονται και καταγράφονται, διαμοιράζονται στους γονείς των μαθητών. 

Στην πλατφόρμα αυτή, μέσα από τη δημιουργία μια εικονικής-ψηφιακής τάξης , κάθε 
μαθητής αντιστοιχίζεται σε ένα avatar (εικονικό χαρακτήρα) και μέσω αυτού επιβρα-
βεύεται ή όχι για την προσπάθειά του, τη συμμετοχή του στην τάξη και την καλή του 
συμπεριφορά. 

Μέσα από αυτό το πρωτότυπο εργαλείο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
στο μάθημα, να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης και να είναι συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους ενώ οι αρνητικές συμπεριφορές αποθαρρύνονται. Πρόκειται για ένα εύ-
χρηστο και ευχάριστο περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιηθεί, κυρίως από τους μαθητές 
τους Α’/ θμιας Εκπαίδευσης.  

Το Class Dojo διατίθεται και σε εφαρμογή για κινητά με πλήθος δυνατοτήτων, παρέχει 
τη δυνατότητα σύνδεσης των μαθητών και των γονιών τους, ενώ συχνά προστίθενται 
σε αυτό νέες, χρήσιμες δυνατότητες.  

Η δική μας πρόταση 

Η ανάγκη μας για εφαρμογή καινοτόμων ιδεών μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολο-
γιών στα πλαίσια τους σχολικής τάξης μας οδήγησε να ανακαλύψουμε ότι ο τομέας 
που θα έπρεπε να «εκσυγχρονιστεί» προκειμένου να αποκτήσει ενδιαφέρον για γονείς 
και παιδιά ήταν αυτός της περιοδικής ενημέρωσης γονέων σχετικά με την απόδοση/ε-
πίδοση των μαθητών , αλλά και της συμπεριφοράς τους. 

Η εφαρμογή Class Dojo επιλέχθηκε να μας βοηθήσει να ενθαρρύνουμε τη συχνή ενη-
μέρωση των γονέων, ώστε να γίνει περισσότερο ωφέλιμη και εποικοδομητική για τους 
μαθητές. Mια χρήση διαφορετική από αυτή για την οποία δημιουργήθηκε και χρησιμο-
ποιείται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. 

Το Class Dojo έγινε για δυο συνεχόμενες χρονιές εκείνο το εργαλείο που κατέστησε 
συχνότερη την επαφή μας με τους γονείς και ταυτόχρονα βελτίωσε την απόδοση των 
μαθητών. Η ενημέρωση των γονέων μέσω της εφαρμογής γίνονταν σε εβδομαδιαία 
βάση και ειδικότερα, κάθε Παρασκευή, ως ημέρα λήξης της σχολικής εβδομάδας. 

Πώς χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή: 
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1ον Απαραίτητο υλικό είναι ο Η/Υ ή ένα Android (ή οποιοδήποτε smart/i phone) 
2ον Εισάγουμε τη διεύθυνση https://www.classdojo.com 
3ον Κάνουμε την εγγραφή (δωρεάν) ως teacher και κάνουμε login 
4ον Δημιουργούμε την ψηφιακή τάξη καταχωρίζοντας τα ονόματα των μαθητών  
5ον Κάνουμε κλικ στην καρτέλα με τα skills και τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες της δικής 
μας τάξης 
6ον Κάθε φορά μπαίνουμε στην καρτέλα του μαθητή και επιβραβεύουμε τα θετικά του 
skills ή επισημαίνουμε τα αρνητικά του skills. 
7ον Αν επιθυμούμε μια περισσότερο αναλυτική ενημέρωση μπορούμε να γράψουμε κάποια 
σχόλια για την απόδοση ή συμπεριφορά της εβδομάδας 
8ον Στην επιλογή «τι συμβαίνει στην τάξη τους» μπορούμε να αναρτήσουμε videos ή φω-
τογραφικό υλικό από την τάξη ή από project ή να ανακοινώσουμε κάτι σχετικά με το 
τμήμα 
9ον Κάθε γονέας λαμβάνει έναν αποκλειστικό, προσωπικό κωδικό και μέσω αυτού μπορεί 
να δει την προσωπική καρτέλα του παιδιού του 
10ον Μπορούμε να στείλουμε προσωπικό μήνυμα σε οποιονδήποτε γονέα , αλλά και να 
λάβουμε προσωπικό ή κοινό μήνυμα από οποιονδήποτε γονέα (π.χ. απορίες σχετικά με 
κάποιο φυλλάδιο, ενημέρωση για απουσία μαθητή, ευχές για ονομαστική εορτή, κτλ) 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση της εφαρμογής Class Dojo αποφασίσαμε να 
διερευνήσουμε τη στάση των γονέων. Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 
μοιράστηκε -στους γονείς που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή- ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο καλούνταν να συμπληρώσουν ανώνυμα. 

Μέσα από τα Διαγράμματα 1 και 2 αποτυπώνονται οι στάσεις των γονέων, γίνεται σα-
φές ότι οι γονείς έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη χρήση της ε-
φαρμογής. 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων επιλέγει την α-
νώτερη διαβάθμιση στην κλίμακα των απαντήσεων σε ερωτήσεις όπως : «Πόσο άμεση 
και αποτελεσματική ήταν η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό;» , «Η συχνότητα της ε-
νημέρωσης συνέβαλε στην έγκαιρη αντιμετώπιση δυσκολιών των μαθητών;» ή «Θα 
θέλατε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Class Dojo;». 

Διαφαίνεται από την αποκωδικοποίηση των ερωτηματολογίων ότι οι γονείς των δύο 
τμημάτων όχι μόνο θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή και μελλοντικά αλλά 
την θεωρούν αποτελεσματική και εύχρηστη. Έτσι, την πρώτη χρονιά συμμετείχαν 14 
στους 16 γονείς που εκφράζεται σε ποσοστό 87,5 % και τη δεύτερη σχολική χρονιά(νέο 
τμήμα) συμμετείχαν 14 τους 18 γονείς και σε ποσοστό 77,8%. 

Ωστόσο, υπήρξαν γονείς κατά το σχολικό έτος 2016-2017 που δεν επιθυμούσαν την 
ενημέρωση μέσω της εφαρμογής. Πρόκειται για περιπτώσεις δύο γονέων που δεν είχαν 
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Η/Υ, που το μορφωτικό επίπεδό τους ήταν χαμηλό και δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με 
τους Νέες Τεχνολογίες.  

Το σχολικό έτος 2017-2018, τέσσερις γονείς δεν επιθυμούσαν την ενημέρωση μέσω 
της εφαρμογής .Οι τρεις από αυτούς, δεν ήθελαν να ασχοληθούν με το διαδίκτυο και 
τους υπολογιστές (διακριτή μια φοβία απέναντι στο καινούριο) και η τέταρτη, το αμε-
λούσε συνεχώς, με την αιτιολογία ότι δεν είχε προσωπικό email. 

Διάγραμμα 1. Στάσεις γονέων 2016-2017 

 

Διάγραμμα 2. Στάσεις γονέων 2017-2018 

 

Πλεονεκτήματα 

1. Για τους γονείς και εκπαιδευτικούς 
• Διαμοιρασμός πληροφοριών εύκολα, γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο.  
• Συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών μέσα από τους καθημερινές ενέρ-

γειές τους στην τάξη.  
• Συνεργασία και ενεργή συμμετοχή στην εξελικτική πορεία των παιδιών προς τη μά-

θηση  

2. Για τους μαθητές 
• Υιοθέτηση μορφών συμπεριφορών έπειτα από ενίσχυση 
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• Η ενθάρρυνση θετικής συμπεριφοράς δημιουργεί αίσθημα στόχου στην τάξη.  
• Επιτυγχάνεται ανάπτυξη ουσιαστικών αξιών και στόχων.  
• Η οπτικοποίηση των μηνυμάτων βοηθά στην καλύτερη κατανόηση τους.  
• Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα -μέσω τους δικού τους κωδικού- να παρακολουθή-

σουν την πορεία εξέλιξής τους και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους 
από το σπίτι 

Προτάσεις 

Σύμφωνα με τους Θεωφανέλλη και Χατζέλη, σε έρευνες που έγιναν από τους Maclean-
Blevis & Muilenburg (2013) Zich & Lacher (2014), το Class Dojo έχει αποδειχθεί ότι 
ενισχύει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην 
αλλαγή της στάσης –συμπεριφοράς του μαθητή. 

Οι έρευνες που έχουν υλοποιηθεί, δείχνουν ότι ενισχύεται η συμπεριφορά, βοηθάει τον 
εκπαιδευτικό και τον γονέα στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων σχετικά με την επίδοση 
των μαθητών διαμέσου της δυνατότητας επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. 

Η πλατφόρμα του Class Dojo και η χρήση της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ι-
διαίτερα ελκυστική και ενδιαφέρουσα τόσο από γονείς και μαθητές όσο και για τον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό. 

Θεμιτή θα ήταν η χρήση της εφαρμογής και ως προς τη διάσταση της «Ενημέρωσης 
γονέων» από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Μέσα από τη συμπλήρωσή του θέλουμε να 
διερευνήσουμε τη στάση των γονέων απέναντι στην εφαρμογή CLASS DOJO ως μέσο 
επικοινωνίας, ενημέρωσης και ενίσχυσης της επίδοσης του μαθητή. Παρακαλώ να α-
παντήσετε με ειλικρίνεια στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Ερωτήσεις 

1. Πόσο άμεση και αποτελεσματική ήταν η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό;  
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  

2. Μέσα από τη χρήση του Class Dojo είχα πιο τακτική ενημέρωση;  
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  

3. Πόσο βοήθησε την επίδοση του παιδιού η εφαρμογή του Class Dojo; 
 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  

4. Η συχνότητα της ενημέρωσης συνέβαλε στην έγκαιρη αντιμετώπιση δυσκολιών 
του μαθητών;  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  

5. Θα θέλατε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Class Dojo; 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  

6. Θεωρείτε εύχρηστη την εφαρμογή Class Dojo;  
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ  
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Περιβαλλοντικό παραμύθι και αξίες της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία: βιώματα και προσεγγίσεις εμψυχωτών 

 
Ξανθοπούλου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μ.Δ.Ε.  

kxanthopou@yahoo.com 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια 
Πολυξένη Ράγκου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος ΑΠΘ, pragkou@for.auth.gr 

Περίληψη 

Το παραμύθι ψυχαγωγεί και ενδυναμώνει ποικιλοτρόπως. Η αντιμετώπιση ηθικών 
διλημμάτων, η ευελιξία, πρόκριση και τελική επιλογή λύσεων των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, απαιτεί, όχι απλά επιστημονική γνώση, αλλά ενεργούς πολίτες με 
ανάλογες αξίες και κριτική ικανότητα. Επομένως, η εκπαίδευση σε περιβαλλοντικές 
αξίες είναι ζητούμενο. Τι είδους αξίες καλλιεργεί στο κοινό το περιβαλλοντικό 
παραμύθι, σύμφωνα με τους εμψυχωτές-παραμυθάδες; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, 
που αποτελεί και το στόχο της παρούσας εργασίας, προσεγγίστηκε μέσω της 
διερεύνησης των αντιλήψεων 23 εμψυχωτών τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, που 
χρησιμοποιούν το περιβαλλοντικό παραμύθι στη διδακτική τους πράξη. Η καταγραφή 
έγινε με τη βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ένα 
σύνολο αξιών που συνάδουν με τη θεωρία της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία (Ε.Π.Α.), όπως: ευαισθητοποίηση, υπευθυνότητα, σεβασμός των φυσικών 
ορίων, διαγενεακή αλληλεγγύη, αρμονική συνύπαρξη, περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 
ακόμη και αν οι εμψυχωτές δεν έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για την Ε.Π.Α.  

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβάλλον, Αειφορία, Εκπαίδευση, παραμύθι, αξίες.  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η αξιοποίηση του παραμυθιού στη διδακτική πράξη συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον της παιδαγωγικής, καθώς αναδεικνύεται σε προνομιούχο μέσο για τη 
συνειδητοποίηση της οικολογικής αλυσίδας και της αλληλεξάρτησης φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηλαδή της στενής σύνδεσης της φύσης και της 
κοινωνίας. Η προστασία του συλλογικού, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και η απόκτηση μιας νέας περιβαλλοντικής ηθικής, μέσω του 
παραμυθιού, κυρίως αναδύεται από τις σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, τις στάσεις και τις συμπεριφορές απέναντι σε αυτό κι όχι μέσα από τις 
επιστημονικές πληροφορίες για το περιβάλλον (Χοντολίδου, 2000). Ένας από τους 
στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι η κατανόηση από 
τους μαθητές πως οι σχέσεις της ανθρώπινης κοινωνίας με τα οικοσυστήματα, 
παρουσιάζουν σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
ότι η σημερινή προβληματική περιβαλλοντική πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας 
αλυσίδας εξελίξεων του δυτικού πολιτισμού στην παραγωγή, την τεχνολογία, την 
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κοινωνία και την κουλτούρα. Τα αυξημένα περιβαλλοντικά ζητήματα κέντρισαν το 
ενδιαφέρον πολλών συγγραφέων και τα τελευταία χρόνια τα αφηγήματα με οικολογικό 
περιεχόμενο έχουν ιδιαίτερη ποσοτική παρουσία στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. 
Τα μηνύματα που εκπέμπονται ενδείκνυται να μην οδηγούν μόνο στην απλή 
συνειδητοποίηση της κρίσης του περιβάλλοντος, αλλά να αποτελούν αφετηρία για 
βαθύτερο μετασχηματισμό της σκέψης και της πράξης (Iozzi, 1989).  

Τα λαϊκά παραμύθια δεν ενσωματώνουν στο περιεχόμενό τους τη σύγχρονη 
περιβαλλοντική προβληματική και τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού 
αυτά εντάθηκαν σχετικά πρόσφατα. Ωστόσο, μέσα από μεταφορικές αλήθειες, δίνουν 
τη δυνατότητα επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον φυσικό 
περιβάλλοντα κόσμο, φωτίζοντας άγνωστες πλευρές από τη σημασία του στη ζωή μας. 
Αποτελούν παρακαταθήκη από το παρελθόν για το μέλλον, ικανή να δημιουργήσει 
θετικές στάσεις ζωής. (Gersie,1992. Νanson, 2007. Προύσαλης, 2009). Ενώ στη δυτική 
σκέψη υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, στα λαϊκά 
παραμύθια, συχνά, παρουσιάζεται ένα άνοιγμα και μια συνεργασία με το φυσικό 
κόσμο. Καθώς η περιβαλλοντική κρίση μας ωθεί προς μια αλλαγή της προσέγγισης 
μας, αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο: Πως γίνεται να συμπάσχουμε σε μεγάλο βαθμό, 
μόνο με το είδος μας, όταν στις ιστορίες μας η ευγένεια προς τα άλλα είδη, είναι 
συνεπής ηθική υποταγή (Von Franz, 1995); Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης φαίνεται 
να ξεκινά από την καλλιέργεια της φροντίδας προς μη ανθρώπινους οργανισμούς - έτσι 
όπως παρουσιάζονται μέσα σε παραμύθια – φροντίδα απέναντι σε είδη που απειλούνται 
και ανήκουν στη «χαρισματική μεγαπανίδα», ώστε η συγκινησιακή εμπλοκή να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον και για είδη λιγότερο ορατά και να οδηγήσει στην υιοθέτηση 
μιας γενικότερα θετικής περιβαλλοντικά στάσης (Γεωργόπουλος, 2014). 

Ο κριτικός στοχασμός πάνω σε ζητήματα της αειφορίας, για να μετασχηματιστεί σε 
βαθιά κατανόηση και σε παρέμβαση αλλαγής, χρειάζεται να στηριχθεί σε αξίες. Η 
κοινωνική αρμονία προκύπτει μέσα από μια πολύπλοκη προσπάθεια εξισορρόπησης 
αντίρροπων τάσεων (Μπακιρτζής, 2005) και συγκρουόμενων συμφερόντων και η 
αναφορά σε ένα κοινό σύστημα αξιών και ηθικής, όπου να μπορούν να λειτουργήσουν 
και να συνυπάρξουν ως πλεονέκτημα οι εναλλακτικές προτάσεις, αποτελεί ένα 
θεμελιώδη ρυθμιστικό παράγοντα. Η επίτευξη του στόχου της αειφορίας με κριτική 
παρέμβαση, ενεργή συμμετοχή αλλά και κοινωνική συνοχή απαιτεί εκπαίδευση και 
πλαίσιο κώδικα ηθικών αξιών (Γεωργόπουλος κ.ά, 2011).  

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση αξιών είναι απαραίτητη και το 
περιβαλλοντικό παραμύθι, παραδοσιακό ή σύγχρονο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, αποτελεί εργαλείο εκπαίδευσης αξιών. Αναπτύσσει το συναίσθημα και τη 
φαντασία, εισάγει στον κόσμο της ηθικής συνείδησης, συμβάλλει στη δημιουργία 
σταθερών σχέσεων με το γύρω φυσικό περιβάλλον, μυεί στο στοχασμό, δημιουργεί 
αισιοδοξία και πίστη στη ζωή, το αντίδοτο, δηλαδή, στη σκληρή πραγματικότητα, τον 
άκρατο θετικισμό και την ηγεμονία της μηχανής (Αναγνωστόπουλος, 1997).  

Στον πυρήνα μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία βρίσκονται 
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οικοκεντρικές αξίες όπως η αυταξία των όντων, η εγγενής αξία της φύσης, που 
προτρέπει τον άνθρωπο σε αυτοσυγκράτηση, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει η φύση 
(Φλογαΐτη, 2005). Αξίες της αειφορίας είναι και η κοινωνική και η διαγενεακή 
αλληλεγγύη, που επιτυγχάνονται με την προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος και 
της κοινωνικής ευημερίας, που εκφράζει την αλληλεξάρτηση των ατόμων, των 
κοινωνιών και της φύσης στο πλαίσιο του συνολικού περιβάλλοντος και διασφαλίζει 
την ελευθερία, την ισότητα, αλλά και την οικολογική βιωσιμότητα. Kαθώς η έννοια 
της αειφορίας συνδέεται στενά με την έννοια της φέρουσας ικανότητας, οδηγούμαστε 
επίσης σε αξίες που συνάδουν με τα οικολογικά όρια και τους ρυθμούς των φυσικών 
οικοσυστημάτων, όπως είναι η λιτότητα, η πρόληψη αλλά και η επάρκεια και 
αυτάρκεια. Τέλος, οι αξίες της αειφορίας βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με το 
όραμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας, πιο δίκαιης και συμμετοχικής, που αποτελεί 
επίσης στόχο της ΕΠΑ (Φλογαΐτη, 2005). Θα μπορούσε το περιβαλλοντικό παραμύθι 
να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο, ιδίως για τις μικρές ηλικίες, ώστε να περάσουν οι 
αξίες μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Ε.Π.Α); Την αναζήτηση 
της απάντησης στο ερώτημα αυτό την προσεγγίσαμε μέσα από τη διερεύνηση των 
αντιλήψεων εμψυχωτών-παραμυθάδων, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για το είδος 
των αξιών που καλλιεργεί το περιβαλλοντικό παραμύθι. 

Μεθοδολογία 

Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων.Το δείγμα της 
έρευνας αποτελείτο από 23 εμψυχωτές (21 γυναίκες και 2 άνδρες, εκ των οποίων 17% 
Νηπιαγωγοί, 36% Δάσκαλοι, 17% Εκπαιδευτικοί Β/θμιας και 30% αφηγητές άτυπης 
εκπαίδευσης) που χρησιμοποιούν το παραμύθι στο πλαίσιο της εργασίας τους. Το 
δείγμα στην παρούσα έρευνα παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το κύριο 
χαρακτηριστικό της έρευνας, την ενασχόληση με το παραμύθι. Η κατανομή των 
υποκειμένων του δείγματος ως προς τα χρόνια υπηρεσίας είναι: 7 άτομα από 8-10 
χρόνια, 5 άτομα από 10-20 χρόνια, 9 άτομα από 20-30 χρόνια και 2 άτομα άνω των 30 
χρόνων. Και οι 23 εμψυχωτές έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Οι 11 από αυτούς είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και οι δύο είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
Ως εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων στην παρούσα ποιοτική έρευνα 
επιλέχτηκε η προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 
τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2017. 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των εμψυχωτών προέκυψε ένα σύνολο αξιών που 
συνάδουν με τη θεωρία της ΕΠΑ. Γίνεται αναφορά στην ευαισθητοποίηση και στο 
σεβασμό σε όλα τα πλάσματα. Ο αυτοσεβασμός και σεβασμός στους άλλους και το 
περιβάλλον κυριαρχούν ως έννοιες: «Σεβασμός απέναντι στη φύση και αυτό πρέπει να 
καλλιεργηθεί με τον αυτοσεβασμό που θα δείξουμε εμείς οι μεγάλοι και οι μικροί, 
αργότερα, απέναντι στο περιβάλλον» (Εκπ. Δημοτικού 6). Επίσης γίνεται συχνή 
αναφορά στην αλληλεγγύη σήμερα, καθώς και με τις μελλοντικές γενιές: «…το γεγονός 
ότι η γη είναι δανεική δεν είναι δικιά μας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε ότι θέλουμε 
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γιατί θα ρθουν κι άλλοι...κάτι που είναι δικό μας, αλλά και δεν είναι δικό μας…» 
(Νηπιαγωγός 1). Υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου-
περιβάλλοντος και στην ενότητα όλων των πλασμάτων: «είναι ένα παραμύθι, 
…αφρικάνικο ... που μιλάει για ένα φίδι που τραγουδούσε μέσα στο δάσος. Είναι μαγικό 
παραμύθι. Αλλά αυτό που σου δίνει στο τέλος, μέσα από μια ιστορία αγάπης φαινομενικά, 
… είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει ακριβώς στη φύση» (Εκπ. Δευτεροβάθμιας 16). 
Αναφορές υπάρχουν, επίσης, στην αναγκαιότητα του μέτρου που απαιτεί η σχέση τους: 
«... Τι σημαίνει το σέβομαι; Δεν ξεπερνάω τα όρια. … Είτε μιλάω για τον εαυτό μου, είτε 
για τον απέναντί μου, είτε για τα φυσικά όρια.» (Εκπ. Δημοτικού 5) στον αντίποδα της 
απληστίας που φαίνεται να διακρίνει τα «έντονα χαρακτηρισμένα περιβαλλοντικά 
παραμύθια» (Εκπ. Δημοτικού 12):«… πρέπει να τη σέβεσαι τη φύση, για να γίνεις φίλος 
της. Αν την εκμεταλλεύεσαι, θα γυρίσει εναντίον σου. Το δείχνει αυτό στο παραμύθι με 
τον ψαρά. ... Η φύση, το ψάρι … τον γέρο … που …ήταν πολύ καλοσυνάτος, τον βοήθησε. 
… Η άπληστη γυναίκα του όμως, έστρεψε τη φύση εναντίον τους, γιατί στο τέλος το ψάρι 
τα πήρε όλα,.... κι έμειναν χειρότερα κι από ότι ήταν. Αυτό το δείχνουν πολλά παραμύθια. 
Ναι, εγώ (η φύση) θα σε βοηθήσω, είμαι μαζί σου, αρκεί κι εσύ να με σέβεσαι. …Μην 
είσαι άπληστος….΄Οτι, ναι, θα κυνηγήσεις, αλλά αν το παρακάνεις, εγώ θα σε 
καταστρέψω. Δεν θα έχεις να φας…» (Εκπ. Δημοτικού 11). Τίθεται θέμα αλλαγής του 
μοντέλου του ανθρώπου κυρίαρχου, με το ιδανικό της αρμονικής συνύπαρξης: «Για 
παράδειγμα, μέσα σε έναν ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, όπως είναι αυτός που βιώνουμε, 
η φύση δεν απολαμβάνει της προσοχής και του σεβασμού που θα της άξιζε. Ο άνθρωπος 
θεωρεί ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος και διαχειρίζεται τη φύση σύμφωνα με τα δικά του 
συμφέροντα, ενδιαφέροντα, επιθυμίες και ανάγκες…» (Εκπ. Δημοτικού 7).Θεωρείται ότι 
το παραμύθι απευθύνεται κατ΄αρχήν στα συναισθήματα: «…το παραμύθι μιλάει πιο 
πολύ στα συναισθήματα. Εντάξει, σίγουρα μετά μπορεί κάποιος να το συζητήσει, σε 
επόμενο επίπεδο. Αλλά η πιο σημαντική δουλειά γίνεται στο πρώτο επίπεδο, όπου το παιδί 
βιώνει μέσα από το παραμύθι…» (Εκπ. Δημοτικού 11). Μέσω της ενσυναίσθησης 
αναπτύσσεται και η αγάπη για το περιβάλλον και τη ζωή, που αποτελεί βασική αξία 
κατά τους εμψυχωτές: «…Όταν δεν το αγαπώ, δεν με ενδιαφέρει. Είτε αδιαφορώ, είτε το 
καταστρέφω. Άρα, λοιπόν, καλλιεργώντας την αγάπη, καλλιεργούμε και τη φροντίδα» 
(Εκπ.Δημοτικού 9). Επίσης, ως αξίες που προβάλλουν οι εμψυχωτές είναι η 
αυτογνωσία, η περιβαλλοντική ηθική, η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 
«…θα λειτουργούσε έτσι, ώστε να παίρνει αυτό που χρειάζεται χωρίς να το αφαιρεί από 
άλλα ανθρώπινα ή μη πλάσματα και από την ίδια τη φύση. Αυτό για μένα, είναι το 
ιδανικό.» (Εκπαιδευτικός Δημοτικού 7).Θίγεται η αυταξία των όντων: «Τι είδους αξίες 
πρέπει να περνάει; Αγαπώ πολύ τις οικοκεντρικές αξίες. Θα ήθελα πολύ να μιλάμε για 
την αυταξία, την εγγενή αξία του δάσους, των ζώων, του νερού, του οποιουδήποτε 
αγαθού.» (Νηπιαγωγός 3) καθώς και η αναγνώριση των δικαιωμάτων μη ανθρώπινων 
όντων: «Ναι, θεωρώ ότι είναι ισότιμα και πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η στάση και στα 
παιδιά. Ότι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα των ζώων. …Των δικαιωμάτων των 
πλασμάτων. Όλων των έμβιων όντων. Για όλα τα έμβια όντα. Και τα φυτά ακόμα. Για 
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα. …» (Εκπ. Δευτεροβάθμιας 13). 
Επισημαίνεται η ανάγκη καλλιέργειας κριτικού πνεύματος που επιτυγχάνεται με την 
αποφυγή εμφανών ηθικοδιδακτικών μηνυμάτων: «…γι΄αυτό χρειάζεται το παραμύθι. 
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Να μπαίνει …με τρόπο υπαινικτικό. …Πιο υπόγεια…». Στόχος, μέσω όλων των αξιών, 
σύμφωνα με τους εμψυχωτές, είναι η ενδυνάμωση των ατόμων, ώστε να διαμορφωθούν 
στάσεις και συμπεριφορές, μέσω της συμμετοχής και ενεργοποίησης, με σκοπό να 
υπάρξει δράση υπέρ του περιβάλλοντος. Τέλος, μέσα από τη σύγκλιση των αντιθέσεων, 
επιδιώκεται η συμπόρευση στα πλαίσια μιας κοινότητας πάντα με σεβασμό προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο δίπλα μας. Ειδικότερα, οι εμψυχωτές αναγνωρίζουν ως 
αξίες στα περιβαλλοντικά παραμύθια τις παρακάτω (Πίνακας 1): 

Αυτοσεβασμός και σεβασμός στους 
άλλους και το περιβάλλον, σεβασμός των 
φυσικών ορίων 

Κριτική στο μοντέλο ανάπτυξης και 
κυριαρχίας από τον άνθρωπο- Κριτική 
στην απληστία και τον καταναλωτισμό 

Ευαισθητοποίηση Ενσυναίσθηση 

Αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον, 
για τη φύση, για τη ζωή 

Εγγενής αξία βιοτικού και αβιοτικού 
περιβάλλοντος 

Αρμονία - Αρμονική συνύπαρξη 
ανθρώπου-περιβάλλοντος 

Κοινωνική και περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη 

Ενότητα όλων των πλασμάτων με τη 
φύση - Δικαιώματα των πλασμάτων 

Ισότητα- Ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
των πλασμάτων 

Η φύση ως «σχολείο» αξιών  Περιβαλλοντική αλληλεγγύη 

Αυτογνωσία  Διαγενεακή αλληλεγγύη 

Ηθική προς το περιβάλλον Κοινωνική αλληλεγγύη 

Λιτότητα και μέτρο Συναισθηματική καλλιέργεια 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα  Κριτικό πνεύμα (σε αντίθεση με το 
ηθικοδιδακτικό μήνυμα) 

Πίνακας 1. Αξίες που καλλιεργεί το περιβαλλοντικό παραμύθι σύμφωνα με τους 
εμψυχωτές 

Συμπεράσματα 

Οι αξίες που προέκυψαν από την έρευνα, ως αξίες που καλλιεργεί το περιβαλλοντικό 
παραμύθι, σύμφωνα με τους εμψυχωτές, είναι όλες αξίες που συναντάμε στην ΕΠΑ 
(U.Ν., 2015), ακόμη και αν οι εμψυχωτές δεν έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή. 
Στις αναφορές των εμψυχωτών, το παραδοσιακό παραμύθι ή το σύγχρονο 
περιβαλλοντικό παραμύθι, απευθυνόμενο στα συναισθήματα, συμβάλλει στην 
καλλιέργεια ενσυναίσθησης και οικοκεντρικών αξιών όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός 
και η υπευθυνότητα προς κάθε μορφή ζωής και όχι μόνον για το είδος μας (εγγενής 
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αξία των όντων): «Σίγουρα, εάν μιλάμε για περιβαλλοντικό παραμύθι, μιλάμε για τις 
αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, δηλαδή το να μπορώ να μπαίνω στη θέση του 
άλλου και του ανθρώπου αλλά και του έμβιου όντος που δεν είναι έλλογο, που δεν είναι 
άνθρωπος». Επίσης, προβαλλόμενες αξίες από τους εμψυχωτές είναι η αυτογνωσία, η 
δικαιοσύνη, η σεμνότητα, η αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των πλασμάτων: 
«Έχουμε το μυαλό και την τεχνολογία αλλά δεν είμαστε εξ αυτού χρισμένοι να 
κατακυριαρχήσουμε εις βάρος των άλλων πλασμάτων και ειδών.» Η απληστία του 
ανθρώπου ή η έλλειψη μέτρου είναι ένα βασικό αρνητικό διαχρονικό χαρακτηριστικό, 
που προσδίδεται στα έντονα χαρακτηρισμένα περιβαλλοντικά παραμύθια, σύμφωνα με 
τα λεγόμενα των εμψυχωτών και αυτό το είδαμε να αναδύεται ως συμπεριφορά λίγο 
ως πολύ και σε αρκετά από τα παραμύθια που μας προτάθηκαν. Ειδικά στα λαϊκά 
παραμύθια, η μη συνεργασία με τους ρυθμούς της φύσης φαίνεται, ενίοτε, να την 
μετατρέπει από βοηθό και σύμμαχο σε εχθρό. Η ύπαρξη μέτρου σε σχέση με το 
περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της Ε.Π.Α. καθώς αποτελεί στοιχείο που έχει 
άμεση σχέση με τη διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων, τις ενεργειακές 
πολιτικές που αναπτύσσονται, την υγεία, τη φτώχεια, την ισότητα, την υπεύθυνη 
παραγωγή και κατανάλωση, την ειρήνη και εν γένει και με τους 17 στόχους της 
αειφορίας που έχουν τεθεί από την UNESCO έως το 2030 και είναι ζητούμενα της 
Ε.Π.Α. (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013). Η «φροντίδα» επίσης είναι βασική αξία που 
αναδύθηκε μέσα από τα δεδομένα της έρευνας και τα προτεινόμενα παραμύθια «Τα 
τρία Δένδρα», «Στην άκρη του δάσους» (Λάντον, 2000), «Το δένδρο που έδινε» 
(Σιλβερνστάιν, 1998) και το λαϊκό παραμύθι «Ο κύριος του κήπου» (Gougaud, 1998). 
Εντάσσοντας την ηθική της φροντίδας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα σε αυτόν που φροντίζει και αυτόν που φροντίζεται, 
είτε πρόκειται για πρόσωπα, όπως οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους, είτε με τον 
εμψυχωτή, είτε με άλλους συμμετέχοντες, είτε με το περιβάλλον, που μπορούν να 
γίνουν γέφυρες με τον έξω κόσμο και να οδηγήσουν στη σωστή δράση υπέρ όντων, 
τόπων, ιδεών που αξίζουν μέσα στις σχέσεις μας με αυτόν. Συχνά σε αυτές τις σχέσεις 
τίθεται και η ανάγκη της αμοιβαιότητας, αλλά η ηθική της φροντίδας δεν χρειάζεται να 
ανταλλάσσεται σε είδος (Goralnik et al, 2012). Επίσης ένα στοιχείο που επανέρχεται 
στα παραμύθια είναι το θέμα της ιδιοκτησίας, της κυριότητας, που το βλέπουμε πιο 
έντονα σε παραμύθια όπως «Αυτό το ελάφι είναι δικό μου», «Ο κύριος του Κήπου», «Το 
σπιτάκι». Στοιχείο που σχετίζεται επίσης με την ενσυναίσθηση, την αρμονική 
συνύπαρξη στον πλανήτη, τη διαχείριση των πόρων, την κοινωνική και περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη.  

Τέλος, παρατηρώντας την παλέτα των συγκεκριμένων παραμυθιών που μας πρότειναν 
οι εμψυχωτές, διαπιστώνουμε, πως συχνά λαϊκά-παραδοσιακά και σύγχρονα επώνυμα 
περιβαλλοντικά παραμύθια, αλληλοσυμπληρώνονται και οι αξίες που προβάλλονται 
οδηγούν τους ήρωες σε αντίστοιχες στάσεις και συμπεριφορές. Για παράδειγμα, στο 
λαϊκό παραμύθι «Το σπιτάκι»: η συνύπαρξη σε αυτό «Το σπιτάκι» που λέγεται 
πλανήτης Γη, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο «σπιτάκι», προϋποθέτει την κατανόηση 
των αναγκών μας σε συνάρτηση με αυτές των άλλων ειδών, καθώς και το δικαίωμά 
τους στη διαφορά και τη ζωή. Η αυθαίρετη εξουσία και δύναμη, που δεν λαμβάνει 
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υπόψη τις ανάγκες των άλλων, μπορεί να καταστήσει εφήμερη τη συνύπαρξη και να 
την καταλύσει όπως στα παραμύθια: «Αυτό το ελάφι είναι δικό μου» (Jeffers, 2013), 
«Απέναντι» (Παπαϊωάννου, 2015), «Στην άκρη του δάσους», «Το σπιτάκι». Η καλή υγεία, 
το μέλλον των ειδών και η ποιότητα ζωής, προϋποθέτει την αρμονική συνύπαρξη, τη 
συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης με το περιβάλλον και τη φροντίδα που 
προβάλλεται στο παραμύθι «Τα τρία δένδρα» (λαϊκό παραμύθι), στο «Δένδρο που έδινε» 
ή στο λαϊκό παραμύθι «ο Κύριος του κήπου». Η επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων προϋποθέτει το άνοιγμα προς τη φύση, την αποδοχή και σεβασμό των 
άλλων, την προσαρμογή στη φύση όπως αναδεικύνεται στο παραμύθι: «Τα παιδιά του 
δάσους» (Χέρφουρτνερ , 1999) και στο λαϊκό παραμύθι, «Τα όργκανα και τα τούμπανα», 
την εκδήλωση της αγωνίας για την τύχη των ανθρώπων καθώς και την αναζήτηση 
λύσεων και την ανάληψη δράσης στο λαϊκό παραμύθι «Το μαγικό δάκρυ» και στο «Το 
Βρωμοχώρι» (Ζαραμπούκα, 1997). Η διεκδίκηση προϋποθέτει την προσήλωση στο 
στόχο, την αυτοκριτική και το χιούμορ του σκαθαριού Μέλιου στο «Απέναντι», την 
αποφασιστικότητα των ηρώων των λαϊκών παραμυθιών, αλλά και τη συνεργασία 
ενεργών πολιτών και θεσμών στο «Βρωμοχώρι». Οι εμψυχωτές μέσα από τον τρόπο 
που προσεγγίζουν τα περιβαλλοντικά παραμύθια, σύγχρονα επώνυμα και 
παραδοσιακά, περιγράφουν στην πραγματικότητα αξίες και αρχές μιας Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία (UN, 2015), έστω και αν δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ 
με αυτή. Η φύση στα παραδοσιακά αλλά και στα σύγχρονα περιβαλλοντικά παραμύθια 
είναι ένα «σχολείο» αξιών. Οι αξίες που προβάλλονται από τους εμψυχωτές, αποτελούν 
αντικείμενο της περιβαλλοντικής ηθικής και βρίσκονται στην καρδιά μιας 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου που να επιτρέπει την εφαρμογή, στην πράξη, κανόνων προκειμένου να 
ευημερεί ο άνθρωπος και οι άλλες μορφές ζωής, σε ένα περιβάλλον σε ισορροπία. Η 
έρευνα έδειξε ότι και τα παραδοσιακά-λαϊκά παραμύθια και τα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά παραμύθια, κάλλιστα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο, για 
να περάσουν, ιδίως στις μικρές ηλικίες, οι αξίες της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία. Είναι ίσως το ωραιότερο εργαλείο για την προσχολική και 
πρωτοσχολική ηλικία, που είναι και η πιο καθοριστική, για την καλλιέργεια 
φιλοπεριβαλλοντικών αξιών και την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών, 
για ένα κόσμο συμβατό με τους φυσικούς ρυθμούς της φύσης, για ένα κόσμο αειφόρο 
(Ράγκου, 2004). 
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Επισκόπηση των όρων συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και σημεία σύγκλισης τους 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ειδικής Αγωγής 

nikolaspanagiwtoy@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο μελετά αρχικά κατά μόνας τις έννοιες της Συμπεριληπτικής και της 
Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Διενεργείται μια προσπάθεια αποσαφήνισης τους και 
πραγματεύεται ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις, ώστε να κατανοηθεί σφαιρικά το 
αφηγήμα που υποδηλώνουν και ο ρόλος που διαδραματίζουν ή δυνητικά διαδραματί-
ζουν στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Ακόμη, επιχειρείται μια 
συνοπτική θεώρηση των ομοιοτήτων των δύο όρων καθώς και των σημείων εκείνων 
που συγκλίνουν οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι στόχοι τους, με σκοπό την πληρέστερη 
σκιαγράφηση της μεταξύς τους σύνδεσης και συσχέτισης τους σε θέματα ισότητας, 
δικαιοσύνης, συνεργασίας, διαχείρισης της διαφορετικότητας και επίλυσης προβλημά-
των που εντοπίζονται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό συγκείμενο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Συμπερίληψη, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή, οι πολυεπίπεδοι μετασχηματισμοί που αυτή 
σηματοδοτεί, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος καθώς και η αυξανόμενη ανο-
μοιογένεια των κοινωνιών δεν δύνανται να αφήσουν ανεπηρέαστο το πεδίο της εκπαί-
δευσης. Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνει α-
ναχρονιστικές αντιλήψεις και ατελέσφορες πρακτικές που οδηγούν τόσο στην μαθη-
σιακή όσο και στην κοινωνική περιθωριοποίηση και απομόνωση των ατόμων για ποι-
κίλους παράγοντες. Ωστόσο, εξαιτίας της κριτικής που ασκείται στα εκπαιδευτικά συ-
στήματα για την διαφορετική μεταχείριση που υφίστανται πολλοί μαθητές, όπως και 
για το έλλειμμα συντονισμού και παροχής ισότιμων ευκαιριών μάθησης, αναπτύχθη-
καν νέοι όροι που εκφράζουν μια εναλλακτική φιλοσοφία, σε σχέση με την παρούσα 
κατάσταση. Η Συμπεριληπτική και η Διαπολιτισμική εκπαίδευση επέχουν κεντρική 
θέση σε όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα και οργανισμούς με σκοπό την 
εκπλήρωση προς όλους του θεμελιώδους δικαιώματος τους για πρόσβαση στην εκπαί-
δευση και για την ολική τους συμπερίληψη σε Ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Η Συμπεριληπτική εκπαίδευση λογίζεται ως μια πολύπλοκη έννοια και αποτελεί ταυ-
τόχρονα μια διαρκή διαδικασία και όχι ένα συγκεκριμένο στάδιο (Αγγελίδης & Στυ-
λιανού, 2011). Οι Angelides, Stylianou και Gibbs (2006) τονίζουν πως εντοπίζεται μια 
δυσκολία αποσαφήνισης του περιεχομένου της, εξαιτίας του φάσματος των 
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κοινωνικών, πολιτισμικών και ανθρωπιστικών θεμάτων που άπτεται, πέρα των εκπαι-
δευτικών (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Σύμφωνα με την Μέσσιου (2007), κα-
ταδεικνύει τις ευθύνες του κοινωνικού συνόλου και τις «παθογένειες» του εκπαιδευτι-
κού συστήματος για την μη ισότιμη εκπαίδευση όλων των μαθητών στο σχολείο της 
γειτονιάς τους, εστιάζοντας παράλληλα και στην ποιότητα (και όχι μόνο την τοποθέ-
τηση των μαθητών) της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο οικείος όρος συσχετίζεται με ένα 
ευρύ μεταρρυθμιστικό σχέδιο που απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών διεργα-
σιών, ενώ αφορά και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό (Στασινός, 2013).  

Αναλυτικότερα, η Συμπεριληπτική εκπαίδευση επιζητά την μεταστροφή των εκπαιδευ-
τικών συστημάτων σε μια πιο αποδοτική, δημοκρατική, συνεργατική και κοινωνικά 
δίκαιη βάση (Hajisoteriou & Angelides, 2016), ώστε να υπερνικηθούν οι όποιοι παρά-
γοντες παρακωλύουν την συμμετοχή και δραστηριοποίηση των περιθωριοποιημένων 
μαθητών (Ευαγγέλου & Μουλά, 2016). Επιπλέον, οι Booth και Ainscow (2002) ανα-
φέρουν πως η Συμπερίληψη εδράζεται στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση 
για όλους ανεξαιρέτως, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους 
τους. Στο ίδιο πνεύμα οι Booth και Ainscow (1998) υποστηρίζουν, ότι η Συμπεριλη-
πτική εκπαίδευση απορρίπτει οποιοδήποτε είδος αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης κά-
ποιου μαθητή, λόγω της εθνικότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, του φύλου, της ε-
πίδοσης, της αναπηρίας ή του κοινωνικοοικονομικού του υπόβαθρου. 

Η Συμπεριληπτική εκπαίδευση όντας μια δυναμική διαδικασία προκρίνει την διαμόρ-
φωση μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας, την σχολική βελτίωση και την αναμόρφωση 
όλων των εκφάνσεων των εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως οι διδακτικές μέθοδοι, η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντίληψη για την ηγεσία (Γεροσίμου, 2013). 
Επίσης, προωθεί τον εν γένει επανακαθορισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών και την 
οργανωτική και Παιδαγωγική αναδιάρθρωση των οργανισμών, συνδυαστικά με νέες 
πεποιθήσεις για το πώς επιτυγχάνεται η μάθηση (Booth & Ainscow, 2002). Τα παρα-
πάνω έχουν ως στόχο τα εκπαιδευτικά συστήματα να ανταποκρίνονται και να σέβονται 
το μοναδικό προφίλ του κάθε μαθητή, να αξιοποιούν τις δυνατότητες του, αλλά και να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ετερόκλητα στοιχεία που ενέχουν σαν σύνολο (Αγ-
γελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Έτσι, προσδίδοντας έναν ανάλογο προσανατολισμό 
στις μονάδες, απαντώνται πληρέστερα οι σύγχρονες προκλήσεις και εξυπηρετείται ο 
πολυσχιδής ρόλος τους, συμβάλλοντας στην δημιουργία «Ενός Σχολείου για Όλους» 
(Ευαγγέλου & Μουλά, 2016).  

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Όλο και περισσότερες κοινωνίες σήμερα θεωρούνται πολυπολιτισμικές (Σούλης, 
2013). Αυτό το γεγονός αποτελεί εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής 
πολιτικής (Ψαριανός, 2012). Η Διαπολιτισμική πολιτική σχετίζεται με κατευθύνσεις 
και αποφάσεις που συντελούνται από το κράτος και μετέπειτα επεξεργάζονται και ε-
φαρμόζονται ως εκπαιδευτικές πρακτικές εντός των σχολικών μονάδων (Χατζησωτη-
ρίου, 2011). Τα ζητήματα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθίστανται κρίσιμα 
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καθώς μπορούν να δημιουργήσουν αντιπαραγωγικές πολιτικές και ρατιστικές συνέ-
πειες, εφόσον δεν διευθετηθούν ορθά (Goundara, 2000). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
συσχετίζεται με το πλουραλιστικό μοντέλο του κράτους (Κασίδης, Αποστολίδου & 
Δουφεξή, 2015) και έρχεται σε αντίθεση με το αφομοιωτικό και το ενταξιακό μοντέλο 
διαχείρισης ατόμων από άλλους πολιτισμούς (Χατζησωτηρίου, 2014).  

Η Διαπολιτισμική αγωγή δεν επέχει έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό και αφορά το εκ-
παιδευτικό σύστημα σαν ολότητα (Μάμας, 2008). Ο οικείος όρος υποδηλώνει την συ-
νεχή προσπάθεια, ώστε να ληφθούν υπόψη από το εκπαιδευτικό σύστημα όλες οι γλώσ-
σες και οι πολιτισμοί που διέπουν τον ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό (Γεροσίμου, 
2014). Με άλλα λόγια, θεωρείται μια εναλλακτική προσέγγιση για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία που προσφέρει ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες (Μάμας, 
2014). Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην αποδοχή και στην θετική αντιμετώπιση της πο-
λιτισμικής ποικιλότητας (Χατζησωτηρίου, 2011).  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές, όπως η κατανόηση, 
η αλληλεγγύη και ο σεβασμός (Μπαλτατζής & Ντάβελος, 2009). Στοχεύει στην γνω-
ριμία, την ουσιαστική αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολι-
τισμών που απαρτίζουν ένα κοινωνικό σύνολο (Νικολάου, 2010). Επίσης, επιζητά την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από όλα τα μέλη, ώστε να επιτύχουν μία αποδοτική 
ατομική παρουσία και μια ισότιμη κοινωνική «συνδιαλλαγή» στα πλαίσια μιας πλου-
ραλιστικής κοινότητας (Γεροσίμου, 2014).  

Κατά τον Essinger (1990), βασικές αρχές της διαπολιτισμικότητας αποτελούν η ενσυ-
ναίσθηση, δηλαδή η κατανόηση των άλλων πολιτισμών, η οικοδόμηση θετικών στά-
σεων (Ευαγγέλου & Μουλά, 2016) και η αλληλεγγύη, όπου το άτομο καλείται να καλ-
λιεργήσει ανιδιοτελή συλλογική συνείδηση που θα υπερκεράσει στερεότυπα, προκα-
ταλήψεις και κοινωνικές ανισότητες-αδικίες (Σούλης, 2013). Ακόμη, ως βασικά αξιακά 
σχήματα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προκρίνονται ο διαπολιτισμικός σεβασμός, 
ο οποίος ενισχύεται με αμοιβαία ανοίγματα προς έτερους πολιτισμούς, την γνωριμία 
μαζί τους και την ενεργή συμμετοχή σε αυτούς (Κεσίδου, 2008). Τέλος, με την εξά-
λειψη του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης (Νικολάου, 2011), ώστε να επέλθει μια δε-
κτικότητα προς άλλους πολιτισμούς (Κεσίδου, 2008).  

Σαφέστατα, η διαπολιτισμικότητα δεν είναι μια μονοσήμαντη έννοια. Αφορά την «Κοι-
νωνική μάθηση» και την εξάλειψη των διακρίσεων, τον «εφοδιασμό» των ατόμων με 
αξίες που θα τους αναγάγουν σε πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την κατα-
πολέμηση των αφομοιωτικών και ρατσιστικών τάσεων καθώς αφορά και την θεμελί-
ωση της ισότητας, της αποδοχής και της συμπόρευσης των πολιτισμών (Ευαγγέλου & 
Μουλά, 2016).  
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Ομοιότητες των δύο όρων 

Αναντίλεκτα, η Διαπολιτισμική και η Συμπεριληπτική εκπαίδευση δίχως να είναι ταυ-
τόσημες ενέχουν πολλά κοινά σημεία. Διακρίνονται σαν δύο έννοιες με έντονη αλλη-
λεπίδραση, ενώ και ο μετασχηματισμός των οργανισμών σε ένα «Σχολείο για Όλους» 
με διαπολιτισμικό πρόσημο, προϋποθέτει την υιοθέτηση συμπεριληπτικών αρχών 
(Σούλης, 2013). Αρχικά, και οι δύο όροι εμπερικλείουν ένα πολύπλοκο και αφηρημένο 
νόημα (Χατζησωτηρίου, 2014) που απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων στο 
εκπαιδευτικό πεδίο καθώς σχετίζονται και με άλλες φιλοσοφίες, όπως τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και η αντιρατσιστική εκπαίδευση (Ψαριανός, 2012). Επιπλέον, προκύπτει 
η πολυσύνθετη τους υπόσταση από την ευρύτητα των θεμάτων που εισέρχονται, όπως 
και με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αναπροσαρμογές και καινοτομίες που αμφότερες 
αναφέρουν (Στασινός, 2013). Αφενός η Διαπολιτισμική εκπαίδευση επιθυμεί τον με-
τασχηματισμό του σχολικού, εκπαιδευτικού και του κοινωνικού συγκείμενου συλλή-
βδην (Μάμας, 2014). Αφετέρου στη Συμπερίληψη τονίζεται ο ριζικός επανασχεδια-
σμός των μονάδων και των συστημάτων, αλλά και η πεποίθηση για αλλαγή μέσα σε 
ένα δημοκρατικό πλαίσιο (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).  

Η Συμπερίληψη καλωσορίζει την διαφορετικότητα (Γεροσίμου, 2014) και ταυτόχρονα 
επιζητά την αύξηση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στο σχολείο της γειτονιάς 
τους (Μάμας, 2014). Ομοίως και στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση αναζητούνται κατάλ-
ληλες πρακτικές για παροχή αποτελεσματικών και ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους, 
αξιοποιώντας την πολιτισμική ετερότητα (Κεσίδου, 2008) και χτίζοντας «υβριδικές» 
ταυτότητες για τα μέλη (Χατζησωτηρίου, 2010). Όσον αφορά την περιθωριοποίηση 
από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και οι δύο όροι προβαίνουν σε απόρριψη του απο-
κλεισμού ενός μαθητή ή σε πολιτικές διαχωρισμού, λόγω της διαφορετικότητας του 
και υποστηρίζονται τόσο η αντιμετώπιση των φραγμών για τη μάθηση τους όσο και η 
παροχή ίσων ευκαιριών (Ευαγγέλου & Μουλά, 2016).  

Στο πεδίο των υιοθετούμενων πρακτικών και οι δύο έννοιες υποστηρίζουν την ανάγκη 
τροποποίησης των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων και διδακτικών προσεγ-
γίσεων που επιλέγονται. Οι Χατζηαγγελή, Κωστή, Χατζησωτηρίου και Αγγελίδης 
(2011) τονίζουν πως η συμπεριληπτικότητα της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έγκει-
νται στην ατομική στήριξη, στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και στη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας και του προγραμματισμού της, ώστε όλοι οι μαθητές να καθίστανται 
ίσοι και ενεργοί στις μαθησιακές διαδικασίες, πέρα της πολιτισμικής ή κοινωνικής τους 
ετερότητας. Από την άλλη, απορρίπτονται η ακαμψία, η σταθερότητα των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και η μονομερής αξιολόγηση (Μάμας, 2014).  

 Επίσης, η διδασκαλία και η επιλεγμένη μεθοδολογία χρειάζεται να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη συμπεριληπτικότητας και διαπολιτισμικότητας σε όλο το φάσμα των μαθη-
σιακών περιεχομένων-δραστηριοτήτων, όπως και στην παροχή ουσιαστικής πληροφό-
ρησης για τη διαφορετικότητα, ώστε να υπερνικηθούν ο φόβος και η άγνοια απέναντί 
της (Σούλης, 2013). Άλλες πρακτικές που άπτονται στο υπόβαθρο των δύο εννοιών και 
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πληρούν τους σκοπούς τους είναι μεταξύ άλλων: η διεύρυνση των διδακτικών προ-
γραμμάτων, η εξάλειψη από το σχολικό υλικό παντός είδους στερεότυπων, ρατσιστι-
κών ή εχθρικών στοιχείων (αλλά και προβολή των ομοιοτήτων ανάμεσα σε μέλη δια-
φορετικών ομάδων), ο εκ νέου σχεδιασμός της γλωσσικής διδασκαλίας, με ταυτόχρονη 
αξιοποίηση των άλλων γλωσσών και επίδειξη σεβασμού στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες 
των μαθητών (Κεσίδου, 2008). 

Κοινοί τόποι στη Συμπεριληπτική και τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση ανιχνεύονται και 
σε επίπεδο αξιών που πρέπει να πρεσβεύει ένα εκπαιδευτικό σύστημα καθώς η κουλ-
τούρα που ενδείκνυται να διαμορφώσει και να επικοινωνήσει κάθε σχολικός οργανι-
σμός. Η κουλτούρα ως βαθύτερο σύστημα πεποιθήσεων που καθορίζει την αντίληψη 
και τη δράση των ατόμων (Αγγελίδης & Στυλιανού, 2011) αποτελεί τη βάση πάνω στην 
οποία θα στηριχθούν συμπεριληπτικές πολιτικές και πρακτικές που θα οδηγήσουν προ-
οδευτικά στη διαπολιτισμικότητα της εκπαίδευσης (Γεροσίμου, 2014). Στο ίδιο πνεύμα 
η Γεροσίμου (2014) αναφέρεται πως οι κυρίαρχες κατευθύνσεις που εκφράζουν και οι 
δύο έννοιες για τη σχολική κουλτούρα είναι αφενός η δημιουργία μιας κοινότητας για 
όλους και αφετέρου η καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών, όπως η ισότητα, η δικαιο-
σύνη, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη. Έτσι, κυριαρχούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον συν-
θήκες ασφάλειας, αποδοχής και ενεργής συνεργασίας (Κασίδης, Αποστολίδου & Δου-
φεξή, 2015).  

Άλλο ένα σημείο σύγκλισης τους αποτελεί η ανάγκη να εισαχθούν μέτρα για την αντι-
μετώπιση παραγόντων που επιδρούν στη κοινωνική συνοχή (ρατσισμός), για την αντι-
μετώπιση άνισης μεταχείρισης ομάδων και για την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού 
συγκείμενου (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009). Αποτελεσματική πρακτική θεωρείται 
η συνεργσία μεταξύ όλων των μελών. Τόσο η Συμπερίληψη όσο και η Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση προκρίνουν την ενεργή εμπλοκή των οικογενειών και της ευρύτερης κοι-
νότητας στο σχολείο, την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και της ηγεσίας αλλά 
και την συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία για τη ανταλλαγή «εκπαιδευτικών εργα-
λείων», εμπειριών αλλά και για να οικοδομήσουν όλοι από κοινού τη γνώση (Ευαγγέ-
λου & Μουλάς, 2016). 

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική θέση στο ιδεολογικό οικοδόμημα των δύο εννοιών 
διαφαίνεται να έχει η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής και δικτύων συνεργασίας. Τα 
δίκτυα συνεργασίας και οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν δυναμικές διαδικασίες που 
σχετίζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, στην αλληλεπί-
δραση των ατόμων για θέματα που τους απασχολούν, στην παραγωγή γνώσης, στον 
αναστοχασμό και στη διαμόρφωση μιας κοινής ταυτότητας στους συμμετέχοντες, ενώ 
μπορούν να καλλιεργήσουν τις συνθήκες εκείνες για τη θέσπιση και την επίτευξη στό-
χων, εντός ενός συμπεριληπτικού-διαπολιτισμικού πλαισίου (Αγγελίδης & Στυλιανού, 
2011).  

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών και η παρεχόμενη επιμόρφωση σε αυτούς είναι κρίσιμοι 
άξονες για την επιτυχία του εγχειρήματος ενός Συμπεριλιπτικού και Διαπολιτισμικού 
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σχολείου. Η Χατζησωτηρίου (2010) αποδίδει στους εκπαιδευτικούς έναν καθοδηγη-
τικό και καθοριστικό ρόλο που έχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, αφού επενεργούν ως 
αρωγοί της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών μαθητών, υποστηρικτές μιας παι-
δοκεντρικής προσέγγισης μάθησης και πρωτεργάτες του επανασχεδιασμού των εκπαι-
δευτικών θεσμών και διεργασιών. Με άλλα λόγια, η δική τους ετοιμότητα, καλλιέργεια 
και δράση αποτελεί βαρόμετρο και πρότυπο για την προώθηση των δύο εννοιών.  

Απαραίτητο γι’ αυτόν τον σκοπό θεωρείται να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες πεποι-
θήσεις και ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε όποια προσπάθεια μεταστροφής των α-
ντιλήψεών τους να κριθεί επιτυχής (Γεροσίμου, 2014). Η οικεία διαδικασία μεταστρο-
φής περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις επιταγές της Συμπερίληψης και της Διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης, (ενδο)υπηρεσιακή επιμόρφωση, πρακτική σύνδεση των βασικών 
σπουδών με την πράξη, ευελιξία επιλογών και χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων, ό-
πως και συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για ανάλογα θέματα 
(Μάμας, 2014). Η επαγγελματική στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται 
άρρηκτα με τις ευρύτερες θεσμικές-οργανωτικές-αξιακές αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
καθώς και με την δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας που εξυπηρετεί κα 
ενισχύει τις μαθησιακές διαδικασίες και τη θετική αντίληψη της διαφορετικότητας 
(Ευαγγέλου & Μουλάς, 2016).  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, τόσο η Συμπεριληπτική όσο και η Διαπολιτισμική εκπαίδευση ενέ-
χουν πολλά κοινά στοιχεία και στενή σύνδεση σε ολόκληρο το πεδίο της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας (Ευαγγέλου & Μουλά, 2016). Οι δύο όροι σχετίζονται με το σύνολο 
των μελών και των διεργασιών της εκπαίδευσης (Σούλης, 2013) και απευθύνονται, 
μέσω του ολικού επανασχδιασμού που προτείνουν, στις ανάγκες όλων των μαθητών 
ανεξεραίτως (Χατζησωτηρίου, 2014). Η ανάγκη για μεταστροφή του σχολείου από την 
σημερινή μορφή του σε ένα «Σχολείο για Όλους», προκρίνει την ισότιμη συμμετοχή 
όλων των μαθητών, στο οποίο θα παρέχονται μορφωτικά αγαθά και ευκαιρίες κοινω-
νικής ένταξης, διαμέσου της ορθής διαχείρισης της πολιτισμικής και κοινωνικής δια-
φορετικότητας και υπό το πρίσμα υψηλών ανθρωπιστικών αξιών και δικαιωμάτων 
(Ψαριανός, 2012).  

Εν κατακλείδι, η Διαπολιτισμική εκπαίδευση διατείνεται θετικά απέναντι στην όποια 
πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα, επιζητώντας την αλληλεπίδραση διαφο-
ρετικών πολιτισμών, την άρση όποιων παραγόντων αναστέλλουν την οικεία αλληλεπί-
δραση καθώς και τον πολιτισμικό-γλωσσικό-κοινωνικό εμπλουτισμό των εκπαιδευτι-
κών συστημάτων (Δαμανάκης, 1997). Έτσι, διαφαίνεται η συπεριληπτικότητα της Δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης, αφού πολλές αντιλήψεις και ιδέες της άπτονται της συμπε-
ρίληψης. Οι Χατζηαγγελή κ.α (2011) τονίζουν πως Συμπερίληψη και Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση ταυτίζονται σε πολλά σημεία, ενώ θεμελιώδεις θέσεις και των δυο φιλοσο-
φιών είναι από τη μια η εισαγωγή ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα εντάσσει τις 
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έννοιες της ισότητας και της κοινωνικής διακαιοσύνης και από την άλλη η άρνηση 
εφαρμογής οποιασδήποτε μορφής περιθωριοποίησης ή πρακτικής διαχωρισμού.  
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Η θέση των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση 
της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση  

Πήλιουρα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, M. Ed., irini_pilioura@hotmail.com 

Περίληψη 

Το ζήτημα της διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση είναι υψίστης 
σημασίας, καθώς οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν μεταβάλει 
και το τοπίο στην εκπαίδευση, όπου ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών διαρκώς αυ-
ξάνεται. Η συνεργασία ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, η συστη-
ματικότητα και η ευελιξία στις εκπαιδευτικές δράσεις, η αξιολόγηση των εκάστοτε εκ-
παιδευτικών πολιτικών, η ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και η καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μπορούν να συμβάλουν θετικά στην προώθηση της 
πολυπολιτισμικής πολυμορφίας, αλλά και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των αλλοδαπών 
μαθητών, οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερα εκπαιδευτικά αποτελέ-
σματα συγκριτικά με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Με την παγκοσμιοποίηση και τη 
δημιουργία Διεθνών Οργανισμών αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για μια πολύπλευρη 
διαχείριση του φαινομένου, με έμφαση στη συνεργασία και την απομάκρυνση από πο-
λιτικές που περιορίζονται στα στενά όρια του κράτους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, Διεθνείς Οργανισμοί 

Εισαγωγή 

Η μετανάστευση και οι μετακινήσεις των ανθρώπων αποτελούν διαχρονικά γνωρί-
σματα που διαφέρουν ως προς τις αιτίες και τα κίνητρα από εποχή σε εποχή. Το σχολείο 
καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αποδοχής του πλουραλισμού, μέσω 
της υπέρβασης του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού χαρακτήρα της παραδοσια-
κής μορφής της εκπαίδευσης και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της πολυπο-
λιτισμικότητας (Παπαχρήστος, 2010).   

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική επιρροή των υ-
περεθνικών οργανισμών, και πιο συγκεκριμένα, του Οργανισμού Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Unesco αναφορικά 
με τα διαμόρφωση των εκπαιδευτικών εξελίξεων των κρατών ως προς το ζήτημα της 
διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση. 

Η θέση των Διεθνών Οργανισμών 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, αρχικά, τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να λει-
τουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται στους μετανάστες από τρίτες χώρες 
πως αποτελούν πολίτες σε μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ελευθερίας 
(Essomba, 2014). Αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως:  
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− Οι διαδικασίες της μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να βασίζονται σε ερευνη-
τικά στοιχεία. 

− Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εμπο-
δίων γενικότερα στο σχολικό σύστημα. 

− Τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώνουν συναντήσεις, αλλά και να δημοσιοποιούν 
καλές πρακτικές. 

− Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
πολιτικών για την εκπαίδευση των μεταναστών. 

− Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών θα πρέπει να συνεργάζονται. 
− Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια διαπολιτισμική προσέγγιση κατά την ε-

φαρμογή της παρακολούθησης και αξιολόγησης, ενώ η συμμετοχή των μεταναστών 
στον ορισμό των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορεί να είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικές (Essomba, Tarrés, et al., 2017).  

Η ανταλλαγή, λοιπόν, καλών πρακτικών, η επαφή με τις κοινότητες μεταναστών, η 
συστημική και όχι η αποσπασματική προσέγγιση μπορούν να επιδράσουν θετικά 
(Sacramento, 2015). 

Παράλληλα, τόσο η καθιέρωση αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την γλωσσική 
υποστήριξη των μαθητών μεταναστευτικό υπόβαθρο, όσο και η καθιέρωση ευέλικτων 
πολιτικών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών που περιλαμβάνουν τις πιο συχνά ομι-
λούμενες μητρικές γλώσσες αποτελούν σημαντικές δράσεις. Προτείνεται, επίσης, η κα-
τανομή των παιδιών σε περισσότερα σχολεία, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός τους από 
τις τάξεις τους, αλλά και η χρηματοδότηση των σχολείων αυτών για την κάλυψη των 
πρόσθετων εξόδων υποδοχής. Ιδιαίτερα βοηθητική θα ήταν και η καθιέρωση προγράμ-
ματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία τους να εργαστούν στις 
πολυγλωσσικές αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και η πρόσληψη ειδικευμένων καθηγητών 
για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών (European Commission, 2015). 

Σε επίπεδο σχολείων η ταχεία μετάβαση των μαθητών από τις τάξεις υποδοχής στις 
βασικές τους τάξεις, η παροχή πόρων και υλικών ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί 
να βοηθηθούν στο έργο τους, αλλά και γενικότερα η προώθηση θετικών στάσεων σχε-
τικά με τις δυνατότητες των παιδιών μεταναστών και η ευαισθητοποίηση στη διαφορε-
τικότητα αποτελούν σημαντικές δράσεις (European Commission, 2015). 

Ο ΟΟΣΑ, τώρα, έχει περιγράψει ανάλογες εκπαιδευτικές πολιτικές που έχουν αποδει-
χθεί αποτελεσματικές στο να βοηθήσουν τους μαθητές μετανάστες να πετύχουν στο 
σχολείο και που ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες τις βραχυπρόθεσμες και 
άμεσες δράσεις, τις μεσοπρόθεσμες πολιτικές και τις δράσεις για ενίσχυση της ενσω-
μάτωσης (OECD, 2015). Πιο συγκεκριμένα:  

Άμεσες πολιτικές δράσεις:  Παροχή συνεχούς υποστήριξης της γλώσσας, στο πλαίσιο 
των κανονικών τάξεων, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Ενθάρρυνση των γονέων να 
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εγγραφούν τα παιδιά τους στην προσχολική εκπαίδευση. Ενίσχυση της ικανότητας ό-
λων των σχολείων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αλλοδαποί μαθητές.  

Μεσοπρόθεσμες πολιτικές δράσεις: Αποφυγή συγκέντρωσης μαθητών με μεταναστευ-
τικό υπόβαθρο σε μειονεκτούντα σχολεία. Αποφυγή ομαδοποίησης, σχολικής εγκατά-
λειψης και επανάληψης της τάξης. Παροχή επιπλέον υποστήριξης και καθοδήγησης 
προς τους γονείς μετανάστες.  

Δράσεις για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης: Ενίσχυση της καινοτομίας και του πειρα-
ματισμού. Αναγνώριση αξίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Παρακολούθηση της 
προόδου. 

Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε, τέλος, αξιόλογες δράσεις της Unesco όπως: 
− Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων που είναι το πρώτο πρόγραμμα σχολικής ορ-

γάνωσης βάσει των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  (Μπαλασσά-Φλέγκα, 
2003). 

− Το πρόγραμμα «Education for All (EFA)- Εκπαίδευση για Όλους», το οποίο στοχεύει 
στην ενίσχυση της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών για όλες τις κοινωνικές ο-
μάδες  (Bartlett, 2015). 

− Την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, βασικός στόχος της οποίας είναι ότι 
μέχρι το 2030 όλοι οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της εκπαίδευσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα των φύλων, για την προώθηση της 
ιδιότητας του «πολίτη του κόσμου» και για την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλο-
μορφίας (Unesco, 2017). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί πως οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να συμβά-
λουν σημαντικά στις εκπαιδευτικές εξελίξεις των κρατών, ως προς το ζήτημα της εκ-
παίδευσης των αλλοδαπών μαθητών. Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό 
που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από κάθε χώρα, μέσω του εθνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος,  είναι η δυνατότητα συμμετοχής του πληθυσμού της στην παγκοσμιοποιού-
μενη αγορά εργασίας (Τσαούσης, 2007). 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Bartlett, L. (2015). Education for All 2000-2015: achievements and challenges. Access 
and Quality of Education for International Migrant Children. (Available on: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232474e.pdf, προσπελάστηκε στις 
20/08/2017) 

Essomba, M. A. (2014). Enhancing EU education policy: building a framework to help 
young people of migrant background succeed. Brussels: Migration Policy Institute 

2419/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232474e.pdf


Europe and SIRIUS Policy Network on the education of children and youngsters with 
a migrant background. 

Essomba, Μ. Α., Tarrés, Α., Franco-Guillén, N. (2017). Research for CULT Committee 
- Migrant Education: Monitoring and Assessment. European Union. 

European Commission (2015). Language teaching and learning in multilingual class-
rooms. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Μπαλασσά-Φλέγκα, Ε. (2003). Η συμβολή της Unesco και των άλλων διεθνών οργανι-
σμών στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής διάστασης της ελληνικής παιδείας. Θεσσα-
λονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

OECD (2015). Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration, 
OECD Publishing. 

Παπαχρήστος, Κ. (2010). Συνεχιζόμενη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η Παιδαγωγική 
και Διδακτική Ετοιμότητα του Δασκάλου στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. [Διδακτο-
ρική διατριβή]. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα.  

Sacramento, R. B. (2015). Migrant education and community inclusion: examples of 
good practice. Brussels: Migration Policy Institute Europe and SIRIUS Policy Network 
on the education of children and youngsters with a migrant background. (Available on:  

http://www.SIRIUS-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-
CommunityInclusion-FINAL.pdf, προσπελάστηκε στις 10/09/2017) 

Τσαούσης, Δ. Γ. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών : Παγκό-
σμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός. 

Unesco (2017). Making Textbook Content Inclusive: A focus on Religion, Gender, and 
Culture. Paris: Unesco. 

2420/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-CommunityInclusion-FINAL.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-CommunityInclusion-FINAL.pdf


Οι προκλήσεις της μειονοτικής εκπαίδευσης. 

Δημητρόπουλος Γεώργιος, ΒΑ Early Childhood Studies, g.dimitropoulos@mc-class.gr  
 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αύξηση ενδιαφέροντος της επιστημονικής 
κοινότητας προς τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες. Όσο αφορά τα παιδιά, 
μεγάλη έμφαση δίνεται στην παροχή εκπαίδευσης που ενίοτε είναι ξεχωριστή από την 
εκπαίδευση των παιδιών της πλειονοτικής ομάδας της κοινωνίας. Η διαδικασία όμως 
αυτή δεν είναι εύκολη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζει την κάθε 
περίπτωση. Η ύπαρξη νομοθεσιών που αποβλέπουν στην διατήρηση των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων, είτε τοπικών είτε διεθνών, δρα ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά 
προσθέτοντας έτσι στις προκλήσεις που επιδεικνύει η κατάσταση. Μέσω 
βιβλιογραφικής έρευνας έγινε διερεύνηση για τις προκλήσεις αυτές και για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί να προωθηθεί η ένταξη των μειονοτικών ομάδων στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω της εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την κοινωνική 
συνοχή. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι προσπάθειες που γίνονται για την βελτίωση της 
μειονοτικής εκπαίδευσης δεν αποδίδουν, ενισχύοντας τον διαχωρισμό και την 
περαιτέρω περιθωριοποίηση τους από την πλειονότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: μειονοτική εκπαίδευση, δικαιώματα, κοινωνική συνοχή. 

Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα η μοναδική νομικά αναγνωρισμένη μειονότητα από την Συνθήκη της 
Λωζάνης είναι η θρησκευτική μειονότητα των Μουσουλμάνων της Θράκης, στην 
οποία εμπεριέχονται τρεις υποομάδες: οι Τούρκοι, οι Πομάκοι και οι Ρομά. Μέσω μιας 
βιβλιογραφικής έρευνας που άντλησε δεδομένα από έναν μεγάλο αριθμό 
βιβλιογραφικών αναφορών και εστίασε στην μειονοτική ομάδα των Πομάκων της 
Θράκης, προέκυψε μια πληθώρα θεμάτων προς συζήτηση. Κυρίως, το γεγονός ότι στις 
σύγχρονες κοινωνίες ο πληθυσμός των ανθρώπων που ανήκουν σε κάποια μειονοτική 
ομάδα παρουσιάζει εκθετική άνοδο σε όλη την υφήλιο ετησίως (OHCHR, 2018). Αυτό 
συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Από τη μία η αύξηση των προσφύγων και των 
μεταναστών παγκοσμίως και από την άλλη η διεύρυνση του όρου «μειονότητα» ώστε 
να συμπεριλαμβάνει περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως φύλο, πολιτικές ιδεολογίες, 
σεξουαλική προτίμηση, και άλλα (AMAR, 2016).  

Ευρήματα Έρευνας 

Πρώτα και κύρια, έγινε εμφανές ότι παρόλο που κάθε μειονοτική ομάδα έχει ξεχωριστά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και μοναδική θέση στην 
κοινωνία, όλες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά (Laurie & Khan, 2017). 
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Πρωτίστως, αντιμετωπίζουν προκατάληψη από απόψεις οι οποίες δρουν ως εκ 
προδιαθέσεως υποσυνείδητες συνήθειες που δημιουργούν την ακούσια αναπαραγωγή 
των συλλογικών ιδεών και πεποιθήσεων, οι οποίες είναι κοινωνικά κατασκευασμένες 
από αντικειμενικές μεταφερόμενες τάσεις (Bourdieu, 1980). Επίσης, τα άτομα που 
αποτελούν τέτοιες ομάδες είναι ακούσια μέλη τους, οπότε δεν έχουν το προνόμιο της 
επιλογής να αποχωρήσουν από αυτές τις μειονοτικές ομάδες και να ενταχθούν στην 
πλειονότητα (Ogbu & Simmons, 1998). Επιπροσθέτως, θεωρούνται το υποτιμημένο 
μέρος του αντιθετικού δίπολου του Ντεριντά, με βάση τις σχέσεις ισχύος αντί του 
πληθυσμιακού μεγέθους (Derrida, 1982; Laurie & Khan, 2017). Δηλαδή, η πλειοψηφία 
ενός πληθυσμού μπορεί να κατέχει τη θέση μειονότητας σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχει 
υποδεέστερο κύρος (Deleuze & Guattari, 1987). Επί παραδείγματι, στην Ροδόπη οι 
Μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία, όμως παραμένουν περιθωριοποιημένοι λόγω του 
γεγονός ότι θεωρούνται υποδεέστεροι (Βακαλιός, 1997). Αυτό είναι ένα παγκόσμιο 
φαινόμενο, γιατί μειονοτικές ομάδες υπάρχουν σε κάθε περιοχή του πλανήτη (OHCHR, 
2018). 

Επομένως, τα δικαιώματα των μειονοτήτων παγκοσμίως θεσμοθετήθηκαν ώστε να 
προστατεύσουν το κοινωνικό κύρος των ομάδων αυτών και να αποτρέψουν τις 
προκαταλήψεις εναντίον τους (Lieblich, 2008). Ωστόσο, βάσει της θεωρίας της ισχύος 
του Foucault (1977), μπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτά τα ισχυρά παγκόσμια νομοθετικά 
πλαίσια έχουν ως σκοπό να επιτηρούν και να επιβλέπουν κοινωνίες μέσω του φόβου 
για τιμωρία. Επίσης, επιβάλουν πειθαρχία και προωθούν την χρήση ταμπέλας για μια 
ομάδα με βάση ένα συγκεκριμένο κοινό χαρακτηριστικό των μελών της ομάδας 
(Sassen, 2006). Ωστόσο, η ταυτότητα ενός ατόμου αποτελείται από μια πληθώρα 
χαρακτηριστικών, οπότε κάθε άτομο μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές ομάδες 
αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλές ταυτότητες (Schachter, 2013). Συνεπώς, 
ένα μέλος μειονοτικής ομάδας μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος και της πλειονότητας 
και να αποκτήσει πολλαπλές ταυτότητες βάσει των εμπειριών του «εαυτού» εν 
αντιθέσει με την συλλογική ταυτότητα των «άλλων» (Swann & Bosson, 2008). 

Η ύπαρξη των πολλαπλών ταυτοτήτων έχει αμφισβητηθεί, λόγω του γεγονότος ότι οι 
κονστρουκτιβιστικές θεωρίες κάνουν την έννοια της ταυτότητας αβέβαιη λαμβάνοντας 
υπόψιν κάθε διάσταση της πολυπλοκότητας της ύπαρξης (Brubaker & Cooper, 2000). 
Σύμφωνα με τους Deleuze και Guattari (1987, σσ. 249) «ο εαυτός είναι μόνο το 
κατώφλι, μια πόρτα, η μετάβαση μεταξύ δύο πολυπολοκοτήτων». Σύμφωνα με τον 
Erikson (1970) κάθε άτομο, ειδικά τα παιδιά, μπορούν να αισθάνονται μπερδεμένοι σε 
καταστάσεις όπου πολλαπλές ταυτότητες επιβάλλονται σε αυτούς. Στην περίπτωση 
που αυτές είναι αντικρουόμενες ταυτότητες με την απουσία μιας εξέχουσας σταθερής 
ταυτότητας μπορεί να δημιουργήσει κρίση ταυτότητας με καταστρεπτικές συνέπειες 
για τα παιδιά (Marcia, 1976). Αυτό συμβαίνει διότι η απόκτηση ταυτότητας είναι ένα 
σημαντικό στάδιο της ανάπτυξης, όμως μπορεί να ενισχυθεί με πρόσβαση σε 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (Erikson, 1970).  
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Η σημαντικότητα της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι εμφανής με την ένταξη της στους 
παγκόσμιους στόχους της UNESCO (2015). Ένας στόχος που δεν υιοθετήθηκε από τις 
ελληνικές αρχές, αφού δίνεται έμφαση απλώς στη μείωση του ποσοστού των παιδιών 
που δεν πηγαίνουν σχολείο (Δραγώνα και Φραγκουδάκη, 2008). Επιπροσθέτως, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική εθνικότητα και κοινωνική θέση από τους μαθητές 
τους. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε «πολιτισμικό ασυγχρονισμό» λόγω των 
διαφορετικών εμπειριών και κουλτούρας που προωθεί την συστηματική αποτυχία 
επικοινωνίας. Παράλληλα δημιουργεί την αίσθηση στα παιδιά ότι αποτελούν 
μειονότητα εντός του σχολείου, παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερα σε αριθμό από 
τους γηγενείς (Luke, 2016). Εάν συνυπολογίσουμε την απουσία μειονοτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα και οι στόχοι της 
μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ασκούνη, 2006). 

Έτσι, η ανάγκη να τεθεί ως στόχος οι μειονοτικές ομάδες να γίνουν κομμάτι μιας 
κοινωνίας είναι επιτακτική. Αυτή είναι μια σταδιακή διαδικασία με το κατώτερο 
επίπεδο να είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός ενώ το ανώτερο η κοινωνική συνοχή 
(Smith, 1991). Η επιτυχής ενσωμάτωση έχει να κάνει με την κοινωνία να απαντά στις 
ανάγκες όλων των μελών τις, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, και με την 
αποδοχή της διαφορετικότητας των άλλων από το κάθε μέλος (Turner, 1981). 
Επιπροσθέτως, απαιτείται να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και η κοινωνία να 
επιδεικνύει ευελιξία ώστε να εξελίσσεται. Σκοπός είναι να γίνει αποδεκτή η κοινωνική 
πολυπολιτισμικότητα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα υβριδική κοινωνία με 
κοινωνική συνοχή, εν αντιθέσει με τις εθνικιστικές απόψεις που επικρατούν στις 
σύγχρονες κοινωνίες (Vanderbroucke, 2015). Η σημαντικότητα της επίτευξης αυτού 
του στόχου φαίνεται στην σύγκριση του Durkheim (1893) των κοινωνιών χωρίς 
συνοχή, αποδοχή της διαφορετικότητας και κοινούς στόχους με μια σωρό άμμου που 
θα διαλυθεί από τον άνεμο. Όμως, οι μειονοτικές ομάδες δεν συμμετέχουν στην λήψη 
αποφάσεων και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δρουν ως με στόχο την ομογενοποίηση 
μεταβάλλοντας τις υποκειμενικές αξίες των μειονοτικών ομάδων (Deleuze & Gauttari, 
1987). Οπότε, με το να ασκούν οι κυβερνήσεις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
πιέσεις ταυτόχρονα με την θέση που επιβάλλεται από διεθνείς και παγκόσμιες 
νομοθεσίες, δημιουργείται μια κατάσταση κρίσης ταυτότητας με γεωπολιτικές 
προεκτάσεις (Georgieva, 2010). 

Αποτελέσματα 

Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας, προκύπτει ότι οι μειονότητες έχουν αποκλειστεί 
από κάθε κοινωνία με αποτέλεσμα την κρίση ταυτότητάς τους. Παρόλη την αύξηση 
των νομοθετικών πλαισίων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι επικρατούσες 
απόψεις της κοινωνίας παραμένουν αμετάβλητες διατηρώντας τις μειονότητες από τις 
πλειονότητες διαχωρισμένες. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εκπαίδευση ενισχύει την 
διαδικασία απόκτησης ταυτότητας είναι απαραίτητη η ποιοτική εκπαίδευση που θα την 
προωθεί. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για την μειονοτική εκπαίδευση στην 
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Ελλάδα, όπου σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλά 
περιθώρια για βελτίωση. Κυρίως, φαίνεται πως υπάρχουν προκαταλήψεις που 
προωθούν τις διακρίσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και πρακτικές που οδηγούν 
σε γλωσσικό και πολιτισμικό ευνουχισμό των μειονοτήτων. Επίσης, τα παιδιά, ως 
κοινωνικό φαινόμενο παγκοσμίως κατέχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στην οποιαδήποτε 
δυνητική κοινωνική αλλαγή, οπότε είναι λογικό να πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
εκπαίδευση προκειμένου οι επιθυμητές αλλαγές να λάβουν τόπο. Με αυτόν τον τρόπο 
η ιδέα της κοινωνικής συνοχής μπορεί να προωθηθεί μέσω της διδασκαλίας για την 
κοινωνική ισότητα και αποδοχή του διαφορετικού αντί να γίνονται προσπάθειες 
βελτίωσης της εκπαίδευσης των μειονοτήτων που φαίνεται ότι οδηγεί στην 
περιθωριοποίηση. Τελικώς, είναι σημαντικό να γίνουν περαιτέρω έρευνες με 
διαφορετικές μεθοδολογίες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με εθνογραφικό χαρακτήρα. 
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Προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70-ΠΕ02, M.Ed, Ph.D, arvanitis@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η κατάσταση της διγλωσσίας στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα, όπως αυτή διαμορφώνεται συγχρονικά, κατά τα τελευταία τριά-
ντα έτη όπου εντοπίζεται η ιστορική πορεία των γλωσσών των μεταναστών πρώτης και 
δεύτερης γενιάς και η ρύθμιση της σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα. Προσεγ-
γίζοντας το ζήτημα με βάση τις έννοιες της προσθετικής και αφαιρετικής διγλωσσίας, 
προκύπτει ως αποτέλεσμα πως οι θεσμικές διευθετήσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικού συ-
στήματος αλλά και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών οδηγούν τους δίγλωσσους μαθητές 
στην κατεύθυνση της αφαιρετικής διγλωσσίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διγλωσσία, γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση, αλληλεξάρτηση 
γλωσσών 

Εισαγωγή 

Στην εργασία προσεγγίζεται το θέμα της διγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο. Αρχικά 
προσδιορίζεται το σχολείο ως πεδίο συνάντησης των γλωσσών των μαθητών και στη 
συνέχεια παρατίθενται οι έννοιες της προσθετικής και αφαιρετικής διγλωσσίας. Ακο-
λούθως παρουσιάζονται οι θεσμικές προβλέψεις και οι υιοθετούμενες πρακτικές των 
εκπαιδευτικών, που έχουν ως αποτέλεσμα την πορεία προς την αφαιρετική διγλωσσία 
με στόχο τη μονογλωσσία. 

Το σχολείο ως πεδίο συνάντησης γλωσσών 

Η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, πέρα από την ανάπτυξη σχέ-
σεων πλειονότητας/μειονότητας μεταξύ της κυρίαρχης-ελληνικής ομάδας και των αλ-
λόγλωσσων στο πεδίο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Σκούρτου, 2001), επέφερε 
γλωσσική πολυμορφία την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Στα τελευταία τριάντα έτη, όπου εντοπίζεται η παρουσία των γλωσσών μεταναστών 
πρώτης και δεύτερης γενιάς και η ρύθμιση της σχέση τους με την εκπαίδευση, η δι-
γλωσσία των μαθητών άρχισε σταδιακά να αναδεικνύεται και από περιθωριακό ζήτημα 
να καταλαμβάνει όλο και πιο κεντρική θέση (Σκούρτου, 2002).  

Ενώ όμως ο δημόσιος λόγος σχετικά με τη διγλωσσία και τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση γίνεται όλο και εμφανέστερος, ιδιαίτερα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η διγλωσσία 
των μαθητών μεταναστευτικής προέλευσης παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατη», α-
φού δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και δεν αμφι-
σβητείται η μονογλωσσική εκπαιδευτική ιδεολογία που εδράζει στην υπόθεση του ελ-
λείμματος (Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou, 2015, p. 60· Gkaintartzi & Tsokalidou, 
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2011). Βρισκόμαστε λοιπόν στην παρούσα περίοδο στο πεδίο συνύφανσης της διγλωσ-
σίας ως κατάστασης και απότοκου της πληθυσμιακής μεταβολής και της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης ως αποτελέσματος πολιτικής που θεμελιώνεται σε εμπειρικά δεδομένα και 
εκπαιδευτικούς παράγοντες (έρευνες) αλλά και σε πολιτικοϊδεολογικούς λόγους 
(Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003).  

Διγλωσσία: εννοιολογική οριοθέτηση 

Ως «διγλωσσία» ορίζουμε την «εναλλακτική χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από 
το ίδιο άτομο» (Σκούρτου, 2001, σ. 179), την οποία οριοθετούμε στο επίπεδο της δι-
γλωσσικής ικανότητας και της δίγλωσσης χρήσης (Baker, 2001, σ. 59). Το μεν πρώτο 
προσδιορίζει την ικανότητα σε δυο γλώσσες, ενώ το δεύτερο τα πεδία/χώρους χρήσης 
(domains) των γλωσσών. 

Η προσθετική διγλωσσία χαρακτηρίζει μια κατάσταση όπου το άτομο έχει επάρκεια 
και στις δύο γλώσσες, Γ1 & Γ2, και τηρεί θετική στάση απέναντι σε αυτές. Κυρίαρχο 
στοιχείο της θεώρησης αυτής είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των γλωσσών (Cummins, 
2003, σ. 135), δηλαδή η παραδοχή ότι πέρα από τις επιφανειακές διαφορές των γλωσ-
σών υπάρχει μια κοινή υποκείμενη νοητική ακαδημαϊκή ικανότητα που καθιστά δυ-
νατή τη μεταφορά δεξιοτήτων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Αντιθέτως, η αφαιρετική 
διγλωσσία χαρακτηρίζει μια κατάσταση όπου η κατάκτηση της Γ2 γίνεται υπό την πί-
εση αντικατάστασης ή υποβάθμισης της Γ1, με επιπτώσεις στην αυτοαντίληψη του α-
τόμου όσο και στη γνωστική του ανάπτυξη, λόγω συρρίκνωσης της κοινής υποκείμενης 
γλωσσικής ικανότητας (Σκούρτου, 2001, σ. 212).  

Επιλογές, πρακτικές και αποτελέσματα του ελληνικού σχολείου 

Στο χώρο του σχολείου η διγλωσσία ως κατάσταση συνυφαίνεται με τη δίγλωσση εκ-
παίδευση (Σκούρτου, 2001, σ. 172). Παρά τη διαπολιτισμική ρητορική του νομοθετι-
κού πλαισίου, οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα ήταν και παραμένουν στην κα-
τεύθυνση της αφομοίωσης. Κυριαρχεί η επιβολή μονόγλωσσων προγραμμάτων εκπαί-
δευσης τύπου εμβύθισης (Baker, 2001, σ. 277) για τους μαθητές που έχουν άλλη Γ1 
από την ελληνική, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας των μαθητών πρόκειται για μορφή αφαιρετικής διγλωσσίας 
(Roberts, 1995, pp. 371-372) με σκοπό τη μονογλωσσία. 

Στο πεδίο των πρακτικών, κυρίαρχη αναδεικνύεται η στάση των εκπαιδευτικών απένα-
ντι στη διγλωσσία, καθώς επηρεάζει τις καθημερινές διδακτικές τους επιλογές. Η 
γλώσσα συνιστά θεμελιακό στοιχείο της εθνότητας η οποία αξιολογείται από τις σχο-
λικές δομές και τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα οι μαθητές να περικλείονται ή να 
αποκλείονται. Η εθνοτική καταγωγή και η γλώσσα των μαθητών υπόκειται (συνειδητά 
ή ασυνείδητα) από τους εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία αξιολόγησης που τις περισ-
σότερες φορές παίρνει αρνητική τιμή, ενώ γίνεται θετική μόνο όταν τείνει να ομοιάσει 
με το « “ελληνικό” εθνοτικό κεφάλαιο» (Μάρκου, 2012, σ. 165). Επίσης, παρά το ότι 
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η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δείχνουν να είναι θετικοί απέναντι στη διατήρηση 
της Γ1 ως στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς, εντούτοις δεν την συνδέουν με τη δια-
δικασία εκμάθησης στο σχολείο, ούτε αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στη διαδικασία 
αυτή (Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou, 2015, p. 70· Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011, 
p. 598· Tsokalidou, 2005, p. 60).  

Ως αποτέλεσμα, προκύπτει μια διαδικασία γλωσσικής μετατόπισης, συχνά ως επιλογή 
της ίδιας της μειονοτικής ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί γρηγορότερα και αποτε-
λεσματικότερα η κοινωνική της ένταξη. Ενώ λοιπόν οι μετανάστες γονείς επιθυμούν 
τη διατήρηση της εθνικής τους γλώσσας από τα παιδιά τους (Γκαϊνταρτζή & 
Τσοκαλίδου, 2012, σ. 193), δεν λαμβάνουν δραστικά μέτρα για να τη μεταδώσουν σε 
αυτά, ιδιαίτερα όταν αναγνωρίζουν πως η καλή γνώση της ελληνικής είναι εφόδιο α-
νοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αλβανο-
φώνων μεταναστών που «απεξαρτήθηκαν» γρήγορα από τους γλωσσικά συγγενείς τους 
αρβανιτόφωνους Έλληνες (Σελλά-Μάζη, 2015, σ. 29). Πολλοί αλλοδαποί μαθητές α-
ναγνωρίζουν το στιγματισμένο στάτους της γλώσσας και της εθνικής τους ταυτότητας 
και για το λόγο αυτό προτιμούν με σαφήνεια τη χρήση της ελληνικής στις μεταξύ τους 
συναλλαγές (Gogonas, 2009, p. 107).  Τέλος, η αδυναμία στήριξης δίγλωσσης εκπαί-
δευσης ξεπερνά τις ιδεολογικές ή παιδαγωγικές στοχεύσεις και πρέπει να λάβει υπόψη 
της τους περιορισμούς της υλικοτεχνικής υποδοχής, τους πόρους που μπορούν να δια-
τεθούν και την επάρκεια (επιμόρφωση) των εκπαιδευτικών. Έτσι, ενώ η αναγνώριση 
της αξίας και η διδασκαλία της Γ1 των μαθητών είναι σημαντική, έχει τεράστιο οικο-
νομικό κόστος και δεν εφαρμόζεται (Paulston, 1992, p. 69). 

Συμπέρασμα 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ως ασφαλές συμπέρασμα πως οι συνθήκες που επι-
κρατούν στην ελληνική κοινωνία και στο σχολείο δεν οδηγούν στην προσθετική δι-
γλωσσία των αλλόγλωσσων μαθητών. Η αφαιρετική διγλωσσία, με στόχο τη μονο-
γλωσσία, προκύπτει ως στόχος του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και ως 
επιλογή των οικογενειών των μαθητών. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, πέραν των όποιων 
περιορισμών επιφέρει, δεν πρέπει να εκτιμηθεί μονοδιάστατα, καθώς πέραν των αμιγώς 
παιδαγωγικών παραμέτρων (γνωστική ανάπτυξη, διαπολιτισμικότητα) σχετίζεται και 
με μια σειρά από πολιτικές παραμέτρους στο πλαίσιο συγκρότησης του εθνικού κρά-
τους και του διανεμητικού ρόλου του σχολείου, που συχνά παραβλέπονται στα στενά 
όρια της δίγλωσσης εκπαίδευσης (Γκότοβος, 2003). 
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Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed.Διοίκηση εκπαίδευσης, agnosto3@gmail.com 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το επαγγελματικό άγχος του εκπαιδευτικού προσωπικού α-
ποτέλεσε θέμα πολλών μελετών. Η ψυχολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών αποτε-
λεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήματος, αφού οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού, μαθητών, γονέων και 
γενικά του κοινωνικού συνόλου καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματική του 
λειτουργία. Η επιχειρούμενη μελέτη προσπαθεί σε πιλοτικό επίπεδο να καταγράψει το 
βαθμό εξουθένωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών μονάδων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και να εντοπίσει σημεία παρέμβασης. Η καταγραφή της κατάστασης 
θα προσφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό τα στοιχεία εκείνα με την διερεύνηση, ανάλυση 
και μελέτη των οποίων είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν προβλήματα της εκπαιδευ-
τικής λειτουργίας και να οδηγηθεί το σύστημα σε ουσιαστική βελτίωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, καθηγητές, άγχος εκπαιδευτικών.  

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα 
σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ως 
βασικότατο κομμάτι της κοινωνικής λειτουργίας σε αμφίδρομη επαφή με το περιβάλ-
λον ,έχει και αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά. Το έντονα και ταχύτατα μεταβαλλό-
μενο παγκόσμιο περιβάλλον, η οικονομική συγκυρία και τα ενδογενή θέματα καθι-
στούν επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών ζητημάτων 
με, καταρχάς αμυντικά χαρακτηριστικά αλλά με την αποφασιστικότητα της δημιουρ-
γίας συνθηκών για μελλοντική ανέλιξη. 

Ο Έλληνας εκπαιδευτικός ευρισκόμενος εν λειτουργία σε πολυεπίπεδο και πολύμορφο 
περιβάλλον, δημιούργημα αλλά και συνδημιουργός εν μέρει του συστήματος, είναι α-
ποδέκτης μεγάλου όγκου στοιχείων, πληροφοριών, θεμάτων, προβλημάτων τα οποία 
και καλείται να διαχειριστεί ως άτομο, ως οικογενειάρχης αλλά προπάντων ως παιδα-
γωγός. 

 Η καταγραφή του επιπέδου αποπροσωποποίησης, των προσωπικών επιτευγμάτων και 
της συναισθηματικής εξάντλησής, των τριών κυρίων διαστάσεων του συνδρόμου της 
επαγγελματικής εξουθένωσης σύμφωνα με τη Maslach (1982), στο σχολικό χώρο θα 
προσφέρει τη δυνατότητα να θωρακιστεί ως μάχιμος λειτουργός και να συντελέσει 
στην δημιουργία των επόμενων πολιτικών γενεών. 

 Με τον όρο « αποπροσωποποίηση» περιγράφεται η απομάκρυνση και η αποξένωση 
του εργαζομένου από τους «πελάτες» του και η εγκαθίδρυση απρόσωπων και κυνικών 
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σχέσεων με αυτούς. Η άλλη διάσταση ονομάζεται «έλλειψη προσωπικής επίτευξης» 
και αναφέρεται στην αίσθηση του εργαζομένου ότι είναι ανίκανος για προσφορά στον 
χώρο της εργασίας του και τη συνεπαγόμενη μείωση της απόδοσής του ( Leiter & 
Maslach, 2005). Τέλος η τρίτη διάσταση «η συναισθηματική εξάντληση» περιλαμβάνει 
αισθήματα ψυχοσωματικής κόπωσης καθώς και απώλεια ενέργειας και διάθεσης. 
 Στην εργασία διεξήχθη πιλοτική ποσοτική έρευνα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (Γυμνάσιο) η οποία επιτρέπει στην ομάδα – στόχο, εκπαιδευτικούς δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, να παρουσιάσει την προσέγγισή της σε θέματα επαγγελματικής 
εξουθένωσής, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα (Ερωτηματολόγιο Maslach 
(MBI) - Maslach & Jackson, 1984). 

Σκοπός 
 Αν και η κοινή γνώμη θεωρεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού από τα πλέον προνο-
μιούχα λόγω των εκτεταμένων διακοπών και του περιορισμένου διδακτικού ωραρίου, 
τα ερευνητικά δεδομένα το κατατάσσουν στα τρία πιο στρεσογόνα επαγγέλματα πα-
γκοσμίως (Johnson et al., 2005). Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί παρουσιά-
ζουν στρες σε ποσοστό 54% (E.A.S.H.W., 2009). Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης 
ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη επαγγελματικού στρες στους εργαζόμενους εκπαι-
δευτικούς σε σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, σε πι-
λοτικό επίπεδο και επομένως να καταγραφεί το ποσοστό επαγγελματικής τους εξουθέ-
νωσης σε μερική συσχέτιση αυτού με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες (ηλικία, 
χρόνος παραμονής στο σχολείο, συνολική προϋπηρεσία). 

Στόχοι –Υλικό- Μέθοδος- Αποτελέσματα 
Βασικός στόχος της παρούσης μελέτης αποτελεί η καταγραφή, σε πιλοτικό επίπεδο, 
του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των εργαζομένων σε σχολικές 
μονάδες προκειμένου σε δεύτερο επίπεδο να αποτελέσει τη βάση διερεύνησης των αι-
τίων καθώς και των δυνατοτήτων ουσιαστικής παρέμβασης. Η μελέτη πραγματοποιή-
θηκε σε ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο) της Αιτωλοακαρνανίας , όπου δια-
νεμήθηκαν 35 ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και επεστρά-
φησαν απαντημένα 30 (ποσοστό απαντητικότητας, 85,71%). Το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Maslach Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 
1984) και πραγματοποιήθηκε απλή στατιστική ανάλυση. Η επαγγελματική εξουθέ-
νωση κυμάνθηκε γενικά σε μέτρια επίπεδα όπως φαίνεται από τις μέσες τιμές των 3 
διαστάσεων του MBI. Συγκεκριμένα η μέση τιμή για τη συναισθηματική εξάντληση 
ήταν 23,37, για τα προσωπικά επιτεύγματα 14,6 και για την αποπροσωποποίηση 15,63. 
Διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, 
παρουσιάζουν στατιστική συσχέτιση με τις τρείς διαστάσεις του MBI.  

Δείγμα 
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσε το εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται σε σχο-
λείο μέσης εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 
δύο μήνες (Μάρτιος – Απρίλιος 2017) και πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους 
ερευνητές. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν: γυναίκες (76,7%), έγγαμοι 
(83,3%), όλοι εργαζόμενοι με πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Για την περιγραφή των 
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χαρακτηριστικών του δείγματος εφαρμόστηκε η εκατοστιαία αναλογία και οι μέσες 
τιμές. 

Συσχέτιση παραγόντων επαγγελματικής εξουθένωσης 
με δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Βρέθηκαν στατιστικά συσχετίσεις σε κάποιες διαστάσεις του MBI με τους δημογραφι-
κούς και κοινωνικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το φύλο δεν έχει στατι-
στικά σημαντική συσχέτιση με τη διάσταση των Προσωπικών Επιτευγμάτων. Δηλαδή 
οι γυναίκες έχουν μέση τιμή ΠΕ 14,04 ενώ οι άνδρες έχουν16,43. Άνδρες και γυναίκες 
παρουσιάζουν σχεδόν τις ίδιες τιμές Αποπροσωποποίησης, Α:15,86 και Γ:15,57, ενώ 
οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη Συναισθηματική εξάντληση Α:25,71 έναντι 22,65 
των γυναικών. Η ηλικία του προσωπικού δεν σχετίζεται ισχυρά με την τιμή των ΠΕ 
καθώς όλες οι τιμές κυμαίνονται στην ίδια περιοχή. Τα άτομα ηλικίας 30-40 έχουν 
υψηλή μέση τιμή ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία, παρουσιάζονται οι ίδιες τιμές. 

Συζήτηση 
Έρευνες έδειξαν ότι περίπου το 1/3 των εκπαιδευτικών θεωρεί το επάγγελμά του εξαι-
ρετικά στρεσογόνο (Jepson & Forrest, 2006), ενώ σε σύγκριση με άλλους επαγγελμα-
τίες, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους (Borg & Riding, 
1991). Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η επαγγελματική εξουθένωση στο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό σχολικών μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνα-
νίας κυμαίνεται σε μέτρια προς χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης συμ-
φωνούν με αποτελέσματα άλλων μελετών που έγιναν σε έλληνες εκπαιδευτικούς 
(Κalyva, 2013) με αναφορές σε μέτρια επίπεδα άγχους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέλη-
ξαν και άλλες έρευνες που διενεργήθηκαν (Λεοντάρη, Κυρίδης & Γιαλαμάς, 1996· Χα-
ραλάμπους, 2012). Η συναισθηματική εξάντληση με τιμή 23,37 κυμαίνεται σε μέτρια 
επίπεδα. Η Αποπροσωποποίηση ξεπερνά την υψηλή κλίμακα (15,63) ενώ στην υψηλή 
κλίμακα βρίσκεται και η τιμή των προσωπικών επιτευγμάτων (14,6). Άνδρες και γυ-
ναίκες παρουσιάζουν τις ίδιες τιμές αποπροσωποποίησης. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
παρουσιάζουν καλύτερες τιμές στα προσωπικά επιτεύγματα καθώς και μικρότερο 
βαθμό συναισθηματικής εξάντλησης. Η ηλικιακή ομάδα 51-60 παρουσιάζει την μεγα-
λύτερη τιμή αποπροσωποποίησης. Η ηλικιακή ομάδα των 30-40 παρουσιάζει την με-
γαλύτερη τιμή προσωπικών επιτευγμάτων αλλά και την υψηλότερη τιμή της συναισθη-
ματικής εξάντλησης. Ως προς την επαγγελματική εξουθένωση, οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν έρευ-
νες που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα (Platsidou & Agaliotis, 2008). 

Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό της συγκεκρι-
μένης σχολικής μονάδας Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εμφανί-
ζει μέτρια προς χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση. Με τη διενέργεια επιπλέον μελε-
τών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για περαιτέρω βελτίωση των εργα-
σιακών συνθηκών οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

2433/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



εργαζομένων στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και συνεπώς σε αύξηση της ποιότη-
τας της παρεχομένης εκπαίδευσης. 
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Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών 

Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, Msc Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία, Med Σπουδών Εκπαίδευσης 
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Περίληψη 

Η πρακτική άσκηση υποψηφίων εκπαιδευτικών λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό ερ-
γασιακό πλαίσιο, όπου για ορισμένο διάστημα λαμβάνουν χώρα σε κάποιον εκπαιδευ-
τικό οργανισμό διαδικασίες εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων αποκτηθείσες στη διάρ-
κεια των σπουδών. Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ο ρόλος της πρακτικής άσκη-
σης ως αυτοτελής τομέας της βασικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των υποψηφίων εκ-
παιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι αρχές και οι σκοποί λειτουρ-
γίας της και αναδεικνύεται η σχέση της με τη θεωρητική προετοιμασία των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών. Υπογραμμίζεται η σημασία της πρακτικής άσκησης στη διαμόρφωση 
κατάλληλων επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτό-
τητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: υποψήφιος εκπαιδευτικός, πρακτική άσκηση, εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Η σχέση θεωρίας και πράξης πρέπει να είναι αλληλεπιδραστική και οι υποψήφιοι εκ-
παιδευτικοί (ΥΕ) χρειάζονται ένα ρεπερτόριο μεταγνωστικών δεξιοτήτων, για να ε-
μπλέκονται επιτυχώς και να προωθούν τις μαθησιακές διαδικασίες στην τάξη 
(Bronkhorst, Meijer, Koster & Vermunt, 2014). Με την πρακτική άσκηση (ΠΑ) επι-
τυγχάνεται η προετοιμασία τους για τη διαχείριση σχολικών διαδικασιών και την επί-
λυση προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες (Tillema, Smith & Leshem, 2011).  

Λειτουργία & Σκοποί της πρακτικής άσκησης 

Η πρακτική άσκηση – εφεξής ΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης ΥΕ 
δημοτικής εκπαίδευσης στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπου έχουν την ευκαιρία 
εμπράγματης παρατήρησης και προσωπικής εφαρμογής της παιδαγωγικής θεωρίας 
(Mena-Marcos, García-Rodríguez & Tillema, 2012). Οι ΥΕ συνήθως την αξιολογούν 
ως το σημαντικότερο τομέα των σπουδών τους κι εμφανίζονται πρόθυμοι να βγουν 
προς τα έξω να διδάξουν, αποτελώντας γι’ αυτούς καίριο ερώτημα αν θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμαστούν σε αυτό, για το οποίο εκπαιδεύονται. Ενίοτε δεν τους είναι 
ξεκάθαρο ότι και η ΠΑ είναι εκπαίδευση, κυρίως όταν δεν είναι ξεκάθαρος και δομη-
μένος ο τρόπος μίξης θεωρίας & ΠΑ (Caires, Almeida & Vieira, 2012). 

Το να μαθαίνει κανείς να διδάσκει είναι σύνθετο έργο, που αξιολογείται συχνά σε 
στενή σχέση με το πλαίσιο, όπου συμβαίνει. Παράγοντες - κλειδιά στην εκπαίδευση 
των ΥΕ είναι οι συνθήκες, οι τρόποι και το επίπεδο εμπλοκής ή ενεργοποίησης κατά 
τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία και το να μάθουν να μοιράζονται παραγωγικά τις 

2435/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



προσωπικές τους εμπειρίες κατά την ΠΑ με σημαντικούς άλλους. Σημαντικοί άλλοι, 
που λειτουργούν ως «κριτικοί φίλοι», είναι κυρίως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, που 
αναλαμβάνουν έργο μεντόρων κατά την ΠΑ (Mena-Marcos et al., 2012). Μαζί με αυ-
θεντικές διδακτικές εμπειρίες η ΠΑ προσφέρει ένα πλαίσιο για «ενημερωμένη συμμε-
τοχή» και πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, άλλες επιτυχείς και άλλες λιγότερο. Ε-
πίσης μπορεί να επηρεάσει τα πιστεύω και τις αντιλήψεις ΥΕ. Ενίοτε η ΠΑ λειτουργεί 
ως πεδίο απλής διεκπεραίωσης, όπου ο ΥΕ αφήνεται να «επιβιώσει» μόνος χωρίς ου-
σιαστική καθοδήγηση. Με καθοδήγηση όμως μέσω ΠΑ παρουσιάζει αυξημένο επίπεδο 
γνωστικής επάρκειας και ανάπτυξη όλων των εμπλεκόμενων  στη διδασκαλία δεξιοτή-
των. Ο ΥΕ επίσης κατά την ΠΑ θέλει υποστήριξη στη δημιουργία προσωπικής επαγ-
γελματικής ταυτότητας (Tillema et al., 2011). 

Δεν είναι χρήσιμη κάθε σχολική εμπειρία. Για την εκπλήρωση του λειτουργικού της 
σκοπού προσφοράς κατάλληλων παιδαγωγικών εμπειριών, η ΠΑ πρέπει να γίνεται σε 
συγκεκριμένες οργανωτικές και παιδαγωγικές συνθήκες (Lund Nielsen, 2015). Μεταξύ 
αυτών ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά του χώρου ΠΑ, όπως το προσωπικό, που εργά-
ζεται εκεί, οι αρχές λειτουργίας του ή το μέγεθός του. Μεγάλης σημασίας είναι οι α-
ντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις για την ΠΑ, που καθορίζουν το σχεδιασμό και την 
υποστήριξη του προγράμματος ΠΑ. Ο ρόλος των ακαδημαϊκών διδασκόντων, των με-
ντόρων και των εκπαιδευτικών στους χώρους ΠΑ είναι επίσης καίριος. Τέλος το επί-
πεδο εμπλοκής του χώρου φιλοξενίας της ΠΑ στο πρόγραμμά της, το επίπεδο αναγνώ-
ρισης της θέσης και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και η δομή του 
προγράμματος ΠΑ καθορίζουν την πορεία της (Bronkhorst et al., 2014). 

Η ΠΑ συνήθως διέρχεται πέντε σταδίων. Ξεκινά με τη φάση προετοιμασίας. Ο χώρος 
φιλοξενίας της ΠΑ οργανώνεται κατάλληλα, ώστε να υποδεχτεί τους ΥΕ. Παράλληλα 
οι ίδιοι οι ΥΕ προετοιμάζονται, για να αναλάβουν το ρόλο τους κατά τις διαδικασίες 
της ΠΑ. Ακολουθεί η φάση υποδοχής των ΥΕ στο χώρο φιλοξενίας της ΠΑ και έπειτα 
ο σχεδιασμός της «οδού», μέσω της οποίας θα γίνει η εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια 
λαμβάνει χώρα η μακροχρόνια λειτουργία της διαχείρισης της διαδικασίας ΠΑ. Τέλος 
πραγματοποιείται η εκτίμηση - αποτίμηση της ΠΑ (Caires, et al., 2012). 

Συχνά η ΠΑ είναι πιο αποτελεσματική, όταν συμβαίνουν ρηξικέλευθες προσεγγίσεις 
στους χώρους φιλοξενίας της. Επίσης όταν τα περιεχόμενα και οι στόχοι της ΠΑ έχουν 
εκ των προτέρων αναγνωριστεί και συμφωνηθεί και οι ευθύνες τόσο του χώρου φιλο-
ξενίας της, όσο και της παιδαγωγικής σχολής έχουν ξεκάθαρα οριστεί (Tillema et al., 
2011). Παράλληλα χρειάζεται να έχει καθοριστεί και ενισχυθεί ο συντονισμός των δο-
μών και να υπάρχει επίβλεψη όλων των εμπλεκόμενων συστημάτων. Στους χώρους 
φιλοξενίας την ευθύνη της ΠΑ πρέπει να αναλαμβάνουν άτομα προετοιμασμένα για 
τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τέλος είναι σημαντική η φροντίδα συστηματικής 
ανανέωσης και βελτίωσης των δομών διαχείρισης της ΠΑ (Lund Nielsen, 2015).  

Κυριότερος στόχος της ΠΑ είναι η εμπλοκή του ΥΕ σε πραγματικές επαγγελματικές 
συνθήκες. Έτσι μπορεί μεταξύ άλλων να κατανοήσει εις βάθος διάφορα ακαδημαϊκά 
ζητήματα, με τα οποία ασχολείται θεωρητικά στη διάρκεια των σπουδών (Bronkhorst 
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et al., 2014). Συνειδητοποιεί εν τοις πράγμασι ατομικά ζητήματα, που καθορίζουν τις 
διδακτικές συνθήκες, όπως οι ανάγκες ή δυνατά κι αδύνατα σημεία του. Συγχρόνως 
αντιλαμβάνεται παράγοντες εμπλοκής στις διδακτικές διαδικασίες σε διαπροσωπικό ε-
πίπεδο, όπως οι αρμοδιότητες καθενός κι οι ικανότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέ-
σεων. Αναγκαίος είναι ο αναστοχασμός του ΥΕ για πράξεις «σημαντικών άλλων» - 
δάσκαλοι, γονείς, μαθητές - όπως αποτυπώνεται σε αναφορές του, συνεπώς βοηθά η 
τήρηση αρχείου σημειώσεων κι αναφορών (Mena, García, Clarke & Barkatsas, 2016). 

Σχέση πρακτικής  άσκησης & θεωρητικού πλαισίου των παιδαγωγικών σπουδών 

Στη διάρκεια των σπουδών οι ΥΕ εντρυφούν σε κύκλους μαθημάτων για τη γνώση του 
παιδαγωγικού αντικειμένου, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων άσκησης του 
παιδαγωγικού αντικειμένου και τη λειτουργική αφομοίωση των ενδεδειγμένων στά-
σεων, περιοχές, που επηρεάζονται εξίσου από την ΠΑ (Lund Nielsen, 2015). Σε σχέση 
με τη γνώση του παιδαγωγικού αντικειμένου είναι πιθανή μιαν αντίθετη προσέγγιση 
μεταξύ ακαδημαϊκής κι εμπειρικής μάθησης σε ποικίλα ζητήματα, για παράδειγμα στις 
θεωρίες μάθησης ή στις εφαρμοζόμενες διδακτικές μεθόδους. Ωστόσο μέσω της ΠΑ ό, 
τι έχει μελετηθεί νωρίτερα ως σύνολο περιληπτικών ιδεών, μπορεί να νοηματοδοτηθεί. 
Ενδέχεται συγχρόνως η ενσωμάτωση νέων επιπρόσθετων γνωστικών εμπειρικών δο-
μών. Αυτές προσφέρουν την υποδομή για επακόλουθη πληροφόρηση από εκπαιδευτι-
κούς των σχολείων ΠΑ, όπως σχόλια για την εφαρμογή θεωρητικών εννοιών, επεξη-
γήσεις, παραδείγματα, που είναι ευκολότερο να γίνουν κατανοητά από τους ΥΕ μετά 
από την ΠΑ (Mena et al., 2016). 

Όσον αφορά στις επαγγελματικές δεξιότητες, οι ΥΕ μπορούν να αποκτήσουν και / ή να 
βελτιώσουν πολλαπλές ικανότητες στη διάρκεια ΠΑ. Μεταξύ αυτών εντοπίζονται οι 
διατομεακές δεξιότητες, όπως οι ικανότητες ανάληψης projects και παραγωγής διδα-
κτικού υλικού ή η εξειδίκευση στη χρήση ορισμένων πηγών διασυνδεδεμένων με ποι-
κίλα ζητήματα (Mena et al., 2016). Επίσης, η ΠΑ συνεισφέρει στην εξειδίκευση και σε 
κοινωνικές δεξιότητες – δεξιότητες σχέσεων κρίσιμες για την αποτελεσματική λειτουρ-
γία του YE ως μέλους μιας σχολικής κοινότητας. Γι’ αυτό η ΠΑ σε πολλές παιδαγωγι-
κές σχολές της Ευρώπης αρχίζει από το α’ εξάμηνο σπουδών, ώστε οι ΥΕ να συνειδη-
τοποιήσουν νωρίς και να έχουν την εμπειρία μιας στενής διαπροσωπικής σχέσης με μη 
οικεία πρόσωπα (άλλους ΥΕ, μέντορες κ.τ.λ.), όπως συμβαίνει και στις πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. Στην ΠΑ αναπτύσσονται τεχνικές – επαγγελματικές δεξιότητες, 
όπως η εφαρμογή σχολικών κανόνων, η χρήση πηγών και διευκολυντών, ο έλεγχος 
ποιότητας, η αξιολόγηση κι εκτίμηση, η υγιεινή και η ασφάλεια. Η ΠΑ μπορεί να σχε-
διαστεί έτσι, ώστε να συνδεθεί με εμπειρίες, που δεν είναι συγκεκριμένες, αλλά μπο-
ρούν να καταλήξουν ως τέτοιες μέσω άλλων προσεγγίσεων κατά μήκος του γενικού 
προγράμματος σπουδών (Bronkhorst et al., 2014). Κάποια παραδείγματα είναι: φωτο-
γραφίες, πολιτισμικά δρομολόγια μοντέλα διαβάθμισης, θέατρο κ.ά.. Τέλος, ενισχύεται 
η κριτική και στοχαστική σκέψη (Tillema et al., 2011). 

Αναφορικά με τις στάσεις η ΠΑ είναι για τους YE μια προσωπική, δυνατή πρόκληση 
αντιμετωπίζοντας δρώμενα, όπου δοκιμάζεται ο τρόπος, που βλέπουν τα πράγματα και 
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τίθενται σχετικά με αυτά. Πρέπει να ανταποκριθούν σε ασυνήθιστες καταστάσεις, να 
εκμαιεύσουν προσωπικές πηγές, να δώσουν απαντήσεις σε σύνθετα ζητήματα μη επι-
λύσιμα μέσω μιας μηχανιστικής φόρμουλας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν δικές 
τους συναισθηματικές αντιδράσεις. Η ΠΑ είναι «δυνατή προσωπική εμπειρία» με ση-
μαντική επίδραση στην παιδαγωγική εκπαίδευση (Mena et al., 2016).  

Συμπεράσματα 

Η ΠΑ υπηρετεί την κατάλληλη προετοιμασία των ΥΕ, ώστε ως επαγγελματίες να α-
νταποκριθούν στο διδακτικό τους έργο. Στην εκπλήρωση των σκοπών της ΠΑ διαδρα-
ματίζουν καθοριστικό ρόλο όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες τόσο σε σχέση με τα 
πρόσωπα, όσο και με τα μέσα, τα προγράμματα και τους όρους διεξαγωγής της, που 
πρέπει να επιλέγονται με κατάλληλα κριτήρια. Η ΠΑ δεν αποτελεί μόνο πλαίσιο εφαρ-
μογής θεωριών, αλλά γίνεται η ίδια φορέας της νέας γνώσης παράλληλα με το ρόλο 
της ως πεδίο ανάπτυξης αποτελεσματικών δεξιοτήτων διδασκαλίας και διαχείρισης της 
σχολικής καθημερινότητας. 
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Η συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Γκαντιά Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.87.09, M.Sc., gantiaka@gmail.com 

Περίληψη 

Οι τέχνες του θεάτρου, του χορού, της μουσικής και των εικαστικών αποτελούν ένα 
μεθοδολογικό και ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης και της δι-
δασκαλίας. Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε καταρτιζόμενους της μη τυπικής εκ-
παίδευσης. Σκοπός της ήταν να καταγράψει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
της βιωματικής μάθησης, μέσω των τεχνών, σε είκοσι τρεις (23) παιδαγωγούς προσχο-
λικής ηλικίας. Η έρευνα βασίστηκε στην Έρευνα δράσης. Τα ερευνητικά εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, το ημερολόγιο, το ερωτηματολόγιο και το κοι-
νωνιόγραμμα, που βοηθά τον εκπαιδευτικό στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο 
οργανώνεται η ομάδα και στην αξιολόγηση της οργάνωσης αυτής, προτείνοντας λύσεις 
βελτίωσής της. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά, καθώς όλες οι κα-
ταρτιζόμενες εστίασαν στο γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος λειτούρ-
γησαν σαν μία ομάδα, χωρίς ανταγωνισμούς. Οι τέχνες μπορούν να υποστηρίξουν και 
να εμπνεύσουν το σύγχρονο σχολείο, καλλιεργώντας τη δημοκρατική και κοινωνική 
συνείδηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνες, βιωματική μάθηση, κοινωνιόγραμμα, εκπαίδευση ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος σύζευξης τεχνών στην εκ-
παίδευση ενηλίκων προέκυψε κατά την υπηρεσία που προσέφερε η εκπαιδευτικός - 
ερευνήτρια σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της Ελλά-
δας, της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Τότε, παρατηρήθηκε ότι οι καταρτι-
ζόμενες, κατά την πρακτική άσκησή τους στον παιδικό σταθμό, παρουσίαζαν φυσική 
συστολή και μειωμένη αλληλοεπίδραση κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
τους. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: α) Με 
ποιο τρόπο θα περιοριστεί η φυσική συστολή και θα προωθηθεί η αλληλοεπίδραση και 
η συνεργασία των καταρτιζομένων, κατά την πρακτική τους άσκηση στον παιδικό 
σταθμό; β) Η σύζευξη των τεχνών είναι η καταλληλότερη μέθοδος για την επίλυση του 
προβλήματος; 

Σκοπός 

Σκοπός της έρευνας είναι η περιγραφή της αποτελεσματικότητας της βιωματικής μά-
θησης σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού εκπαι-
δευτούν σε ένα πρόγραμμα με σύζευξη τεχνών, ώστε να καλλιεργήσουν τις κοινωνικο 
- συναισθηματικές δεξιότητές τους. Έτσι, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα, με βάση τη 
Βιωματική Προσέγγιση της Μάθησης (Προσέγγιση Project), το οποίο χρησιμοποιεί τη 
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Σύζευξη Τεχνών (χορός, μουσική, εικαστικά, δράμα), ώστε να είναι αποτελεσματικό-
τερη, δημιουργική και εμψυχωτική η μάθηση. 

Μεθοδολογία - Ερευνητικά εργαλεία 

Το Project υλοποιήθηκε σε 23 ενήλικες στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης, σε πέντε (5) συναντή-
σεις, δηλαδή σε (15) διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει δρα-
στηριότητες - παιχνίδια που στοχεύουν στο να αναπτύξουν μια φιλική και συνεργατική 
ατμόσφαιρα στην τάξη και παράλληλα να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοεπι-
βεβαίωση, τις δεξιότητες παρατήρησης και ακρόασης, την αλληλεπίδραση, τη συνερ-
γασία και τη δημιουργική σκέψη. Η έρευνα βασίστηκε στην Έρευνα δράσης, στην ο-
ποία ο ίδιος ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται ενεργά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με σκοπό 
την επίλυση «τοπικού» προβλήματος (Μιχαηλίδου - Ευριπίδου, 2015). Τα ερευνητικά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ελεύθερη παρατήρηση, η τήρηση ημερολο-
γίου, το ερωτηματολόγιο και το κοινωνιόγραμμα, που βοηθά τον εκπαιδευτικό στο να 
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ομάδα, να αξιολογήσει την οργά-
νωσή της και να προτείνει λύσεις βελτίωσης της οργάνωσης αυτής (Τσιπλητάρης, 
1992). 

Αποτελέσματα  

Σύμφωνα με την ελεύθερη παρατήρηση και την τήρηση ημερολογίου, οι καταρτιζόμε-
νες παρουσίαζαν μία φυσική συστολή και επιφυλακτικότητα ως προς τη σκοπιμότητα 
και τη δομή της βιωματικής μάθησης, οι οποίες εξαλείφτηκαν σταδιακά μέχρι και την 
τελευταία συνάντηση. Επίσης, το 87% των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι τους δόθηκε 
η ευκαιρία με το πρόγραμμα να συνεργαστούν με συμμαθήτριές τους, με τις οποίες δεν 
είχαν συνεργαστεί στο προηγούμενο εξάμηνο. Ενώ στο τέλος των δραστηριοτήτων, 
όλες οι καταρτιζόμενες εστίασαν στο γεγονός, ότι σε όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος λειτούργησαν σαν μία ομάδα χωρίς ανταγωνισμούς. Πριν την έναρξη, αλλά και στο 
τέλος του προγράμματος, τέθηκε στις καταρτιζόμενες η κοινωνιομετρική ερώτηση: 
«Ποιες τρεις συμμαθήτριές σου θα καλούσες στα γενέθλιά σου και ποιες όχι;» Η συλ-
λογή των δεδομένων έγινε αφού βεβαιώθηκε ότι θα τηρηθεί απόλυτα η μυστικότητα 
των απαντήσεων. Οι απαντήσεις θα δοθούν σε συνθήκες μυστικής ψηφοφορίας, με ει-
λικρίνεια και χωρίς καμιά πρoσυνεννόηση μεταξύ τους. Βέβαια, οι συμμετέχουσες δεν 
επιθυμούσαν να απαντήσουν στο 2ο σκέλος της ερώτησης. Τα στοιχεία τέθηκαν υπό 
επεξεργασία στο πρόγραμμα GROUP DYNAMICS, που ανακτήθηκε από το διαδίκτυο 
στις 17/7/2016. Στο κοινωνιόγραμμα που διαμορφώθηκε πριν το πρόγραμμα, παρατη-
ρούμε τις εξής κατηγορίες: Α) οι Δημοφιλείς είναι πέντε (5), Β) οι περισσότερο Απορ-
ριφθείσες είναι δεκαέξι (16), C) Αδιάφορες (ούτε δημοφιλείς ούτε το αντίθετο) δεν 
υπάρχουν, D) Αντιφατικές/Αμφιλεγόμενες (ίδιες θετικές με αρνητικές προτιμήσεις) 
δεν υπάρχουν, διότι η ομάδα αρνήθηκε από την αρχή να απαντήσει στην αρνητική ε-
ρώτηση, Ε) Μέσο επίπεδο προτιμήσεων δεν υπάρχει, F) Απορριπτόμενες / Παραμελη-
μένες είναι δύο (2) καταρτιζόμενες. Ενώ στο κοινωνιόγραμμα που διαμορφώθηκε στο 
τέλος του προγράμματος, παρατηρούμε ότι: Α) οι Δημοφιλείς αυξήθηκαν σε επτά (7), 
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Β) Οι περισσότερο Απορριφθείσες είναι δεκαέξι (16), C) Αδιάφορες (ούτε δημοφιλείς 
ούτε το αντίθετο) δεν υπάρχουν, D) Αντιφατικές/Αμφιλεγόμενες (ίδιες θετικές με αρ-
νητικές προτιμήσεις) δεν υπάρχουν, διότι η ομάδα αρνήθηκε από την αρχή να απαντή-
σει στην αρνητική ερώτηση, Ε) Μέσο επίπεδο προτιμήσεων δεν υπάρχει, F) Απορρι-
πτόμενες/Παραμελημένες δεν υπάρχουν. Παρατηρούμε, μετά το πέρας του προγράμ-
ματος και αφού δεν απαντήθηκε η αρνητική ερώτηση με κοινή επιθυμία, πως ενσωμα-
τώθηκαν στην ομάδα όλα τα άτομα. Οι καταρτιζόμενες σύναψαν σχέσεις και αυξήθηκε 
ο αριθμός των Δημοφιλών (Α) από πέντε (5) σε επτά (7), ενώ μηδενίστηκε ο αριθμός 
των Απορριπτόμενων/Παραμελημένων (F) καταρτιζομένων. Οι περισσότερο Απορριφ-
θείσες (Β) είναι καταρτιζόμενες που δέχτηκαν τις λιγότερες προτιμήσεις ή υπήρξαν 
δεύτερη ή τρίτη επιλογή των συμμαθητριών τους, δηλαδή λιγότερο Δημοφιλείς. Βέ-
βαια, τα αποτελέσματα της έρευνας (αξιοπιστία) δε δύνανται να γενικευτούν, διότι α-
φορούν μόνο στο υπό μελέτη δείγμα το οποίο ήταν μικρό. Η εγκυρότητα της έρευνας, 
από την άλλη, στηρίζεται στη χρήση τριών τουλάχιστον ερευνητικών εργαλείων (τρι-
γωνοποίηση), ενώ δεν ήταν εφικτό να προηγηθεί πιλοτική έρευνα λόγω έλλειψης χρό-
νου.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση - Προτάσεις 

Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια κοινωνικο-συναισθη-
ματικών δεξιοτήτων, όπως η αλληλοεπίδραση, η αλληλοαποδοχή, η αλληλοτροφοδό-
τηση και η αλληλεξάρτηση (Maite Garaigordobil και Landazabal, 2005, Zachopoulou 
et al., 2007). Δηλαδή, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην «εκπαίδευση χαρακτήρα» με 
σκόπιμη και συστηματική προσπάθεια, ώστε να καλλιεργηθούν τόσο ενδοπροσωπικές 
όσο και διαπροσωπικές αξίες στα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (Χαραλά-
μπους, 2014). Άλλωστε, ο A. Rogers (1999) επισημαίνει ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμε-
νοι έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, ενώ ο Κόκκος (2007) αναφέρει ότι έχουν τάση 
για ενεργητική συμμετοχή. Η σύζευξη των τεχνών του θεάτρου, του χορού, της μουσι-
κής και των εικαστικών, ως μεθοδολογικό και ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο στη διαδι-
κασία της μάθησης και της διδασκαλίας (Χαραλάμπους, 2014), έδωσε την ευκαιρία 
στις καταρτιζόμενες να συνεργαστούν με συμμαθήτριές τους που δεν είχαν συνεργα-
στεί στο προηγούμενο εξάμηνο, πράγμα που το αποδεικνύει και το κοινωνιόγραμμα 
που πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Επίσης, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι όλες 
οι καταρτιζόμενες εστίασαν στο ότι, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, λειτούρ-
γησαν σαν μία ομάδα χωρίς ανταγωνισμούς. Δηλαδή, ο δάσκαλος – εμψυχωτής κατά-
φερε μέσω της συνεργατικής μάθησης να εμφυσήσει στην ομάδα τα χαρακτηριστικά 
μιας οργανωμένης ομάδας (Κοκκίδου, 2014). Οι Κόκκος και Συνεργάτες (2011) ανα-
φέρουν ότι το όφελος των εκπαιδευομένων μέσα από τις τέχνες είναι η ενδυνάμωσή 
τους και το άνοιγμα του βλέμματός τους στον εαυτό τους και στον κόσμο. Γι` αυτό, 
είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί θεσμικά σε κάθε σχολείο η κατάλληλη πολιτική, με 
στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να δραστηριο-
ποιούνται μέσα από τις τέχνες με δημιουργικό τρόπο και να βελτιώνουν τις σχέσεις 
τους με τους άλλους αλλά και γενικότερα με το κοινωνικό περιβάλλον. Εν κατακλείδι, 
προτείνεται να θεσμοθετηθεί στα σχολεία η σύζευξη των τεχνών, να εκπαιδευτούν οι 
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δάσκαλοι και καθηγητές στον τομέα της εμψύχωσης και να γίνουν έρευνες στο πεδίο 
αυτό, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν τα δεδομένα.  
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Ιστορική εξέλιξη και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων 
στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

Χάιδα Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μaster στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή, gxaida@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, εστιάζει στην αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ-
τιση, την επιμόρφωση, τη μαθητεία, την εκπαίδευση σε χώρους εργασίας, την πολυδιά-
στατη εκπαίδευση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ήρθε στο 
προσκήνιο ως θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής και συνακόλουθα της Επιστήμης της Α-
γωγής περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Σαφή προτεραιότητα όμως απέκτησε 
περί τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν αναγνωρίστηκε διεθνώς η σημασία της για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή 
στην οικονομία της γνώσης. Χαρακτηρίζεται ως αναγκαία για την αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας των ατόμων στην αγορά εργασίας, προκειμένου να διευρυνθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης. Επίσης χαρακτηρίζεται ως μέσο για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλει-
σμού ορισμένων κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. 
(wikipaidia.gr) 

Λέξεις-Κλειδιά: μετεκπαίδευση ατόμων. τεχνικές εκπαίδευσης, ιστορική εξέλιξη, προ-
γράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

Έννοια και περιεχόμενο του όρου :«Εκπαίδευση Ενηλίκων» 

Η «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», αναφέρεται στην εκπαίδευση / μετεκπαίδευση των ατόμων 
που έχουν ηλικία μεγαλύτερη εκείνης που έχουν όταν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση και σε ένα ποσοστό βρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
Χρησιμοποιούνται όροι, όπως: συνεχιζόμενη, εναλλασσόμενη, διαρκής, αδιάκοπη εκπαί-
δευση ή μάθηση ή μόρφωση. (Rogers, 2000: 55). 

Ιστορική εξέλιξη-φορείς και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων εμφανίζεται από το επίσημο κράτος το 1929 όταν με το νόμο 
4397/29 η κυβέρνηση του Ελευθέριου. (Rogers, A. (1998) Η εκπαίδευση ενηλίκων ) 

Στα μέσα της δεκαετίας του ,το υπουργείο Παιδείας οργάνωνε μαθήματα αλφαβητισμού, 
το υπουργείο Γεωργίας παρείχε γεωργική εκπαίδευση, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εκπαίδευση σε εργάτες, ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Με-
σαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)) σε βιοτέχνες, το Ελληνικό Κέντρο 
Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σε στελέχη επιχειρήσεων. (Κόκκος, 2002: 40).Με την 
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είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το 1981 κυρίαρχη στρατηγική εκπαίδευσης σε αυτή την 
πρώιμη περίοδο είναι η συμπληρωματική κατάρτιση. Βασικός στόχος δηλαδή της εκπαί-
δευσης ενηλίκων είναι η παροχή συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καλύπτο-
ντας έτσι κενά ή ανεπάρκειες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. (Κόκκος, 2002: 40). 

 ΓΓΕΕ: Στην Ελλάδα, ο φορέας που αναλαμβάνει δράσεις στον τομέα αυτό είναι η Γενική 
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ).Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων (ΓΓΕΕ) υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι ο 
βασικός επιτελικός δημόσιος φορέας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

ΙΔΕΚΕ :Από το 2001 υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων το Ινστι-
τούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)..Το ΙΔΕΚΕ διαχειρίζεται τα κάτωθι προ-
γράμματα που του έχουν ανατεθεί από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 

1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) 
2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
3. Συμβουλευτική Γονέων (ΣΓ) 
4. Εθελοντισμός (Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους) 
5. Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Μελίνα) 
6. Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελληνική  Γλώσσα 

Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα μαθηματικά και την 
επικοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική. Βασική κα-
τάρτιση και προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.Η 
συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (δύο εννεάμηνα).(Βεργίδης, Δ. 
(2003) Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας )  

ΕΚΕΠΙΣ: Το (1994 – 1999) δημιουργήθηκε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), 
το οποίο ανέλαβε την αξιολόγηση και πιστοποίηση των φορέων, των προγραμμάτων και 
των εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. (Κόκκος, 2002: 40) 

Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

Σχετικότητα: Ο ενήλικος αποζητά γνώση σχετική με τα ενδιαφέροντά του.  

Ενεργητικότητα: Ο ενήλικος μαθαίνει ενεργητικά. Επιζητά τη συμμετοχή του στη μαθη-
σιακή διαδικασία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διερεύνηση του θέματος που 
μελετάται κάθε στιγμή. 

Κριτικότητα: Ο ενήλικος κρίνει την προσφερόμενη γνώση. 
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Αλληλεπιδραστικότητα: Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος θέλει να συμμετέχει σ’ αυτό που 
μαθαίνει. 

Περιορισμοί: Ο ενήλικος έχει σοβαρούς εξωτερικούς περιορισμούς που ενδεχομένως να 
δυσκολέψουν τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

Προσαρμοστικότητα: Κάθε ενήλικος μαθαίνει με το δικό του τρόπο, έχει το δικό του 
μαθησιακό «στυλ». . (Βεργίδης, Δ. (2003) Εκπαίδευση ενηλίκων) 

Γενικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων 

Η ποικιλία είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχο-
ντες στο πρόγραμμα είναι εξ ορισμού ενήλικες. Και αυτό φαίνεται από την εκούσια επι-
λογή τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανά-
πτυξης. Οι συμμετέχοντες δεν είναι παθητικά άτομα, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε δυνα-
μική διεργασία.Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. Έχουν ανταγωνιστικά 
ενδιαφέροντα. Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης. (Rogers, 1998: 92 
– 104). 

Μορφές μάθησης ενηλίκων 

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση: Δηλαδή τη μάθηση κατά την οποία το υποκείμενο διατηρεί 
τον έλεγχο της μάθησης και καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους της. Μάθηση μέσω 
εμπειρίας :Για τον Dewey, οι βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης είναι η δημοκρατία, η 
κοινωνική φύση της μάθησης και η εσωτερική πορεία προς την προσωπική ανάπτυξη. Μά-
θηση του τρόπου μάθησης: Η ικανότητα των ενηλίκων να μαθαίνουν τον τρόπο με τον 
οποίο μαθαίνουμε (learning to learn) αποτελεί βασικό σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Ανοιχτή μάθηση: Ο όρος «ανοιχτή μάθηση» αναφέρεται κυρίως στη διάθεση των συντο-
νιστών και των επιμορφωτών να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να υπερβαίνουν τα εμπό-
δια και τις αναστολές και να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. (Κα-
ψάλης, Παπασταμάτης, 2000: 55). Εξατομικευμένη μάθηση: Η μάθηση για να είναι α-
ποτελεσματική, θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου. (Κοσ-
συβάκη, 2004: 124 – 125). Κριτική σκέψη: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί 
πρωταρχικό σκοπό για πολλούς παιδαγωγούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενδείξεις ότι οι 
ενήλικες είναι σε θέση να μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπισθούν στην 
εξελικτική ψυχολογία (Παρασκευόπουλος, 1985: 42) 

Η μάθηση στην ομάδα: Η ομαδική εργασία, ως διδακτική μέθοδος, έχει γνωρίσει τελευ-
ταία ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της αυξανόμενης επιρροής που ασκούν οι εποικοδομητικές 
και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. (Ματσαγ-
γούρας, 1998). 
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Τεχνικές εκπαίδευσης 

Ο Α. Κόκκος στον 2ο τόμο της σειράς «Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (1998) κατηγοριοποιεί τις βασικές τεχνικές που μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις ως εξής: 
Η εισήγηση: Το κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι καθιστά δυνατή τη μετάδοση γνώσεων 
και εννοιών σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα ενώ το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι οι 
εκπαιδευόμενοι περιορίζονται σε παθητική στάση. Η πρακτική άσκηση: Περιλαμβάνει 
συνήθως μια ατομική ή συλλογική εργασία με αντικείμενο την επεξεργασία ενός θέματος, 
την επίλυση ενός προβλήματος, με στόχο να κάνει τους εκπαιδευόμενους να φτάσουν στα 
δικά τους συμπεράσματα κάτω από την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Η μελέτη περίπτωσης: 
Στη μελέτη περίπτωσης ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα σκοπό έχει να αναλυθεί 
σε βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται. 
Το παίξιμο ρόλων: Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζουν μια κατάσταση στον επαγγελματικό ή 
κοινωνικό τομέα και προσπαθούν μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν βαθύτερα την κα-
τάσταση και να συζητήσουν τις αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται είτε από τον εκπαιδευτή είτε 
από τους εκπαιδευόμενους με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή τους, να αναπτυχθεί η κρι-
τική τους ικανότητα. Η συζήτηση. Η συζήτηση είναι μια τεχνική που συνίσταται στην 
ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ των μελών μιας ομάδας και γύρω από ένα θέμα ή πρό-
βλημα με στόχο να προκύψουν εναλλακτικές λύσεις ή συμπεράσματα. Η χιονοστιβάδα: 
κύριο χαρακτηριστικό έχει την σύντομη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευομένων 
και συνδυάζεται με τεχνικές όπως η χρησιμοποίηση γραπτού και προφορικού λόγου, η 
εξατομικευμένη και η ομαδική εργασία για την απόδοση συμπερασμάτων. Ο καταιγισμός 
ιδεών: Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται προς την πο-
λυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος μέσα από την ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών. 
Ο εκπαιδευτής ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και κάνει τις απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις ώστε η έκφραση ιδεών να μην διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας και όχι δη-
μιουργικής έκφρασης. Η επίδειξη: Η τεχνική της επίδειξης χρησιμοποιείται κατά τη διάρ-
κεια των συμβουλευτικών ομαδικών συναντήσεων όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν 
πρώτα παρατηρώντας τον εκπαιδευτή να εκτελεί κάποια πράξη  

Συμπέρασμα-Αξιολόγηση 

Ως ένας βασικός θεσμός διά βίου μάθησης τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο 
αναγνωρίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων. Απαιτείται η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού, 
οργάνωσης και διερεύνηση των αναγκών. Επίσης, τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από μια ευελιξία, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να εμπλέκεται ε-
νεργά στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και από καινοτόμα στοιχεία. Παράλληλα θα 
πρέπει η ποσοτική αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων να συνοδευτεί και 
από μια ποιοτική βελτίωσή τους, όσον αφορά τόσο το επίπεδο περιεχόμενης κατάρτισης 
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όσο και την σύνδεσή τους με τις οικονομικές ανάγκες της χώρας. (Rogers, 1999: 52).Εν 
κατακλείδι, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει ένα κοινωνικό και 
πολιτισμικό προσανατολισμό, χωρίς να είναι μόνο κατάρτιση. Είναι ένα πεδίο αναπτυσ-
σόμενο, εφοδιασμένο με κοινωνική ζήτηση και, για μερικά ακόμη χρόνια, με χρηματοδό-
τηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη διαμόρφωση και τη θέσπιση σταθερών δομών σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη και υποστήριξη των κατάλληλων φορέων (ποιοτικά και ποσο-
τικά) θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μία επαγγελματική κουλτούρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 
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Ο ρόλος του μέντορα στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών 

Παπατσιακμάκη-Κωφίδου Γεωργία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, M.Sc Ανθρώπινη Απόδοση & Υγεία, M.Ed Σπουδών Εκπαίδευ-

σης, papatsiakmakig@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη αναλύεται ο ρόλος του μέντορα στην πρακτική άσκηση των υ-
ποψηφίων εκπαιδευτικών και υπογραμμίζονται σημαντικά στοιχεία, που χρειάζεται να 
χαρακτηρίζουν την άσκηση του έργου του. Αναφέρονται οι αρμοδιότητές του, παρου-
σιάζονται οι τρόποι επικοινωνίας του με τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και αναδει-
κνύονται οι διαφορετικές προσωπικότητες του μέντορα ανάλογα με τον τρόπο λειτουρ-
γίας του. Παρ’ ότι ως μέντορες λειτουργούν συχνά πρόσωπα, που από διάφορες θέσεις 
εμπλέκονται στην πρακτική άσκηση, φαίνεται τελικά ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να ανα-
τίθεται ως αποκλειστική ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων και τηρουμένων ορισμέ-
νων προϋποθέσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: πρακτική άσκηση, μέντορας, υποψήφιος εκπαιδευτικός 

Εισαγωγή 

Ο μέντορας είναι πρόσωπο – κλειδί στην επιτυχή διεξαγωγή των διαδικασιών, που σχε-
τίζονται με την πρακτική άσκηση (ΠΑ) των υποψηφίων εκπαιδευτικών (ΥΕ) στο Δυ-
τικό κόσμο. Αυτό προέκυψε ύστερα από τη γενική παραδοχή ότι μεγάλο μέρος της 
εκπαίδευσης των ΥΕ βασίζεται στις σχολικές πρακτικές τους εμπειρίες (Hennissen, 
Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2008). Ο μέντορας έχει την ευθύνη της εξα-
τομικευμένης καθοδήγησης, υποστήριξης και υποβοήθησης της κοινωνικοποίησης κι 
επαγγελματικής ανάπτυξης των ΥΕ (Qvortrup, 2016).  

Λόγοι θεσμοθέτησης του Μέντορα στην Πρακτική άσκηση 

Η αναγκαιότητα του μέντορα αναδύθηκε με την αναγνώριση του σχολείου, δηλαδή του 
εργασιακού πλαισίου, ως ουσιώδους περιβάλλοντος μάθησης, όπως συνέβη περί τα 
τέλη του 1980. Επίσης συνέδραμε τότε η απαίτηση για συσχέτιση της ΠΑ με τη θεωρία 
σε προγράμματα εκπαίδευσης ΥΕ, ώστε να αποτελεί πεδίο προετοιμασίας τους για όσα 
συμβαίνουν στη διάρκεια της ΠΑ (Hennissen et al., 2008). Συγχρόνως με την εμπλοκή 
των μεντόρων στην ΠΑ θεωρήθηκε δυνατή η άρση λειτουργικών κωλυμάτων κατά τη 
διεξαγωγή των σπουδών στην εκπαίδευση, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών εργαζομέ-
νων σε παιδαγωγικές σχολές ή περιορισμένα επενδυτικά κεφάλαια, αφού η εκπαίδευση 
των ΥΕ είναι πιο οικονομική λαμβάνοντας χώρα στο εργασιακό πλαίσιο (Bronkhorst, 
Meijer, Koster & Vermunt, 2014). 
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Πρόσωπα που λειτουργούν ως μέντορες 

Μέχρι σήμερα ως μέντορες λειτουργούν κυρίως εκπαιδευτικοί του χώρου διεξαγωγής 
της ΠΑ και όχι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί αποκλειστικά το έργο αυτό 
στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχρόνως δεν υπάρχει 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε καμία ευρωπαϊκή χώρα κατάλληλη προετοι-
μασία γι’ αυτόν το μελλοντικό ρόλο, που ίσως αναλάβουν στη φάση, που θα είναι πια 
επαγγελματίες ως μέντορες ΥΕ (Tillema, Smith & Leshem, 2011). 

Στην Ευρώπη ο επόπτης της ΠΑ μπορεί να ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου φιλοξενίας της και ονομάζεται μέντορας, εκπαιδευτής, σχολικός μέντορας 
διδάσκαλος, εκπαιδευτής δάσκαλος, μέντορας διδάσκαλος, σχολικός μέντορας, διδά-
σκων επαγωγής, εκπαιδευτικός τάξης ή εκπαιδευτικός συνεργασίας. Επίσης μπορεί να 
ανήκει στο σχολικό προσωπικό, χωρίς να είναι εκπαιδευτικός και αποκαλείται υποστη-
ρικτής εκπαιδευτής, δάσκαλος εκπαιδευτής ή επαγγελματίας εκπαιδευτής, συνεργάτης 
– εκπαιδευτής ή μέντορας. Ο όρος «δάσκαλος εκπαιδευτής» παραδοσιακά προσδιόριζε 
τον επόπτη της ΠΑ, που ανήκε στο προσωπικό της παιδαγωγικής σχολής, αλλά άρχισε 
να χρησιμοποιείται από τις αρχές του 2000 για το προσωπικό του σχολείου διεξαγωγής 
της ΠΑ, που εμπλέκεται σε αυτή. Όταν ως μέντορας αναλαμβάνει ένας ακαδημαϊκός, 
ο συνεργαζόμενος εκπαιδευτικός της τάξης αποκαλείται επόπτης ή εκπαιδευτής 
(Qvortrup, 2016).  

Οι αρμοδιότητες του μέντορα 

Κατά τις δεκαετίες’80 & ’90 οι μέντορες εστίαζαν κυρίως στην κοινωνικοποίηση των 
ΥΕ μέσα στο σχολικό οργανισμό, συζητώντας μαζί τους μέρα με τη μέρα γεγονότα, 
συμβουλεύοντάς τους και επεξηγώντας τους όσα τους ήταν αναγκαία. Σταδιακά ασχο-
λήθηκαν και με την ενθάρρυνσή των ΥΕ να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσω του 
«προβληματισμού» πάνω στην ΠΑ, δηλαδή μέσω μιας νοητικής διεργασίας δόμησης ή 
ανασύνθεσης μιας γνώσης, εμπειρίας, προβλήματος ή διαίσθησης, καθώς οικοδομούν 
τη διδακτική τους ικανότητα (Tillema et al., 2011). Γενικά οι μέντορες επηρεάζουν 
τόσο τον τρόπο, όσο και το τι μαθαίνουν οι ΥΕ. Για την ανάπτυξη όλων των απαιτού-
μενων δεξιοτήτων μέσα στο περιβάλλον εργασίας θα πρέπει οι ΥΕ να καθοδηγηθούν 
επαρκώς από το μέντορα, που η προσέγγιση εποπτείας του χρειάζεται να προσαρμόζε-
ται στις μαθησιακές ανάγκες κάθε ΥΕ. Οι μέντορες κινητοποιούν κατάλληλα τους ΥΕ 
προς αξιοποίηση όλων των πρακτικών σχολικών εμπειριών τους. Συχνά η εποπτεία 
στην ΠΑ πραγματώνεται ως δυαδική μακροχρόνια σχέση μεταξύ μέντορα & ΥΕ, που 
ενδυναμώνει την επαγγελματική εξέλιξη του τελευταίου και οι ανάγκες, που προκύ-
πτουν, συνήθως αφορούν σε: α) παροχή συναισθηματικής & ψυχολογικής υποστήριξης 
στον ΥΕ, β) καθιέρωση επαγγελματικής σχέσης με τον ΥΕ, γ) ταυτοποίηση του ρόλου 
μεταξύ τους, δ) κατάλληλη συμβουλευτική & παροχή scaffolding για τον αναστοχασμό 
του ΥΕ (Mena, García, Clarke & Barkatsas, 2016). 
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Χαρακτηριστικά & τρόποι λειτουργίας του μέντορα 

Η παραγωγική αλληλεπίδραση μέντορα και ΥΕ επιτυγχάνεται μέσω ποικίλων τρόπων 
επικοινωνίας. Ο διάλογος είναι το βασικό τους επικοινωνιακό μέσο και αφορά σε τρεις 
κυρίως θεματικές: «διδασκαλία & οργάνωση» (σχεδιασμός, προσέγγιση, υλικά, διά-
ταξη & διαχείριση τάξης), «μαθητές & τάξη» (συμπεριφορά, μαθησιακά στυλ, ικανό-
τητες, μαθησιακή διαδικασία), «θεματικό αντικείμενο» (πηγές, ορολογία, ιδέες). Ανα-
δεικνύεται και η κατηγορία «Διάφορα» με θέματα, όπως η επαγγελματική ανάπτυξη 
των ΥΕ ή οι απαιτήσεις της παιδαγωγικής σχολής (Hennissen et al., 2008). Στο διάλογο 
ο μέντορας ενδιαφέρεται για την εκπαιδευτική & οργανωτική επάρκεια των ΥΕ κι α-
νάλογα με το παιδαγωγικό του ύφος διακρίνεται σε: α) εισηγητή - μυητή, όταν εισάγει 
θέματα συζήτησης, διαθέτει δεξιότητες, που δεν κατευθύνουν τον άλλο και συνήθως 
δεν καταλαμβάνει πολύ από το συνολικό χρόνο διαλόγου, β) διεκπεραιωτή, όταν εισά-
γει θέματα συζήτησης, αλλά διαθέτει δεξιότητες, που κατευθύνουν τον άλλο και συνή-
θως καταλαμβάνει πολύ από το συνολικό χρόνο διαλόγου, γ) προωθητή, όταν δεν ει-
σάγει θέματα συζήτησης, διαθέτει δεξιότητες, που δεν κατευθύνουν τον άλλο και συ-
νήθως δεν καταλαμβάνει πολύ από το συνολικό χρόνο διαλόγου, δ) σύμβουλο, όταν 
δεν εισάγει θέματα συζήτησης, διαθέτει και χρησιμοποιεί δεξιότητες, που κατευθύνουν 
τον άλλο και συνήθως καταλαμβάνει πολύ από το συνολικό χρόνο του διαλόγου 
(Tillema et al., 2011). 

Εκτός του διαλόγου υπάρχει η αλληλεπίδραση βάσει κειμένου – «δημοσιογραφικός 
διάλογος», όπου ο μέντορας σχολιάζει το γραπτό αναστοχασμό του ΥΕ. Επίσης συμ-
βαίνει η «κατά πρόσωπο» αλληλεπίδραση – τακτική διάσκεψη και η «κατά πρόσωπο» 
αλληλεπίδραση – διάσκεψη ερεθίσματος / ανάκλησης με τη χρήση βίντεο από το μά-
θημα του ΥΕ. Η τελευταία είναι κατάλληλη για την εκτίμηση διαδικασιών μάθησης 
και λήψης αποφάσεων, που συμβαίνουν από μόνες τους στο μάθημα. Η δόμηση πρα-
κτικής γνώσης είναι πυραμιδική με τις ανακλήσεις κι αξιολογήσεις των εμπειριών να 
συνιστούν τη βάση κατανόησης κάθε στοιχείου σχετικό με την ΠΑ, όπου «χτίζονται» 
οι κανόνες και η εξειδίκευση. Κάθε τρόπος επικοινωνίας φαίνεται ότι επιδρά διαφορε-
τικά στο βαθμό ακρίβειας της γνώσης τόσο για τον ΥΕ, όσο και για τον μέντορα, δη-
λαδή στο κατά πόσο υπάρχει ξεκάθαρη κατανόηση συγκεκριμένων συμβάντων και α-
ντιμετώπιση της πιθανής ερμηνευτικής ολίσθησης λόγω αοριστίας ή ασάφειας. Η 
«κατά πρόσωπο» αλληλεπίδραση μέντορα & ΥΕ συνδράμει στην αυξημένη, εξειδικευ-
μένη κι εξελιγμένη οικοδόμηση γνώσης και κατανόηση στρατηγικών μάθησης και κοι-
νωνικών κανόνων, ειδικά ο τύπος διάσκεψης ερεθίσματος/ανάκλησης. Μέσω του γρα-
πτού λόγου φαίνεται ότι γίνονται κατανοητές γενικές οργανωτικές παράμετροι της ΠΑ 
(Mena et al., 2016).  

Τα αιτιολογημένα επιχειρήματα του μέντορα και η σαφήνεια στον προσδιορισμό κα-
νόνων και υλικοτεχνικών μέσων «οικοδομούν» γνώση, αναδιαμορφώνουν την πρότερη 
κατανόηση των ΥΕ και τον τρόπο, που αντιλαμβάνονται την ΠΑ. «Ανοιχτή» στάση, 
εντιμότητα, αυτογνωσία, ανατροφοδότηση, ενθουσιασμός, αίσθηση χιούμορ και οργα-
νωτική ικανότητα πρέπει να χαρακτηρίζουν το μέντορα αποσκοπώντας σε βελτιωμένες 
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διδακτικές δεξιότητες και περαιτέρω μάθηση του ΥΕ. Επίσης είναι σημαντική η αντι-
κειμενική αξιολόγηση, θετική ή αρνητική, σε κάθε φάση της ΠΑ. Μέσω συνεχούς χρή-
σης θετικών αξιολογήσεων εκ μέρους του μέντορα σπάνια επιτυγχάνεται διαδραστική 
γνώση, ωθείται ο ΥΕ να εστιάζει μόνο στις θετικές πλευρές του μαθήματός του και ο 
διάλογος για την ΠΑ να μένει περιγραφικός. Οι αρνητικές αξιολογήσεις προκαλούν 
την κινητοποίηση από την περιγραφή στην εκ νέου περιγραφή ή αναπλαισίωση και 
γενικά η επαγγελματική ωρίμανση συμβαίνει με τη συνειδητοποίηση & διαχείριση των 
διδακτικών προκλήσεων (Tillema et al., 2011).  

Οι ΥΕ αναφέρουν διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά με την προσέγγιση εποπτείας του 
μέντορα. Η μάθηση των ΥΕ βελτιώνεται, αν οι μέντορες αντιλαμβάνονται και διαχει-
ρίζονται ανάλογα τις ατομικές διαφορές των ΥΕ και των διαφορετικών εργασιακών 
χώρων, όπου ποικίλα εργασιακά στοιχεία αλληλεπιδρούν διαφορετικά ως προς συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά των ΥΕ (Hennissen et al., 2008; Qvortrup, 2016). Γενικά η 
ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων συνδέεται με την κατάσταση, όπου το ά-
τομο μαθαίνει, δηλαδή καθορίζεται από τον εργασιακό χώρο, που αποτελεί «δυναμικό» 
περιβάλλον μάθησης, αν υπογραμμίζονται σε αυτόν τέσσερα χαρακτηριστικά: αρμο-
διότητες, συνέχεια, συμφωνίες συνεργασίας και καθοδήγηση – εποπτεία (Qvortrup, 
2016). Αυτά δημιουργούν αντιθέσεις στις συνθήκες εποπτείας και στα πλαίσια, που ο 
μέντορας πρέπει να προβλέψει δημιουργώντας πολύπλευρο ρεπερτόριο δεξιοτήτων ε-
ποπτείας και αναλαμβάνοντας πολλαπλούς ρόλους κατά τους διαλόγους του με τους 
ΥΕ. Όμως η συμπεριφορά του φαίνεται συχνά αμετάβλητη λειτουργώντας περισσό-
τερο από τη θέση του «διεκπεραιωτή», επομένως ανακλάται η ανάγκη εκπαίδευσή του 
στο ρόλο του μέντορα (Bronkhorst et al., 2014). 

Συμπεράσματα 

Ο μέντορας συνδράμει στην ανάδειξη της ΠΑ σε πρόσφορο περιβάλλον μάθησης, ε-
παγγελματικής ενδυνάμωσης και ανατροφοδότησης για τους ΥΕ. Είναι απαραίτητο να 
λειτουργεί με ευελιξία και προσαρμοστικότητα κατά περίπτωση, ώστε να αξιοποιείται 
κατάλληλα ο χώρος φιλοξενίας της ΠΑ για τη βελτίωση και ωρίμανση των δεξιοτήτων 
κάθε ΥΕ ξεχωριστά. Η ανάληψη αυτού του ρόλου από άτομα, που δε διαθέτουν συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά ή δεν ανταποκρίνονται κατάλληλα στις εκάστοτε ανάγκες, 
που προκύπτουν, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ανάθεσής του τηρουμένων συγκε-
κριμένων προϋποθέσεων. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Bronkhorst, L.H., Meijer, P.C., Koster, B. & Vermunt, J.D. (2014). Deliberate practice 
in teacher education. European Journal of Teacher Education, 37 (1), 18-34. 
http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2013.825242  

2451/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2013.825242


Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Mapping 
mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Educational Research Review, 3, 168 – 
186. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.01.001  

Mena,J., García, M., Clarke, A. & Barkatsas, A. (2016). An analysis of three different 
approaches to student teacher mentoring and their impact on knowledge generation in 
practicum settings. European Journal of Teacher Education, 39 (1), 53 - 76. 

https://doi.org/10.1080/02619768.2015.1011269  

Qvortrup, L. (2016). Capacity building: data- and research-informed development of 
schools and teaching practices in Denmark and Norway. European Journal of Teacher 
Education, 39 (5), 564 – 576 

https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1253675  

Tillema, H.H., Smith, K. & Leshem, S. (2011). Dual roles – conflicting purposes: a 
comparative study on perceptions on assessment in mentoring relations during practi-
cum. European Journal of Teacher Education, 34 (2), 139 – 159. 

https://doi.org/10.1080/02619768.2010.543672  

2452/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.01.001
https://doi.org/10.1080/02619768.2015.1011269
https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1253675
https://doi.org/10.1080/02619768.2010.543672


Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Κίνητρα συμμετοχής,  
λόγοι ικανοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού 

Κουτσοδήμου Βασιλική 
Μ.Εd. Εκπαίδευση Ενηλίκων Ε.Α.Π., vkoutsod@outlook.com.gr 

Περίληψη 

Συχνά, όταν μελετά κανείς την εκπαίδευση ενηλίκων βρίσκει τον εαυτό του να αναρω-
τιέται για ποιο λόγο οι ενήλικες επιστρέφουν στα θρανία όταν μάλιστα ο χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης αυτής μόνο υποχρεωτικός δεν είναι. Ωστόσο, πέρα από τα κίνητρα 
συμμετοχής είναι ζωτικής σημασίας να ερευνήσει κανείς και το κατά πόσο κάθε εκπαι-
δευόμενος αποχωρώντας από ένα τέτοιο πρόγραμμα, αποχωρεί ικανοποιημένος και με 
το αίσθημα εκπλήρωσης των προσδοκιών του και για ποιους λόγους συμβαίνει ή δε 
συμβαίνει αυτό. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να ερευνηθούν τα στοι-
χεία αποτελεσματικού σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και οι επι-
πτώσεις του σχεδιασμού στη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα των προγραμμά-
των.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, κίνητρα συμμετοχής, λόγοι ικανοποίησης 

Κίνητρα Συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 Ένα βασικό ερώτημα που προκαλεί το ενδιαφέρον των στοχαστών και των θεωρητι-
κών της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το τι οδηγεί τους ενήλικες να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Boekaerts ό.α. στο Σεργιανίτη, 2009). Σύμ-
φωνα με τον Courtney (ό.α. στο Σεργιανίτη, 2009) η απορία αυτή είναι εύλογη γιατί η 
εκπαίδευση ενηλίκων όχι μόνο δεν είναι υποχρεωτική αλλά έχει προαιρετικό ή εθελο-
ντικό χαρακτήρα.  

Στα πλαίσια αυτά, δημιουργείται και η ανάγκη να οριστεί με σαφήνεια η έννοια του 
κινήτρου. Σύμφωνα με τον Kidd (ό.α. στο Ζαρίφης, 2010), «κίνητρο είναι μια στάση ή 
αντίληψη του ατόμου που το οδηγεί σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και σε αναζή-
τηση συγκεκριμένων στόχων». Ο σημαντικότερος λόγος που οδήγησε το 90% των ε-
ρωτηθέντων στην έρευνα του Καραλή (2013) φέρεται να είναι κυρίως η «απόκτηση 
γνώσεων». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν θεωρίες αλλά και τα ερευνητικά ευρή-
ματα που αφορούν στον τομέα της εργασίας, γιατί δείχνουν πόσο σημαντική είναι η 
επαγγελματική ζωή αλλά και πόσο πολύπλευρο είναι το ζήτημα των κινήτρων που σχε-
τίζονται με αυτή (Στεφάνου, 2012). Στην ίδια έρευνα το 79,2% των ερωτηθέντων δη-
λώνει ότι συμμετέχει για να αυξήσει τα τυπικά του προσόντα και το 63,9% για να βρει 
μια καλύτερη εργασία (Καραλής, 2013). Σύμφωνα με τον Καραλή (2013) 86,4% των 
ερωτηθέντων θέλησε να γίνει περισσότερο αποδοτικό στην εργασία του, 76,3% να αυ-
ξήσει τις οικονομικές του απολαβές και 71,8% να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. 
Ταυτόχρονα όμως, η ανεργία λειτουργεί και σαν κίνητρο συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης αφού αρκετοί εκπαιδευόμενοι ψάχνουν να περάσουν το χρόνο τους 
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δημιουργικά. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι λόγος συμμετοχής και για το 
37,3% των ερωτηθέντων της έρευνας της του ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (Καραλής, 2013). 
Η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου αλλά και κάποιες ανεκπλήρωτες επιθυμίες του πα-
ρελθόντος φαίνεται να αποτελούν επίσης ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή του ατόμου 
σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς το 50,9% των ερωτηθέντων (Καραλής, 
2013) δηλώνουν ότι «δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν όσο και όσα θα ήθελαν» τα προη-
γούμενα χρόνια.  

Σύμφωνα με τους Ryan & Deci (ό.α. στο Στεφάνου, 2012) τα είδη των κινήτρων αλλά 
και η πηγή αυτών διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εντυπωσιακό είναι ότι από την 
έρευνα προκύπτει ότι το 85,1% πιστεύει ότι «η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη 
μας τη ζωή» (Καραλής, 2013) ενώ ταυτόχρονα παραπάνω από τους μισούς συμμετέ-
χοντες που μεταφράζεται σε ποσοστό 58%, θέλησαν απλώς να αποκτήσουν το πιστο-
ποιητικό ή τη βεβαίωση παρακολούθησης.  

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτές είναι δυο αντιφατικές στάσεις απέναντι στην εκ-
παίδευση ενηλίκων αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά ίσως αντιληφθεί ότι η απόκτηση 
ενός πιστοποιητικού δεν αντικρούει την άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι δια 
βίου εκπαίδευση αλλά αντιθέτως την επιβεβαιώνει αποδεικνύοντας ότι τα κίνητρα μπο-
ρεί να είναι πολλαπλά. Τα άτομα συχνά συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
για πιο προσωπικούς λόγους όπως να γίνουν ολοκληρωμένοι πολίτες (57,7%), το να 
γνωρίσουν νέους ανθρώπους (56,1%), να δώσουν ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά 
τους (52,6) ή να αποδράσουν από προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα (21,9%) 
(Καραλής, 2013). 

Λόγοι ικανοποίησης από τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα για τα οποία συμμετείχε κάποιος σε πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης ενηλίκων, είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο έμεινε ευχαριστη-
μένος από τα προγράμματα τα οποία παρακολούθησε. Σύμφωνα με την Πουλιάνου 
(2014, σελ30) «η «ικανοποίηση» των επιμορφωτικών προσδοκιών των ενήλικων εκ-
παιδευόμενων αποτελεί επακόλουθο της συμμετοχής τους στα προγράμματα εκπαίδευ-
σης». Όταν οι επιμορφωτικές τους προσδοκίες δεν επαληθεύονται οι ενήλικοι εκπαι-
δευόμενοι σταματούν την παρακολούθηση του προγράμματος (Rogers ό.α. στο Που-
λιάνου, 2014). Σε αυτό το σημείο, διαπιστώνεται ότι τα κίνητρα των εκπαιδευομένων 
για συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων επηρεάζουν τις επιμορφωτικές προσδοκίες 
που έχουν από αυτή (Πουλιάνου, 2015). Οι λόγοι που οδηγούν σε ικανοποίηση είναι η 
εκπλήρωση των στόχων που έχουν οι εκπαιδευόμενοι όταν ξεκινούν να συμμετέχουν 
στα προγράμματα, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων, η αύξηση των προσόντων και η α-
ξιοποίηση του χρόνου τους. Σκοπός είναι οι επιμορφωτικές προσδοκίες να ταυτίζονται 
με τα κίνητρα των εκπαιδευομένων για συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό 
διαφαίνεται και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα της Πουλιάνου 
(2014). Οι επιμορφωτικές τους προσδοκίες ταυτίζονται με τα κίνητρα συμμετοχής στην 

2454/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



εκπαίδευση ενηλίκων όπως αυτά καταγράφονται στην έρευνα «Κίνητρα και Εμπόδια 
για τη Συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (Καραλής, 2013). 

Το κατά πόσο ένας εκπαιδευόμενος μένει ευχαριστημένος από ένα πρόγραμμα εκπαί-
δευσης διαμορφώνει και τη στάση και συμπεριφορά του στο μέλλον αναφορικά με τη 
συμμετοχή του και σε άλλα προγράμματα (Harris, Larrier & Bishop ό.α. στο Πουλιά-
νου, 2014). Η επιτυχία και η ευχαρίστηση που πιθανόν βίωσε κάποιος στα σχολικά του 
χρόνια ή στις πρώτες του εκπαιδευτικές εμπειρίες ως ενήλικος είναι πιθανό να τον πα-
ρακινήσουν να επιστρέψει στην εκπαίδευση (Rogers, 1999). Όσοι ενήλικες αποκομί-
ζουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες από εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πρόθυμοι 
να συμμετάσχουν ξανά σε ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης (Πουλιάνου, 2014).  

Στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού και επιπτώσεις στη συμμετοχή 
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

Για την πετυχημένη έκβαση κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας 
να τηρούνται οι αρχές αποτελεσματικού σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενη-
λίκων. Σημαντικό στοιχείο για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος είναι οι εκπαιδευ-
τές, που αποτελούν σημαντικούς συντελεστές ενός προγράμματος (Καραλής, 2005), να 
έχουν προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και να κάνουν 
χρήση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας παρακινώντας τους εκπαιδευόμενους να 
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική είναι και η επιλογή του 
σωστού χώρου διεξαγωγής. Είναι δυνατό οι επιλεγμένοι χώροι αν και συνήθως σχολι-
κοί ή επαγγελματικοί, να έχουν κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση και αρκετό χώρο για 
να σχηματίσουν οι εκπαιδευόμενοι ομάδες και να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ.  

Ο καθορισμός του σκοπού και των στόχων ενός προγράμματος είναι μια βασική διερ-
γασία για την επιμορφωτική παρέμβαση. Ο σκοπός και οι στόχοι ενός προγράμματος 
προκύπτουν από την διερεύνηση των αναγκών και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και των συντελεστών του προ-
γράμματος (Καραλής, 2005). Ο σκοπός και οι στόχοι δύναται να συζητηθούν στην ε-
ναρκτήρια συνάντηση επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να διατυπώνουν αιτήματα 
σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων. Διαπιστώνεται από την εμπειρία των εκ-
παιδευτών πως μια σχετική ευελιξία στη διαμόρφωση του προγράμματος είναι επιθυ-
μητή, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να δύνανται να εκφράζουν ανάγκες και επιθυμίες αλλά 
αξίζει να αναφερθεί ότι τα αιτήματα των εκπαιδευομένων οφείλουν να είναι συναφή 
με όσα πρόκειται να διδαχθούν σύμφωνα με τους τίτλους των προγραμμάτων. Η διαδι-
κασία της διερεύνησης αναγκών είναι ζωτικής σημασίας διότι αφενός σχετίζεται με τη 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων και αφετέρου με την αποτελεσματικότητα του προ-
γράμματος (Καραλής, 2005). Αν ένα πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες των εκπαιδευομένων είτε δε θα συμμετέχουν ενεργά είτε σταδιακά θα δια-
κόψουν την παρακολούθηση (Καραλής, 2010). Σύμφωνα με τον Rogers (1999) όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν ένα σκοπό όταν συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων. Κά-
ποιοι συνεχίζουν να παρακολουθούν ακόμα κι αν αυτός δεν επιτυγχάνεται αλλά 
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σταδιακά όλοι διακόπτουν. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, 
αυτή διασφαλίζεται όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Εάν οι στόχοι δεν ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες και τα προβλήματα τότε είναι αμφίβολο αν η παρέμβαση θα είναι 
επιτυχημένη (Καραλής, 2005). 

Ζωτικής σημασίας για τα προγράμματα ενηλίκων είναι και η χρήση εποπτικών μέσων 
για τον εμπλουτισμό και την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε ο εκ-
παιδευτής να κάνει το μάθημά του πιο δημιουργικό, βιωματικό και ενδιαφέρον (Καρα-
λής, 2005). Η έλλειψη επαρκών εποπτικών μέσων επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Συχνά στα μαθήματα δεν υπάρχουν εγχειρίδια ή προσφέρεται λιγοστός εξοπλι-
σμός π.χ. υπολογιστές παλαιάς τεχνολογίας και με τεχνικά προβλήματα. Σε κάθε πρό-
γραμμα εκπαίδευσης ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει την 
ποιότητα του προγράμματος αφού επηρεάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι (Καραλής, 2005). 

Συνοψίζοντας, εργασιακά, προσωπικά και κοινωνικά κίνητρα είναι αυτά που συνήθως 
οδηγούν τους εκπαιδευόμενους στη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση. Οι εκπαιδευόμε-
νοι μένουν ικανοποιημένοι από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης όταν οι στόχοι και οι 
προσδοκίες τους από αυτό εκπληρώνονται. Με βάση τη βιβλιογραφία και την εμπειρία 
των εκπαιδευτών, η απουσία διερεύνησης των αναγκών αλλά και τα ανεπαρκή επο-
πτικά μέσα, είναι στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού που συνήθως δεν τηρούνται 
επαρκώς και ευθύνονται για αρκετά από τα προβλήματα που προκύπτουν στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Η απουσία διερεύνησης των αναγκών ή η ανεπάρκεια εποπτικών 
μέσων συχνά οδηγεί εκπαιδευόμενους στην εγκατάλειψη του τμήματος εφόσον δεν α-
νταποκρίνεται στις γνώσεις, τις ανάγκες και προσδοκίες τους.  
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Αξιολόγηση Προσωπικού Εκπαιδευτικής Μονάδος 
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση του προσωπικού της ΕΜ, μια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία, πρέ-
πει να υλοποιείται βάσει ορισμένου πλαισίου. Η αξιολογική διαδικασία διέρχεται συ-
γκεκριμένα στάδια και πραγματοποιείται με συγκεκριμένες μεθόδους, ανάλογες με το 
επιλεγμένο υπόδειγμα αξιολόγησης. Η σημασία της είναι τεράστια για την πρόοδο τόσο 
των ίδιων των μελών του προσωπικού της ΕΜ όσο και των μαθητών, καθώς και του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Οι χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής πραγματικότητας ως 
προς την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αποτελούν έναν από τους παράγοντες 
τροχοπέδη για την εξέλιξη στη βάση των διεθνών προτύπων. 

Λέξεις-Kλειδιά: Αξιολόγηση, εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Μονάδα, καθηγητής. 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κάθε ολοκληρωμένου συστήματος διοίκη-
σης προσωπικού. Έχει ως κύρια αποστολή την συνόψιση των βασικών συμπερασμά-
των για την απόδοση και τις δυνατότητες ενός εργαζομένου και τη συμβολή στη δια-
τήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης. Καλύπτει την ανάγκη για την αποτίμηση του έρ-
γου που συντελείται στα πλαίσια ενός ορισμένου εκπαιδευτικού συστήματος, σε μια 
ορισμένη χρονική περίοδο και της διάχυσης μέσω των σχολείων κοινά αποδεκτών α-
ξιών»(Παπακωνσταντίνου, 1993: 179-180). Έχει ιδιαίτερη αξία ως πηγή χρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις αμοιβές που συνδέονται με την 
απόδοση, τις αυξήσεις, τις προαγωγές, τις μετακινήσεις, αλλά και τις απολύσεις (Χα-
τζηπαντελή, 1999: 79).  

Η σημασία και η αναγκαιότητα της αξιολόγησης του προσωπικού στην ΕΜ 

Προκειμένου μια εκπαιδευτική μονάδα να σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο, είναι α-
ναγκαίο να αναπτύξει έναν αντικειμενικό τρόπο περιοδικής αξιολόγησης των προγραμ-
μάτων και των εφαρμογών της, ώστε να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό επιτυγχάνει τους 
σκοπούς της. Για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου απαιτείται η 
αναδιάταξη των εν γένει λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος και η αναδιάρ-
θρωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης των εκπαιδευτικών δομών μέσω ενός αξιό-
πιστου μηχανισμού αξιολόγησης (Χαϊδεμενάκου, 2006: 2). 

 Ο μηχανισμός αξιολόγησης που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να είναι έγκυρος, αντικειμε-
νικός και καθολικός, διαφορετικά δε θα εξάγονται αξιόπιστα συμπεράσματα (Σαΐτης, 
2000: 55).  

Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει ποτέ μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα α-
ξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Το σύστημα Επιθεώρησης της 
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Εκπαίδευσης έπαψε να λειτουργεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έκτοτε έχουν 
πραγματοποιηθεί ελάχιστες εξελίξεις σε σχέση με την αξιολόγηση του προσωπικού 
στην ΕΜ. Οι μορφές αξιολόγησης της Εκπαίδευσης, που αποτυπώνονται κατά καιρούς 
είτε σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών είτε σε εκθέσεις των σχολικών μονάδων, δεν έ-
χουν ενιαία και επιστημονικά ελεγμένη μορφή και εστιάζουν αποκλειστικά στο να κα-
ταγράφουν ελλιπώς κάποιες επιμέρους πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. Ορισμένες 
προσπάθειες αποτύπωσης και άμεσης συλλογής στοιχείων σχετικά με τους όρους υλο-
ποίησης του εκπαιδευτικού έργου ή την αξιολόγηση σημαντικών παραγόντων διαμόρ-
φωσής του παραμένουν αναξιοποίητες.  

Τα υφιστάμενα υποδείγματα αξιολόγησης προσωπικού 

α) Αξιολόγηση με βάση τις μεθόδους σύγκρισης. Ο εργαζόμενος αξιολογείται μέσα 
από τη σύγκρισή του με άλλα πρόσωπα (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001: 178).  

β) Αξιολόγηση με βάση τα απόλυτα κριτήρια. Η αξιολόγηση βασίζεται στα χαρακτη-
ριστικά του εργαζομένου. Αξιολόγηση με βάση τη γνώση, την ψυχοπαιδαγωγική κα-
τάρτιση, την ηθική συμπεριφορά ή την αγάπη για τους μαθητές. Ερωτηματολόγια που 
αναφέρονται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και μέθοδοι όπως: 
- Η μέθοδος της γραμμικής κλιμακωτής κατάταξης.  

- Η μέθοδος του σταθμισμένου καταλόγου ελέγχου.  

- Η μέθοδος υποχρεωτικής επιλογής.  

- Η μέθοδος με έκθεση. 

- Η μέθοδος κρίσιμων περιστατικών.  

- Τα Κέντρα αξιολόγησης. 

- Η μέθοδος μέτρησης της συμπεριφοράς.  

Η μέθοδος αξιολόγησης της παρατηρούμενης συμπεριφοράς, πεντάβαθμη κλίμακα 
απόδοσης και η μέθοδος μέτρησης της αναμενόμενης συμπεριφοράς (Μούζα- Λαζα-
ρίδη, 2006: 228-239). 

γ) Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων. 

Αποτελεί το αντίβαρο στις μεθόδους σύγκρισης και τις συμβατικές κατατάξεις. Βασί-
ζεται στις αρχές: α) Όσο πιο ξεκάθαρα αντιλαμβάνεται κάποιος τι ακριβώς πρέπει να 
κάνει, τόσο πιο πιθανό είναι να το κάνει σωστά και β) η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί, 
μόνο όταν το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί μπορεί να συγκριθεί με αυτό που πρέπει 
να επιτευχθεί (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001: 184).  

δ) Αξιολόγηση με βάση την άμεση μέτρηση της αποδοτικότητας. 

Η αποδοτικότητα μετράται σε συνάρτηση με τα ποσοτικά αποτελέσματα που επιτυγ-
χάνει ο αξιολογούμενος. Βασικό μειονέκτημα θεωρείται το ότι δε λαμβάνει υπόψη ούτε 
τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της εργασίας ούτε 
την τάση των εργαζομένων να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα βραχυχρόνια αποτε-
λέσματα που θα πετύχουν. Επιπροσθέτως, προξενεί αισθήματα εχθρότητας και αθέμι-
του ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων (Μούζα- Λαζαρίδη, 2006: 241). 
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Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της ΕΜ 

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση έχει διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα, σκοπός του προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης είναι η 
ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στις ΕΜ. Το εν λόγω σύστημα δεν επιδιώ-
κει τη βαθμολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών και των ΕΜ, αλλά την αξιολό-
γηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ως διαρκούς διαδικασίας ενίσχυσης της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και αναβάθμισης του έργου τους προς 
όφελος των μαθητών και της κοινωνίας.  

Το προτεινόμενο σύστημα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας σύμφωνα με: α) την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, β) τις εξελί-
ξεις στην Παιδαγωγική και τις γ) ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Στηρίζεται, δε, στη διαμόρφωση ενός «εκπαιδευτικού συμβολαίου», ενώ απο-
βλέπει στη σταδιακή διαμόρφωση μιας κουλτούρας αξιολόγησης, που εδραιώνεται 
πάνω στις αρχές της εμπιστοσύνης, της δικαιοσύνης και της επαγγελματικής δεοντο-
λογίας των εκπαιδευτικών. 

Η διαδικασία λήψης απόφασης για την αξιολόγηση του προσωπικού της ΕΜ 

Η διαδικασία λήψης ορθολογικής απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπι-
κού της ΕΜ θα πραγματοποιηθεί με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα. 

Α΄ τετράμηνο σχολικού έτους 

1. Προκαταρκτικό πλαίσιο. Προσδιορισμός των προς αξιολόγηση θεμάτων.  

2. Καθορισμός προβλήματος Ακριβής προσδιορισμός όλων των συνιστωσών. 

3. Προσδιορισμός των στόχων. Ιεράρχησή τους και δημιουργία πλαισίου. 

4. Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. Συγκέντρωση όλων των ενδεχόμενων 
τρόπων αξιολόγησης, από την οποία θα προκύψει η προσφορότερη μέθοδος.  

5. Πρόβλεψη. Αφορά στην πρόβλεψη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από 
την επιλογή και εφαρμογή της βέλτιστης μεθόδου αξιολόγησης. 

6. Σύγκριση. Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων, ως προς το ποια από αυτές 
προσεγγίζει τους αρχικούς στόχους της αξιολόγησης. 

Β΄ τετράμηνο σχολικού έτους 

1. Επιλογή. Επιλέγεται η προσφορότερη μέθοδος αξιολόγησης μέσα από τον 
καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των στόχων της αξιολόγησης. 

2. Εφαρμογή. Εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο 
προβλέπει τις απαιτούμενες ενέργειες ,το ποιος θα τις υλοποιήσει, καθώς και 
τους διαύλους επικοινωνίας των εμπλεκομένων στην αξιολογική διαδικασία. 

3. Παρακολούθηση. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της επιλεγμένης 
μεθόδου αξιολόγησης και διάγνωση των αιτίων αποτυχίας της. 

4. Αξιολόγηση. Εκτιμάται ο βαθμός εκπλήρωσης των προκαθορισμένων στόχων 
της, επαναπροσδιορίζονται κάποιοι από αυτούς και σχεδιάζονται διορθωτικές 
ενέργειες (Μητρόπουλος, 2000: 8-13). 
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Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει, η αξιολόγηση του προσωπικού της ΕΜ αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
και απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αξιο-
λόγηση αυτή ενδείκνυται να τεθεί στη βάση ενός νέου πλαισίου, ανταποκρινόμενου 
στη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το υπόδειγμα της αξιολογικής διαδικασίας 
και οι μέθοδοι που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να είναι ανάλογες τόσο του εσωτερικού 
όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της ΕΜ, προκειμένου να καθίστανται αξιόπι-
στα τα αποτελέσματα, και συνεπώς κατάλληλα προς αξιοποίηση. Τέλος, τα στάδια της 
όλης διαδικασίας επιβάλλεται να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το 
οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί πιστά. 
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Διερεύνηση Εφαρμογών Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας 

Θεοδωρίδου Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.80, M.Εd,, evatheodoridou25@gmail.com 

 

Περίληψη 

Σε ένα κόσμο που αλλάζει σε πολιτικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επί-
πεδο, επιδιώκουμε στο χώρο της εκπαιδευτικής πρακτικής μια τεχνική ηγεσία ή μια 
ανθρώπινη και παιδαγωγική ηγεσία; Υπάρχει χώρος για μια συνδυαστική επιλογή; Α-
πώτερος σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνηθεί και να προσδιοριστεί ο ρόλος, 
το μοντέλο (μορφή) και τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης ηγεσίας στις σχολικές 
μονάδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Ανάμεσα στους στόχους είναι: 
η διερεύνηση των προσδοκιών, επιθυμιών ή ανησυχιών, σε σχέση με την άσκηση ηγε-
σίας και η καταγραφή συνθηκών που οδηγούν σε μια αποδοτική και αποτελεσματική 
εκπαιδευτική πράξη. 

Λέξεις- κλειδιά:Educational management, Διευθυντής, Ηγέτης, Εκπαιδευτική Πράξη  

Εισαγωγή 

Η ηγεσία αποτελεί ίσως την σημαντικότερη παράμετρο της διοικητικής επιστήμης, δεν 
μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τον παιδαγωγικό χαρακτήρα ενός ζωντανού συστή-
ματος όπως είναι η εκπαίδευση, έναντι της εμπορικής, οικονομικής λογικής και πρα-
κτικής των εταιρειών ή των επιχειρήσεων. H υιοθέτηση αυτής της προϋπόθεσης λει-
τουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα της εκπαιδευτικής πρακτικής και την προστατεύει 
από πιθανή εργαλειοποίησή της. Ενδιαφέρον έχει η ανάδειξη πιθανής σχέσης της φι-
λοσοφίας διοίκησης ανάμεσα στις επιχειρήσεις-εταιρείες και στις σχολικές μονάδες. 
Για την εξέλιξη της έρευνας καθώς και για τον προσανατολισμό της, τίθενται εισαγω-
γικά κάποιες δεσμευτικές παραδοχές, οι οποίες λειτουργούν και ως ερευνητικές υπο-
θέσεις: α) η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν β) η σχολική 
μονάδα και η εκπαίδευση γενικότερα δεν μπορεί να λειτουργεί ή να αντιμετωπίζεται 
ως εταιρεία στη βάση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων γ) διαφαίνεται η ανάγκη προ-
σαρμογής της εκπαίδευσης σε νέες οργανωτικές και λειτουργικές συνθήκες δ) οι σύγ-
χρονες προσεγγίσεις του management μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην εκπαί-
δευση (educational management) σε τομείς όπως είναι αυτοί της διοίκησης ολικής ποι-
ότητας, της κοινωνικής ευθύνης, της διαχείρισης κρίσεων, της διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού (Kατσαρός, 2006). 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Προκειμένου να διακρίνουμε τις εκδοχές τόσο της τεχνικής ηγεσίας όσο και της αν-
θρώπινης- παιδαγωγικής, θα πρέπει να τις ερευνήσουμε σε συνάρτηση με την 
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οργανωσιακή κουλτούρα, την ανάπτυξη των διαδικασιών και δομών, ώστε να στηρι-
χθούν οι στόχοι της σχολικής μονάδας.  

Η ηγεσία είναι μία δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης των ατόμων, που βασίζεται 
στην αμοιβαιότητα και «εκτείνεται σε ολόκληρο το κοινωνικό και υφιστάμενο πλαίσιο 
του σχολείου» (Spillane et al, 2001:23). Είναι μία δημοκρατική διαδικασία που ορίζε-
ται «ως επίλυση προβλημάτων βασισμένη στην ηγεσία για τη μάθηση και όχι στην 
εξουσία» (Senge et al, 2000:04). Δεν περιορίζεται μόνο στην επίλυση προβλημάτων, 
αλλά και στην ενίσχυση της μάθησης όλων των μελών και στην ανάπτυξη του οργανι-
σμού. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που το καθορίζουν τα μέλη 
του, η ιστορία του, το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα που επικρατεί και η κουλτούρα 
που διαμορφώνεται. «Η αλληλεξάρτηση ατόμων και περιβάλλοντος δείχνει πώς η αν-
θρώπινη δραστηριότητα είναι κατανεμημένη σε έναν ιστό αλληλεπίδρασης, όπου συ-
ντελεστές, περιβάλλον και συνθήκες αποτελούν την κατάλληλη μονάδα ανάλυσης προ-
κειμένου να μελετήσουμε την πράξη» (Spillane et al, 2001: 23). 

Οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής αλλαγής, δηλαδή «η σχολική απο-
τελεσματικότητα (school effectiveness), η σχολική βελτίωση (school improvement) και 
η αλλαγή κουλτούρας (reculturing), αναγνωρίζουν την ηγεσία ως βασικό συντελεστή 
της εκπαιδευτικής αλλαγής και πολλοί ορισμοί εστιάζουν στις γνώσεις, δεξιότητες, ι-
κανότητες και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη» (Katzenbach & Smith, 1992).Ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας σχετίζεται απόλυτα με τον σκοπό, αφού αποτελεσματικότητα εί-
ναι το μέγεθος εκείνο ενός οργανισμού, που χαρακτηρίζει την ικανότητα και την δυνα-
τότητά του να πραγματοποιεί τον σκοπό του. «Ως αποδοτικότητα ορίζεται το μέγεθος 
εκείνο ενός οργανισμού που χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητά του να 
πραγματώνει κατά τρόπο απόλυτα αποτελεσματικό τον σκοπό του, με το ελάχιστο δυ-
νατό κόστος» (Παυλόπουλος, 1983 :58). Σε αυτή τη βάση η εκπαιδευτική μονάδα με-
τατρέπεται σε μονάδα παραγωγής με εισροές και εκροές που διαχειρίζεται τους πόρους 
της για να επιτύχει τους σκοπούς της.  

Αντίστοιχα, στο χώρο των επιχειρήσεων και των εταιρειών, ο όρος που χρησιμοποιεί-
ται για την διοίκηση και την ηγεσία της είναι, το management/ manager, όρους που 
‘δανείστηκε’ ο χώρος της εκπαίδευσης στα πλαίσια της διαχείρισης, κυρίως των οργα-
νισμών, με την μορφή της ‘τάσης’. Ο Μακροδημήτρης, 2003:19, επισημαίνει ότι η 
‘τάση’ αυτή «αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε αξίες και σε κριτήρια όπως, π.χ. η οικονο-
μία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, παραμερίζοντας αναλόγως έννοιες, 
όπως είναι η νομιμότητα, η δημοκρατικότητα, η κοινωνική ευαισθησία και λογοδοσία, 
η ακεραιότητα και η ηθική».  

Το management, είναι τεχνικός όρος, συνδέεται με στενό προσανατολισμό, ιεραρχικές 
προσεγγίσεις και την ιδεολογία της αγοράς. Αντίθετα ο όρος ηγεσία θεωρήθηκε πιο 
κατάλληλος, για να αποδώσει την ηθική, επαγγελματική και δημοκρατική διάσταση 
των σχολείων ως οργανισμών. Σύμφωνα με τον Κατσαρό, 2006, το σχολείο είναι ένας 
διοικητικός θεσμός με γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά που στηρίζεται σε 
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συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ακολουθεί συγκεκριμένη ιεραρχία, ρόλους και καθή-
κοντα και επί πλέον έχει έντονη παρουσία τοπικά και εθνικά καθώς συνδέεται με γεω-
γραφικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτή η με-
ταφορά των γενικών αρχών του management στην εκπαίδευση, προκάλεσε αντιπαρα-
θέσεις και συζητήσεις γιατί ο χώρος της εκπαίδευσης περικλείει ιδιομορφίες ως οργα-
νισμός. 

Κριτική προσέγγιση 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίζεται σε πολιτι-
κές επιλογές, στα πλαίσια ενός γενικότερου πολιτικού σχεδιασμού, με συγκεκριμένο 
υπόβαθρο και συγκεκριμένη παιδαγωγική/εκπαιδευτική ιδεολογία. Αυτές οι πολιτικές 
επιλογές, οδηγούν είτε σε ένα σύστημα συγκεντρωτικό, είτε σε ένα αποκεντρωμένο και 
καλούμαστε να απαντήσουμε αν θέλουμε να επενδύσουμε σε ένα Διευθυντή, μια Διευ-
θύντρια που να επιτελεί το ρόλο του διαχειριστή, να περιορίζεται στην περιγραφή των 
διοικητικών φαινομένων, να διεκπεραιώνει με την λογική του management by objects 
(δηλ. διοίκηση μέσω στόχων) ή θέλουμε ένα Διευθυντή, μια Διευθύντρια, που θα πη-
γαίνει ένα βήμα παραπέρα και θα ερμηνεύει τα διοικητικά φαινόμενα, θα τα εξετάζει 
ολιστικά, θα τα προσαρμόζει, θα τα εντάσσει στο περιβάλλον με τη βοήθεια συγκεκρι-
μένων εργαλείων. 

Σύμφωνα με τους Maroy, Dupriez, 2000:73, «η μεγάλη τυποποίηση περιορίζει τις δια-
δικασίες ελέγχου, την ενίσχυση της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων καθώς και την 
ανάπτυξη του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα την έλλειψη ποιό-
τητας, της ανάπτυξης μέσω αυτοσχεδιασμών, δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας». 
Τα χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι Maroy, & Dupriez τα συναντούμε στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης στη χώρα μας σε μια οργάνωση γραμμική, συγκεντρωτική, κλιμακωτή 
και ιεραρχική που καταλήγει να είναι ελεγκτική στη βάση κυρίως της τεχνοδομής και 
παραπέμπει σαφώς στο μοντέλο του Weber. 

Σύμφωνα με τους Hoy & Miskel, 2008:419, ηγεσία «είναι μια κοινωνική διαδικασία 
που εμφανίζεται φυσικά μέσα σε κοινωνικά συστήματα και μοιράζεται ανάμεσα στα 
μέλη της και αποτελεί κτήμα ή περιουσία κυρίως ενός οργανισμού παρά μιας ξεχωρι-
στής μονάδας». Σε αυτή τη βάση θα λέγαμε ότι δεν αρκεί από μόνη της η γραφειοκρα-
τική διαδικασία, ο απρόσωπος προσανατολισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού (διοι-
κητισμός) και κατ΄επέκταση ο manager (συμπεριφορικό & μπιχεβιοριστικό μοντέλο).  

Απαιτούνται πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά ηγεσίας και άλλη ιδεολογική/ φιλο-
σοφική προσέγγιση για την άσκηση διοίκησης στις εκπαιδευτικές μονάδες και στην 
εκπαιδευτική πρακτική γενικότερα, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματι-
κότητα- αποδοτικότητα. Κατά τους Kruze, Seashore-Louis, & Bryk, 1995, «ο τύπος του 
υποστηρικτικού ηγέτη είναι αυτός που μπορεί να δώσει όραμα στο σχολείο, να βελτιώ-
σει τις οργανωσιακές αλλά και τις διδακτικές μαθησιακές διαδικασίες». Απαιτείται δη-
λαδή εστίαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα και σύμφωνα με τους Senge, 
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Cambron- McCabe, Lucas & Smith, 2007, «υπολογίζεται ως προαπαιτούμενη η ε-
μπλοκή όλων των υποσυστημάτων στη διατύπωση των στόχων, στην οικοδόμηση της 
βαθύτερης γνώσης και την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους». 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η παρούσα έρευνα πεδίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΚΔΔΑ και 
ομάδα εστίασης αποτέλεσαν 12 Διευθυντές/-τριες του Ν. Θεσ/νίκης και Ν. Κιλκίς. Ως 
προς τα δεδομένα της έρευνας και την μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων χρησι-
μοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές όπως είναι : α) η σχετική βιβλιογραφία και οι επι-
σκοπήσεις, β) το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι σχετικά με τα καθή-
κοντα των Διευθυντών/-τριών και τις διαδικασίες επιλογής τους, όπως ο Ν.4473/2017, 
η Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017, Β΄1890), γ) οι αλληλεπιδράσεις –διεπιδράσεις 
που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις της ομάδας εστίασης. Η ερευνητική τεχνική εν 
μέρει αντιμετωπίστηκε ως θεσμική εθνογραφία (ως προς το περιεχόμενο των συνεντεύ-
ξεων) γιατί οι προσωπικές εμπειρίες των ατόμων χρησιμοποιούνται στη βάση της α-
ξιακής αντίληψης (context). Για την ανάλυση και ερμηνεία των λόγων των συνεντεύ-
ξεων χρησιμοποιήθηκε η εθνογραφική μικροανάλυση. «Η ανάλυση των δεδομένων, 
όποιας μορφής και αν είναι, δεν μπορεί να δώσει από μόνη της ερμηνείες, το πιο ση-
μαντικό είναι η σημασιολογική προσπέλαση, η κωδικοποίηση και καταχώρηση, η απο-
κρυπτογράφηση του σημαινόμενου, ο διαχωρισμός και αξιοποίηση των ετερόκλητων 
στοιχείων και η διαμόρφωση μιας συνολικής θεωρίας» (McKay-Hornberger, 2009). 
Κύρια εργαλεία άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο είναι γνωστές και δοκιμα-
σμένες τεχνικές της εμπειρικής έρευνας, όπως η παρατήρηση, η συνέντευξη και η ανά-
λυση και ερμηνεία των λόγων της ομάδας εστίασης, με τελικό σκοπό τον έλεγχο στά-
σεων και συμπεριφορών ολιστικά (ολιστική κατανόηση).  

Οι συνεντεύξεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δομημένες και οι ερωτήσεις ήταν τυπο-
ποιημένες ανοικτού τύπου. Η ακριβής διατύπωση και σειρά των ερωτήσεων ήταν προ-
καθορισμένη και η ομάδα εστίασης απάντησε στις ίδιες ερωτήσεις με την ίδια σειρά 
προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων και να εξασφα-
λιστεί η συγκρισιμότητα των απαντήσεων. Μέσα από την δομημένη συνέντευξη, τα 
άτομα της ομάδας εστίασης καλούνται να διατυπώσουν σκέψεις, απόψεις, στάσεις, πε-
ριγραφές σχετικά με το φαινόμενο και όπου απαιτείται μπορούν να ζητήσουν διευκρι-
νιστικές πληροφορίες από τον/την ερευνητή/-τρια. Στο παράρτημα παραθέτονται οι ε-
ρωτήσεις της συνέντευξης.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Οι δηλώσεις της ομάδας εστίασης (Διευθυντών/-τριών), υποστηρίζουν ότι ο ρόλος τους 
είναι πολυεπίπεδος, περιλαμβάνει γραφειοκρατικό έργο αλλά κατευθύνεται και από 
προσωπικές αξίες. Επιδιώκουν ταυτόχρονα με το διοικητικό έργο να δώσουν ένα ό-
ραμα ως προς τον προσανατολισμό του σχολείου τους (ειδικά όταν πρόκειται για ειδικά 
σχολεία ή σχολεία που έχει αναπτυχθεί συλλογική κουλτούρα εκπαιδευτικών και 
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ενδιαφέρον για την προαγωγή της γνώσης των μαθητών). Το σχολείο πρέπει να βασί-
ζεται στη κοινή συνεισφορά όλων, με τρόπο που η άποψή τους να λαμβάνεται υπόψη, 
μέσω μιας κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε να καλλιεργηθεί μια δημοκρα-
τική σχολική κουλτούρα που θα οδηγήσει ψηλότερα όλα τα μέλη της σχολικής κοινό-
τητας, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, μαθητές/-τριες, γονείς.  

Το μοντέλο ηγεσίας που υιοθετούν, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχό-
μενο και την ποιότητα του συλλόγου των διδασκόντων. Θεωρούν ότι η κρίση, η επι-
βολή των πολιτικών του ΟΟΣΑ και η διαφαινόμενη εμπορευματοποίηση του μορφω-
τικού αγαθού, είναι αυτές που επιβάλλουν αλλαγές στην κουλτούρα του σχολείου. Οι 
περισσότεροι/ες ανησυχούν επειδή γονείς και μαθητές/-τριες, έχουν απαξιώσει την 
μόρφωση, το σχολικό θεσμό και προβάλλουν/προωθούν πρότυπα εύκολης κοινωνικής 
ανέλιξης και πλουτισμού μέσα από το δρόμο της «ευκολίας». Είναι απαισιόδοξοι, θε-
ωρούν ότι η γενική εικόνα είναι αποκαρδιωτική και δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξει 
συνολικά η κοινωνική και πολιτική αντίληψη απέναντι στο αγαθό της μόρφωσης, το 
οποίο προσδιορίζεται εν τέλει, από το ίδιο το οικονομικοπολιτικό σύστημα, με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

Επιθυμούν σε γενικές γραμμές, το σχολείο να μορφώνει και να χειραφετεί, να δίνει μια 
ελπίδα για ένα βήμα πιο μπροστά αντί να παραμένει καθρέφτης μιας κοινωνίας με α-
τομισμό, θλίψη, έλλειψη αυτοεκτίμησης και επιθετικότητα. Επιθυμούν επίσης ένα σχο-
λείο ανοιχτό, συμμετοχικό, χαρούμενο και ειδικότερα για το Λύκειο, επιθυμούν να μην 
είναι προσανατολισμένο στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά να είναι στραμμένο στην 
αυθεντική μάθηση. Συμφωνούν ότι χάθηκε το ενδιαφέρον και από εκπαιδευτικούς και 
από μαθητές/-τριες και θα πρέπει να αλλάξει η δομή-οργάνωση και ο προσανατολισμός 
του σύγχρονου σχολείου, ώστε να γίνει ζωντανός οργανισμός, που θα παρέχει κίνητρα 
για μάθηση στους μαθητές και συνεχούς ανάπτυξης και ικανοποίησης για τους εκπαι-
δευτικούς.  

Δηλώνουν ότι καλούνται να ενσαρκώσουν στο σχολείο το ρόλο του μάνατζερ, του παι-
δαγωγού, του λογιστή, του ψυχολόγου, του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, του προϊστα-
μένου και του υφισταμένου, του εμπνευστή και του εκτελεστικού οργάνου, του διαμε-
σολαβητή και του τιμωρού, του ηθικού προτύπου κτλ... Αναφέρουν ότι απαιτείται ένα 
πλέγμα υποστηρικτών δομών, στο οποίο ο Διευθυντής, η Διευθύντρια, θα ασκεί τον 
κύριο ρόλο του/της, που είναι συντονιστικός, επιτελικός, καθοδηγητικός, συμβουλευ-
τικός. Θεωρούν ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί –ή κάτι λιγότερο- εμπλέκονται σε 
συνεργασίες, ενώ οι άλλοι παραμένουν τυπικοί, παραδοσιακοί, δασκαλοκεντρικοί. Ση-
μειώνουν ότι δε νοείται εκπαιδευτικός που δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο 
και τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ή Διευθυντής-Διευθύντρια, που δεν ενδια-
φέρεται να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του/της δεξιότητες. Θεωρούν ότι πολλά στοι-
χεία του μάνατζμεντ μπορούν να υιοθετηθούν στην καθημερινή πρακτική άσκηση της 
διοίκησης, όπως οι στόχοι, η ομαδοσυνεργατική δουλειά, τα κίνητρα κτλ.  
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Συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το σχολείο σαν μια 
επιχείρηση ή εταιρεία, γιατί το σχολείο έχει και έναν αξιολογικό χαρακτήρα, μεταδί-
δοντας αρχές και αξίες. Αναφέρουν ως σημαντική διαφορά στη συσχέτιση ότι, στην 
εταιρεία η διοίκηση επιλέγει τους συνεργάτες της, ενώ στο σχολείο όχι, κάτι που έχει 
αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του έργου στη σχολική κοινότητα, στο κλίμα, 
στην κουλτούρα του σχολείου και οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη. Επισημαίνουν ότι, 
τα σχολικά αποτελέσματα είναι μακροχρόνια, κατά βάση μη μετρήσιμα και αφορούν 
τους ανθρώπους του μέλλοντος (άρα ένα πλέγμα ψυχοσυναισθηματικών, διανοητικών 
και συνειδησιακών σχέσεων που θα αναδειχθεί σε βάθος χρόνου), ενώ τα αποτελέ-
σματα μιας εταιρείας είναι βραχυχρόνια (ή έστω μεσοπρόθεμα) και ευκαιριακά, κατά 
βάση μετρήσιμα και αφορούν πράγματα του παρόντος (άρα μία μονοσήμαντη και 
φθαρτή πραγματικότητα) και επομένως δεν υφίσταται κανένας συσχετισμός. Δηλώ-
νουν ότι απαιτούνται ευέλικτοι οργανισμοί, για να μπορούν να υιοθετούν αλλαγές και 
ευέλικτη ηγεσία που να αντιλαμβάνεται πως θα δράσει, σε ποιο πλαίσιο, με ποιους συ-
νεργάτες και ποιο αποτέλεσμα. Τέλος δηλώνουν ότι η σχολική μονάδα ως οργανισμός 
μάθησης, χρειάζεται δομικό ανασχεδιασμό και πρέπει να επενδύσει σε μακροπρόθε-
σμες ενεργητικές συμμετοχικές διαδικασίες που θα αποσκοπούν στην γνωστική, συ-
ναισθηματική και ψυχοκινητική καλλιέργεια όλων των συμμετεχόντων. 

Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Αναγνωρίζεται πλέον η διάκριση μεταξύ διοίκησης και ηγεσίας και γίνεται κατανοητό 
ότι τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο αποτελεσματικοί 
προϊστάμενοι αλλά και ηγέτες. Η συνδυαστική εφαρμογή επιλεγμένων στοιχείων των 
σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και καλών πρακτικών, μπορεί να οδηγήσει σε 
νέες κατακτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης με έμπνευση, παρακίνηση-παρώθηση 
προκειμένου να προκύψει αλλαγή του σχολικού κλίματος και της κουλτούρας, των μα-
θησιακών διαδικασιών και των μεθόδων διδασκαλίας (για εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές/-τριες) καθώς και βελτιώσεις στη συνεργασία των εκπαιδευτικών.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντί να προσανατολίζεται στην ιεραρχία και την 
ιδεολογία της αγοράς πρέπει να κατευθύνει τη δυναμική του προς την ηθική, επαγγελ-
ματική και δημοκρατική διάστασή του ως οργανισμός. Απαιτείται βελτίωση της παρε-
χόμενης ποιότητας, διεργασίες ανάπτυξης μέσα από πρωτοβουλίες και δημιουργικό-
τητα, ενώ στο πλαίσιο της αυτοτέλειας του απαιτούνται αυτοσχεδιασμοί.. Απαιτούνται 
μοντέλα που θα υιοθετούν πολλαπλά επίπεδα ηγεσίας σε mikro και makro επίπεδο σχε-
τικά με την δόμηση, την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευ-
τικού έργου με επίκεντρο τον/την μαθητή/-τρια.  
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Παράρτημα 

Ερωτήσεις της συνέντευξης 

1. Με βάση την εμπειρία σας και από τη συνεργασία σας με Διευθυντές/τριες άλλων 
σχολικών μονάδων, θεωρείτε ότι η πλειοψηφία τους ασχολείται περισσότερο με τα θέ-
ματα της διοίκησης ή ότι επιδεικνύει όραμα ως προς τον προσανατολισμό του σχο-
λείου;  
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2. Συγκεντρωτικό-Συμμετοχικό-Εξουσιοδοτικό: σε ποιο μοντέλο ηγεσίας θεωρείτε ότι 
βρίσκεστε ποιο κοντά αξιακά και γιατί; 

3. Η κουλτούρα του σημερινού σχολείου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας; Ποιες 
επιθυμίες ή ανησυχίες σχετικά με την κουλτούρα του σχολείου θα θέλατε να διατυπώ-
σετε;  

4. Αναγνωρίζετε κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις στο ρόλο του/της Διευθυντή/τριας 
στο πλαίσιο διοίκησης/ηγεσίας του σχολείου και ποιες είναι αυτές; 

5. Πως αντιλαμβάνεσθε την έννοια της συλλογικής ταυτότητας; Θεωρείτε ότι οι εκπαι-
δευτικοί την έχουν καλλιεργήσει; Εμπλέκονται σε συνεργασίες που μπορούν να συνε-
πάγονται εξέλιξη, κοινό και σαφή προσανατολισμό; 

6.Για εσάς προσωπικά, ο χώρος του σχολείου είναι χώρος εργασίας ή επαγγελματικής 
ανάπτυξης ή και τα δύο και γιατί; 

7. Θεωρείτε ότι η διοίκηση της σχολικής μονάδας διαφέρει από τη διοίκηση κάποιας 
εταιρείας ή επιχείρησης και για ποιους λόγους;  

8. Πως θα περιγράφατε την αποτελεσματική ηγεσία ενός σχολείου; Ποια στοιχεία θε-
ωρείτε ότι καθιστούν την ηγεσία ενός σχολείου αποτελεσματική;  
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Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου 
στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) 

Θεοδώρου Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Π;Ε.82, bagmir@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα μέσα 
και μορφές που χρησιμοποιεί η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) για 
την επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου. Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται τα χα-
ρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας και επιχειρείται η σύνδεσή τους με 
την παιδαγωγική κυρίως διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με τον τρόπο 
που αυτά υπηρετούν την πολυμορφικότητα και την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης αλλά και την εξατομίκευση και αυτονομία της μάθησης. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, επικοινωνία διδάσκοντα 
και διδασκόμενου, εξατομίκευση μάθησης, αυτονομία μάθησης 

Εισαγωγή 

Η ΑεξΑΕ υποδηλώνει την ποιοτική εκπαίδευση που λειτουργεί προσανατολισμένη στη 
μάθηση και τη διδασκαλία μέσα σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον στο οποίο οι έν-
νοιες της μάθησης και της διδασκαλίας δεν λογίζονται ταυτόσημες. Η διαδικασία της 
μάθησης αποτελεί για κάθε διδασκόμενο μια εξατομικευμένη διαδικασία που εξελίσ-
σεται και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής του πορείας και τον οδηγεί 
στην ανακάλυψη της γνώσης και όχι απλά στην απόκτησή της μέσα από μια διδακτική 
πράξη η οποία, μπορεί μεν να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτόνομα 
δεν μαθαίνει (Λιοναράκης, 2006). 

Στην ΑεξΑΕ η επικοινωνία διδάσκοντα - διδασκόμενου χρησιμοποιεί πολλά μέσα και 
μορφές με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα της φυσικής απόστασης. Ανεξάρτητα όμως 
από τη μορφή και τα μέσα της επικοινωνίας σημαντικό είναι η ποιότητα αυτής της 
επικοινωνίας να είναι υψηλή καθώς ο βαθμός της ποιότητάς της καθορίζει σε σημα-
ντικό βαθμό και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της ανοικτής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ματραλής, 1999). 

Η σημασία, οι μορφές και τα μέσα της επικοινωνίας διδάσκοντα -διδασκόμενου 
στην ΑεξΑΕ 

Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μέθοδος που υπηρετεί το ιδεώδες της ανοικτής 
εκπαίδευσης, η οποία διαφοροποιείται από άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους κυρίως από 
το γεγονός της φυσικής απόστασης που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο 
(Keegan, 1996). Όμως «παρότι ο σπουδαστής βρίσκεται απομακρυσμένος από τον κα-
θηγητή του (τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο), συνεχίζει να καθοδηγείται και να εμψυ-
χώνεται από αυτόν μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του» (Ματραλής, 1999, 
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σελ.41). Πολλοί μελετητές έχουν επισημάνει τη σημασία της επικοινωνίας διδάσκοντα 
- διδασκόμενου ως σημαντική παράμετρο επιτυχίας για τη διαδικασία της μάθησης 
στην ΑεξΑΕ (Holmberg, 2002 · Κόκκος, 1998α · Race, 1999). 

Η μορφή της επικοινωνίας του διδάσκοντα με τον διδασκόμενο στην ΑεξΑΕ μπορεί να 
είναι άμεση ή έμμεση. Η άμεση υλοποιείται με συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ή 
τηλεφωνικά, ενώ η έμμεση υλοποιείται γραπτά. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και 
του διαδικτύου και η αξιοποίηση των ΤΠΕ προσέφεραν λύσεις στο αίσθημα της απο-
μόνωσης του διδασκόμενου που προκαλεί η γεωγραφική απόσταση δημιουργώντας τις 
συνθήκες για μια πολυμορφική εξΑΕ (Λιοναράκης, 2006). Έτσι μεγάλο κομμάτι της 
επικοινωνίας συντελείται πλέον ηλεκτρονικά. Έχοντας σαν παραμέτρους το χώρο και 
το χρόνο αυτής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα τη διαχωρίζαμε σε δυο τύπους: σύγ-
χρονη και ασύγχρονη. Η ασύγχρονη επικοινωνία υλοποιείται σε διαφορετικό χρόνο και 
τόπο. Σε αυτόν τον τύπο συγκαταλέγεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η σύγχρονη επικοινωνία υλοποιείται 
στον ίδιο χρόνο αλλά σε διαφορετικό τόπο. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυ-
τής της κατηγορίας είναι η τηλεδιάσκεψη (Lionarakis, Panagiotakopoulos & Xenos, 
2005). 

Τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας διδάσκοντα-διδασκόμενου στην ΑεξΑΕ 
που την καθιστούν αποτελεσματική στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικα-

σίας 

Ο διδασκόμενος στην ΑεξΑΕ πρέπει να διανύσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 
και πιο πετυχημένα τα μονοπάτια που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη των μαθησια-
κών του στόχων. Ο διδάσκων οφείλει να είναι φιλικός και προσιτός και να βοηθάει τον 
διδασκόμενο να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις μαθησιακές του δυνατότητες με 
τρόπο που θα σέβεται απόλυτα τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες του και τον 
ιδιαίτερο τρόπο ή ρυθμό που αυτός μαθαίνει (Keegan, 1996). Η ανθρώπινη επαφή με 
τον διδάσκοντα είτε από το τηλέφωνο είτε με το ταχυδρομείο ή το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο, μπορεί να είναι υποστήριξη ζωτικής σημασίας για τους διδασκόμενους σε πε-
ριόδους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλείψουν την 
προσπάθεια (Race, 1999). 

Η επικοινωνία στην ΑεξΑΕ οφείλει να είναι προσανατολισμένη στη μάθηση και τη 
διδασκαλία με τρόπο που να συμβαδίζει με την παιδαγωγική διάσταση του όρου της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης όπου ο διδασκόμενος μαθαίνει πώς να μαθαίνει μόνος του 
και πώς να οδηγείται αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης 
(Λιοναράκης, 2005) Άρα η επικοινωνία είναι αποτελεσματική όταν στοχεύει στην εν-
θάρρυνση και υποστήριξη της αυτονομίας του διδασκόμενου ως προς τη μάθησή του 
που δηλώνει την ευθύνη που έχει ο ίδιος για την προσωπική του μαθησιακή πορεία 
(Γιαγλή, Γιαγλής & Κουτσούμπα, 2010). 

Στην ΑεξΑΕ η διδασκαλία είναι έργο του εκπαιδευτικού υλικού και η επικοινωνία δι-
δάσκοντα-διδασκόμενου στοχεύει στην υποστήριξη του διδασκόμενου στη μελέτη του, 
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στη λύση των αποριών του και στην αξιολόγησή του μέσω γραπτών εργασιών ή δια-
γωνισμάτων (Ματραλής, 1999). Οι γραπτές εργασίες αποτελούν μια βάση επικοινω-
νίας μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανοικτής 
εκπαίδευσης. Παρέχουν ανατροφοδότηση στον διδασκόμενο, του επιτρέπουν να μα-
θαίνει από τα λάθη του, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή του με επαινετικά σχόλια 
όπου χρειάζεται και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του στη μελέτη (Race, 1999). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η μέση ηλικία των διδασκομέ-
νων στην ΑεξΑΕ είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη των παραδοσιακών 
συστημάτων εκπαίδευσης. Ένα βασικό αξίωμα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η δια-
σύνδεση σκέψης, δράσης και εμπειρίας και η αλληλοαξιοποίησή τους που οδηγούν 
στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας της μάθησης μέσω ολοκληρωμένων «κύ-
κλων μάθησης». Η διαμόρφωση αμφίδρομων δημιουργικών και ειλικρινών σχέσεων 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση 
ολοκληρωμένων κύκλων μάθησης (Κόκκος, 1998α). 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων αποτελεί η καλλιέργεια του κατάλ-
ληλου συνεργατικού και αλληλεπιδραστικού μαθησιακού κλίματος που οικοδομείται 
όταν η επικοινωνία διδασκόντων και διδασκομένων χαρακτηρίζεται από εμψύχωση, 
ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και ανοικτότητα. Η εμψύχωση είναι απαραίτητο στοιχείο ε-
πικοινωνίας καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων αλλά και στην 
αλληλοεκτίμηση και στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων χωρίς να επιβάλλει λύσεις 
(Κόκκος, 1998β). 

Συμπεράσματα 

Η επικοινωνία διδάσκοντα - διδασκόμενου πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για γνω-
στική και συναισθηματική στήριξη των διδασκομένων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ενι-
σχύει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να κινητοποιεί τους διδασκόμενους 
στην ενεργητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διεργασία μέσα από ένα συνεργατικό 
κλίμα. Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας δεν εξαρτάται μόνο 
από τα μέσα αλλά και από τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να ενισχύσουν 
την παιδαγωγική κυρίως διάσταση της ΑεξΑΕ. 

Η προσιτότητα, η ενσυναίσθηση, η ανοικτότητα, η ενθάρρυνση και η εμψύχωση είναι 
χαρακτηριστικά που προσδίδουν στην επικοινωνία διδάσκοντα-διδασκόμενου τη δυ-
ναμική που της χρειάζεται για να διευκολύνει με επιτυχία τη μαθησιακή πορεία του 
διδασκόμενου και να τον βοηθήσει να κατακτήσει μέσα από ένα εξατομικευμένο ταξίδι 
στη γνώση τη μαθησιακή του αυτονομία. 
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Η πορεία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από 
την περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

Διατσίδου Μαρία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ.86, Med Σπουδές στην Εκπαίδευση, miranta@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αρχικά επιχειρεί μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου Α-
νοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στη συνέχεια μέσα από σύντομη βιβλιο-
γραφική επισκόπηση αναφέρεται στις βασικές εξελίξεις που οδήγησαν στην ίδρυση και 
στη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Τέλος καταγράφεται 
η σημερινή πραγματικότητα της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα και η πιθανή μελλοντική εξέλιξή της. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο 

Εισαγωγή 

Στην «κοινωνία της γνώσης» του 21ου αιώνα η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαί-
δευση αποτελεί ένα ευέλικτο και δυναμικά ανερχόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο. Η δυ-
ναμική της ανοιχτής παιδείας οδήγησε στην ίδρυση ανοιχτών πανεπιστημίων σε όλη 
την Ευρώπη. Κάτω από αυτό το πρίσμα ενδιαφέρον παρουσιάζει να διερευνηθεί α) το 
πόσο γρήγορα λειτούργησαν τα αντανακλαστικά του Ελληνικού Τριτοβάθμιου εκπαι-
δευτικού συστήματος στη μεγάλη πρόκληση της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαί-
δευσης και β) κατά πόσο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) κατάφερε να α-
νταποκριθεί στο ρόλο του και να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για την ε-
ξάπλωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας. 

Η έννοια της Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση συναντιέται σαν 
ένας συγκερασμός φιλοσοφίας (ανοικτή εκπαίδευση) και μεθοδολογίας (εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση) οι οποίες συνεργάζονται με σκοπό να αναπτυχθεί ένας πιο ευέλικτος 
και εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε σχέση με τον παραδοσιακό. Η ανοικτή εκ-
παίδευση είναι ιδεώδες σύμφωνα με το οποίο η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης και αποτελεί υποχρέωση της κοινωνίας 
να το προσφέρει δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ελεύθερη πρόσβαση ό-
λων των πολιτών στο εκπαιδευτικό σύστημα (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1998). 

H μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο 
εκπαίδευσης το οποίο, αν και χαρακτηρίζεται από τη φυσική απόσταση που χωρίζει 
διδάσκοντα και διδασκόμενο, προσφέρει ένα οργανωμένο, υποστηρικτικό και αποτε-
λεσματικό περιβάλλον μάθησης που εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί άμεσα τις ραγδαίες 
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τεχνολογικές εξελίξεις (Κeegan, 1996 ·Sherry, 1995). Επίσης διακρίνεται για την πο-
λυμορφικότητά της που της παρέχει ευελιξία και της επιτρέπει να προσαρμόζεται και 
να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία που την καθιστούν ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο 
επιστημονικό πεδίο το οποίο όμως λειτουργεί μέσα σε ένα έντονα κοινωνικό πλαίσιο 
(Λιοναράκης, 2006). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παιδαγωγική διάσταση της έννοιας 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τον Λιοναράκη (2005) που την ορίζει ως «την εκπαί-
δευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή να μαθαίνει μόνος του και πώς να λει-
τουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης» (σελ. 26). 

Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
και οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του ΕΑΠ 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Shultz, 1972) σύμφωνα με την οποία η εκπαί-
δευση θεωρείται επενδυτικό αγαθό, οι καταιγιστικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ 
αλλά και η προσπάθεια προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πολιτικά και 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της παγκοσμιοποίησης επέδρασαν καταλυτικά στην ί-
δρυση ανοιχτών πανεπιστημίων που παρείχαν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (Κουστουράκης 2006). 
Σύμφωνα με την Ηλιού (όπ. αναφ. στο Κουστουράκης, 2006), μέχρι και τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 η ελληνική πολιτεία προσκολλημένη στα παραδοσιακά σχήματα 
αντιστεκόταν στην εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών θεσμών. Στις αρχές όμως του 
1990 η Ελλάδα πιέστηκε ασφυκτικά από την ΕΕ να αλλάξει εκπαιδευτική πολιτική και 
να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική φυσιογνωμία δημιουργώντας τις προ-
ϋποθέσεις για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής με την αποκλειστική μέθοδο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (Κουστουράκης, 2006 · Κωστοπούλου, 2013). 

Η πορεία των εξελίξεων από την πρώτη ιδρυτική απόπειρα του ΕΑΠ 
μέχρι και την τελική του λειτουργία 

Από τη βιβλιογραφία (Κουστουράκης, 2006 · Κωστοπούλου, 2013) η πρώτη ιδρυτική 
προσπάθεια του ΕΑΠ με τον Ν.2083/1992 χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη και ο νόμος 
ως θνησιγενής καθώς περιείχε αντιφάσεις που το εγκλώβισαν σε παραδοσιακά μοντέλα 
και απομάκρυναν τη φιλοσοφία του από αυτή της ανοιχτής εκπαίδευσης. Μετά από μια 
περίοδο σιωπής και στασιμότητας, το θέμα ΕΑΠ επανέρχεται το 1994 καθώς έχουμε 
την αθρόα χρηματοδότηση της ΕΕ και αυτό οδήγησε στον Ν.2397/95 με τον οποίο 
επιχειρείται η διοικητική αποδέσμευση του ΕΑΠ από τα παραδοσιακά ΑΕΙ. Η διοίκηση 
ανατίθεται στη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) που αποτελείται από επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εμπειρία και γνώση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαί-
δευση. Η Δ.Ε. έδρασε με συλλογικότητα και απόλυτη ελευθερία και διαμόρφωσε μετά 
από ζυμώσεις δύο χρόνων ένα ολοκληρωμένο νομικά κείμενο με αυτοτέλεια και και-
νοτομική απόχρωση. Το 1996 ψηφίστηκε ο Ν.2552/1997 βασισμένος στα νομικά κεί-
μενα της Δ.Ε. με αρκετές όμως διαφοροποιήσεις που επιβλήθηκαν από το επιτελείο του 
τότε υπουργού Γ. Αρσένη. 
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Σε αυτό το σημείο παρατηρείται διάσταση στη βιβλιογραφία καθώς η Κωστοπούλου 
(2013) μέσα από την έρευνά της εκτιμά θετική και εποικοδομητική την παρέμβαση 
Αρσένη που προσάρμοσε τη λειτουργία του ΕΑΠ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα ενώ ο Κουστουράκης (2006) μέσα από την αναλυτική μελέτη των νομικών 
κειμένων κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο νόμος που τελικά ψηφίστηκε αφαίρεσε και-
νοτόμα στοιχεία από το αρχικό κείμενο της Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι δυο 
ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι οι ζυμώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη 
διάρκεια της προσπάθειας ανάπτυξης και λειτουργίας του ιδρύματος έχτισαν μια κουλ-
τούρα πάνω στα ζητήματα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που διαμόρ-
φωσαν στην πορεία τα γνωρίσματα μιας πετυχημένης και καινοτομικής για τα ελληνικά 
δεδομένα διαδρομής. 

Η σημερινή πραγματικότητα 

Το ΕΑΠ παρά τις δυσκολίες και τη δυσπιστία που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά του κα-
τάφερε τελικά να διαμορφώσει ένα καινούργιο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να θίξει 
παγιωμένες αντιλήψεις. Η ίδρυσή του κατάφερε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και να ανοίξει καινούριους δρόμους στο 
πεδίο της δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη χρήση και αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η αποτελεσματικότητα του ΕΑΠ στην εισαγωγή και καταξίωση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποδεικνύεται και από το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση που έδωσε την δυνατότητα παροχής μεταπτυχιακών σπουδών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε κάθε ΑΕΙ. Όμως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η τεχνογνωσία από 
μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση για λύση σε όλα τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Μπορεί 
να είναι αποτελεσματική μόνο κάτω από ορισμένες βασικές αρχές που θα λαμβάνουν 
υπόψη και ορισμένα ποιοτικά κριτήρια. Το ΕΑΠ σαν κύριος φορέας της εξ αποστάσεως 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τις δοκιμασμένες πρακτικές του μπορεί να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για τις εφαρμογές τέτοιων προγραμμάτων από τα ΑΕΙ (Λιοναράκης, 
2011). 

Συμπεράσματα 

Η εμφάνιση της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα έγινε με με-
γάλη χρονική καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ενώ η συστηματική 
εφαρμογή της υλοποιήθηκε νομοθετικά στα τέλη του 1990 με την ίδρυση του επίσημου 
φορέα άσκησής της που είναι το ΕΑΠ. Η ιδέα της λειτουργίας του ΕΑΠ αντιμετωπί-
στηκε αρχικά με μεγάλη προχειρότητα και για το λόγο αυτό η απόπειρα ίδρυσής του 
πέρασε από πολλές συμπληγάδες για περίπου οχτώ χρόνια. Από τη στιγμή όμως της 
τελικής του λειτουργίας με το Ν.2552/97, το ΕΑΠ επιτυγχάνει τη ραγδαία ανάπτυξη 
της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία έχει πλέον ωριμάσει και η έρευνά της στην 
Ελλάδα συγκλίνει με τις ερευνητικές δράσεις σε διεθνές επίπεδο (Γκιόσος, Μαυροειδής 
& Κουτσούμπα, 2008). 
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Αναμφισβήτητα η δοκιμασμένη περίπτωση του ΕΑΠ μπορεί να αποτελέσει παρά-
δειγμα καλής πρακτικής για την παροχή ποιοτικής και αποτελεσματικής εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας. 
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Ο διευθυντής ως μετασχηματιστής ηγέτης στην αντιμετώπιση 
απειθαρχίας των μαθητών 

Παραμπάτη Βιολέτα 
Π.Ε.70, M.A. Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, vparabati@gmail.com 

Περίληψη 

Ο μετασχηματιστικός ρόλος του διευθυντή στην αντιμετώπιση της απείθαρχης συμπε-
ριφοράς των μαθητών, αναδεικνύεται μέσω μεθοδευμένων ενεργειών, με την επίδειξη 
δυναμικών, άμεσων και εύστοχων αντιδράσεων. Συγχρόνως, τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της προσωπικότητάς του, η συνέπεια λόγων και πράξεων, η ανάδειξη αξιών και 
αρχών που πρεσβεύει, η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης, η συντε-
ταγμένη δράση του με το σύνολο των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της απει-
θαρχίας και εν γένει το δημοκρατικό προφίλ της κουλτούρας που οικοδομεί στη σχο-
λική του μονάδα, ωθεί τους μαθητές στην επίδειξη ανάλογης υπευθυνότητας. Επιτυγ-
χάνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, όχι λόγω θέσης ισχύος με επιβολή 
έξωθεν δύναμης, αλλά λόγω του κύρους της προσωπικότητάς του, του οράματος αλ-
λαγής και καινοτομίας που τον χαρακτηρίζει.  

Λέξεις-Kλειδιά: Μετασχηματιστής διευθυντής, απειθαρχία, όραμα, αντιμετώπιση.  

Εισαγωγή  

Ο αποτελεσματικός διευθυντής, δρώντας ως μετασχηματιστής ηγέτης, αποτελεί πρό-
τυπο για τους εκπαιδευτικούς. Έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή ανθρωπιστικής 
παιδείας, τοποθετώντας στο κέντρο τον μαθητή και τη διάπλαση της προσωπικότητάς 
του, την παροχή, όχι μόνο στείρας γνώσης, αλλά και την απόκτηση στάσεων και δεξιο-
τήτων συμπεριφοράς, με γνώμονα τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στην από κοινού διαμόρφωση του 
οράματος για το σχολείο που ηγείται και συμβάλλει στον “μετασχηματισμό” τους. Α-
ναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας, προκρίνει τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και 
χρησιμοποιεί καινούριες μεθόδους για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστά-
σεων (Θεοφιλίδης, 2012), δείχνοντας τη θέλησή του να διατηρηθεί ένα σχολικό περι-
βάλλον που να κυριαρχούν η υπευθυνότητα, ο σεβασμός, ο διάλογος και η εποικοδο-
μητική συνεργασία. 

Ακολούθως, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του προφίλ του μετασχηματιστικού η-
γέτη με ειδική αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δράσεις του που τον δια-
φοροποιούν από τον τυπικό διευθυντή. Εν συνεχεία, γίνεται αναλυτική περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένα συγκεκριμένο περιστατικό απειθαρχίας και 
καταγράφονται οι ενέργειες τη στιγμή του συμβάντος αλλά και παρεπόμενες δράσεις, 
έως ότου το ζήτημα κοινοποιηθεί και διευθετηθεί προς όφελος όλων των εμπλεκομέ-
νων. 
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Προφίλ του μετασχηματιστή ηγέτη 

Η μετασχημαστική ηγεσία, αποτελεί κατεξοχήν μια διαδικασία επιρροής και, όπως α-
ναφέρεται στο μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας κατά τους Leithwood και τους 
συνεργάτες του (1998), ο διευθυντής ως μετασχηματιστής ηγέτης με πίστη στις δυνα-
τότητές του, στηριζόμενος στο προσωπικό του σύστημα αρχών, αξιών, επιδιώκει την 
ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην από κοινού διαμόρφωση του οράματος 
για το σχολείο. Δρα ταυτοχρόνως σε πολλά επίπεδα, καθώς προσφέρει εξατομικευμένη 
υποστήριξη, αποδίδει αξία στο έργο των εκπαιδευτικών, επηρεάζει και καθοδηγεί, πα-
ρέχει διανοητική υποκίνηση, μετασχηματίζοντάς τους σε συνοδοιπόρους και όχι υφι-
στάμενους, ενώ ασκεί εξουσία χωρίς απαραίτητα την εφαρμογή καταπιεστικών μέτρων 
(Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Είναι μεθοδικός, οργανωτικός κατανέμοντας αρμοδιό-
τητες ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα του καθενός, αξιοποιώντας το 
πνευματικό κεφάλαιο του οργανισμού του. O Sergiovanni (2001) προσθέτει στα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά την αυτορρύθμιση και την επικοινωνία. Με αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, επιτυγχάνει να: 

• Αναπτύσσει κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης και μέσω της συνεργατικής 
κουλτούρας, εξασφαλίζει την αφοσίωση και δέσμευση όλων για την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης και την πραγμάτωση των στόχων για βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων (Θεοφιλίδης, 2012).  

• Δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη διδασκαλία και μάθηση, αποτελεί με τη 
στάση του παράδειγμα προς μίμηση, ενώ μέσω των κινήτρων και της διαρκούς στή-
ριξης, προσανατολίζει το προσωπικό του στην αλλαγή, θέτοντας μακροπρόθεσμους 
στόχους προς επίτευξη, με την ενεργό εμπλοκή όλων. Επιπροσθέτως, προωθεί την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του και εμπνέοντας μέσω του προσω-
πικού του παραδείγματος, μετατρέπει τη σχολική κοινότητα σε μανθάνουσα κοινό-
τητα (Burns, 1985).  

• Εμπνέει με την παρουσία, τη συμπεριφορά και την ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του, συμβάλλοντας στην αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων της σχολικής του μο-
νάδας και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων (Πασιαρδής, 2012). 

• Επιβραβεύει και ενθαρρύνει την προσπάθεια, είναι σταθερά προσανατολισμένος 
και επίμονος στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου. Συγχρόνως α-
ναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς και την τοπική κοινωνία, βασισμέ-
νες στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και επιδεικνύοντας αληθινή συμπεριφορά 
μεταλαμπαδεύει το όραμά του, προβάλλει τις δράσεις του σχολείου, προσδοκώντας 
την στήριξή τους στο έργο του (Σαΐτης, 1991).  

Εν γένει, ηγείται λαμβάνοντας πάντα υπόψη το εκπαιδευτικό σύστημα, την ευρύτερη 
σχολική κοινότητα, επιλέγοντας το κατάλληλο στυλ ηγεσίας αναλόγως με την περί-
πτωση. 
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Οι δράσεις του μετασχηματιστή διευθυντή  

Κατά την εκδήλωση φαινομένων απείθαρχης συμπεριφοράς μαθητών και άρνησής 
τους να εισέλθουν στις τάξεις τους, λόγω θεμάτων που οι ίδιοι κρίνουν ως σοβαρά, ο 
διευθυντής μπορεί να προβεί στις ακόλουθες δραστικές ενέργειες: 

Απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών εξηγώντας ότι θα συνομιλήσει με εκπροσώπους 
τους, προκειμένου να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος, αναμένει την κατα-
γραφή των προβλημάτων και την επίδειξη υπεύθυνης συμπεριφοράς, δείχνοντας ότι 
τάχιστα αποφασίζει και αναλαμβάνει δράση, πείθοντας έτσι τους μαθητές να εισέλθουν 
στις τάξεις τους. Καλώντας τους μαθητές σε διάλογο, δείχνει ότι αποτελεί πρότυπο 
δημοκρατικής συμπεριφοράς, εφαρμόζοντας τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία, 
ενώ οργανώνει τον τρόπο αντιμετώπισης της διαφαινόμενης κρίσης με την ισότιμη συ-
νεργασία του συλλόγου διδασκόντων 

Στο διάλειμμα, διευθυντής και εκπαιδευτικοί, δέχονται τους εκπροσώπους των μαθη-
τών, ώστε να διαμορφώσουν ως σύλλογος μια πρώτη άποψη για τα θέματά τους. Δεί-
χνει ότι τους θεωρεί συνδιαμορφωτές της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και αναμέ-
νει με ήρεμο και υπεύθυνο τρόπο την παρουσίαση των προβλημάτων τους. Παραχωρεί 
τον λόγο στον εκπρόσωπό τους, δείχνοντας ότι έχει την αμέριστη προσοχή του, αναμέ-
νοντας την έγγραφη καταγραφή των θεμάτων, ώστε να συζητηθούν διεξοδικότερα σε 
συνεδρίαση με το τέλος των μαθημάτων. Επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των εκπρο-
σώπων, μπορεί να ασκηθεί έλεγχος σε όλη την ομάδα των μαθητών (Fontana, 1996). 
Mε αυτές τις ενέργειες εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων, δια-
τηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, καθορίζοντας το πότε και πώς θα επιληφθεί ο σύλ-
λογος του περιστατικού, ενώ οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα με την οποία 
τους αντιμετωπίζει και το γεγονός ότι ο σύλλογος διαδραματίζει τον σπουδαιότερο 
ρόλο για τις τελικές αποφάσεις που θα παρθούν. Μετά την αποχώρησή τους, συζητά 
με τους εκπαιδευτικούς τα θέματα και αποφασίζονται συλλογικά περαιτέρω κινήσεις.  

Με το τέλος των μαθημάτων, διευθυντής και εκπαιδευτικοί δέχονται το συμβούλιο των 
μαθητών, που καταθέτουν εγγράφως τα προβλήματά τους και τα παρουσιάζουν ανα-
λυτικά. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους, τονίζει την ευαρέσκειά του για τον 
τρόπο παρουσίασής τους, επισημαίνει ότι με την απειθαρχία δεν επιτυγχάνουν τα επι-
θυμητά αποτελέσματα, παρά μόνο μέσω του διαλόγου και της κατάθεσης επιχειρημά-
των και διαβεβαιώνει τους μαθητές ότι θα έχουν τις αποφάσεις του συλλόγου, ακολου-
θώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη συνεδρίαση με τον σύλλογο των εκπαιδευ-
τικών προχωρεί στην κοινή εξεύρεση λύσης, ελέγχοντας ποια από τα καταγεγραμμένα 
προβλήματα μπορούν εντός λογικού χρόνου να επιλυθούν. Αναδεικνύεται το πνεύμα 
συλλογικότητας κατά τη λήψη αποφάσεων που επιθυμεί να διαπνέει το σύνολο των 
εκπαιδευτικών μέσω των συνεργατικών και ενσυνείδητων δραστηριοτήτων για την ο-
μαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και περαιτέρω για την επίτευξη των εκ-
παιδευτικών στόχων. Επιπροσθέτως γνωστοποιεί στα μέλη του Συλλόγου Γονέων το 
περιστατικό, καλώντας τους για μια πιο διεξοδική συζήτηση, ενώ παρουσιάζει το 
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συμβάν και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, αντιμετωπίζοντας τους ως βασικό υ-
ποστηρικτή του έργου του.  

Αναγνωρίζοντας ότι η ενεργητική εμπλοκή των γονέων, οι κοινοί στόχοι, ενισχύουν τις 
αξίες του σχολείου, τους καλεί σε σύμπλευση με τον Σύλλογο Διδασκόντων, παρουσία 
του Συλλόγου Γονέων, σε απογευματινή ενημερωτική συγκέντρωση. Με ειλικρίνεια 
ενημερώνει, καθοδηγεί, αναπτύσσοντας κλίμα αγαστής συνεργασίας, προκειμένου οι 
γονείς να συμβάλλουν στην τόνωση της αυτοπειθαρχίας και την εγκαθίδρυση υπεύθυ-
νης συμπεριφοράς των μαθητών. Τονίζει ότι προσβλέπει στην υποστήριξή τους για την 
επίλυση του συγκεκριμένου συμβάντος, αλλά και γενικότερα στην πραγματοποίηση 
ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην αγωγή των μαθητών (Σαΐτης, 1991). Διαμορφώνο-
ντας μια κοινή κουλτούρα αξιών και στόχων με τους γονείς, αναπτύσσει συνεργατικές 
σχέσεις, που θα διατηρηθούν για μια ζωή.  

Συμπεράσματα 

Ο διευθυντής, που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, ενεργεί ως μετασχηματιστής 
ηγέτης, δημιουργώντας συνεργατική κουλτούρα, εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς 
στην υλοποίηση των από κοινού τιθέμενων εκπαιδευτικών στόχων. Διαχειρίζεται επι-
τυχώς την κρίσιμη περίπτωση, επιδεικνύοντας λογική και ψυχραιμία, διαμορφώνοντας 
κλίμα συνεργασίας, δικαιοσύνης, πειθαρχίας και αλληλοσεβασμού. Εμπλέκει και τους 
γονείς στην προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού έργου, ενημερώνοντάς τους για τα 
τεκταινόμενα στη σχολική μονάδα, καθιστώντας τους κοινωνούς στο έργο του, προ-
σβλέποντας σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. 
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Ο ρόλος της παρακίνησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Ιωάννου Χρήστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, M.Ed.Διοίκηση εκπαίδευσης, hioannou1964@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια της παρακίνησης μια 
και αυτή είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε οργανωμένου και 
δομημένου συνόλου, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία υπεραξίας. Στην αρχή γίνεται 
αποσαφήνιση του όρου της παρακίνησης. Ακολούθως παρουσιάζονται οι διάφορες θε-
ωρίες παρακίνησης, τα κίνητρα, οι παράγοντες και οι τεχνικές παρακίνησης. Κατόπιν 
παρατίθενται στοιχεία διαφόρων ερευνών για την αποτελεσματικότητα της παρακίνη-
σης στον σχολικό χώρο στην Ελλάδα. Τέλος παρουσιάζεται μία σύνοψη όλων των προ-
αναφερθέντων στοιχείων. 

Λέξεις-Kλειδιά: Παρακίνηση, θεωρίες - τεχνικές παρακίνησης, εκπαιδευτικοί.  

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, σε συνδυα-
σμό με τα πάσης φύσεως ζητήματα, με τα οποία αναμετράται ο σύγχρονος άνθρωπος, 
αναπόφευκτα μεταβάλλουν την ελληνική κοινωνία. Οι ανωτέρω εξελίξεις, αναμενό-
μενο ήταν ότι, θα συμπαρέσυραν και τον θεσμό της εκπαίδευσης καθιστώντας ίσως πιο 
επιτακτική από ποτέ την ανάγκη αναμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος και προσαρμογής του σε μία νέα πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού επιβάλλεται να μεταβληθεί προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί 
στην ανάγκη για τη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας, εξυπηρετώντας το αίτημα για 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 

Ως εκ τούτου, και καθώς ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη, κρίνεται απαραίτητη η παρακίνηση των εκπαιδευτικών για διαρκή βελτί-
ωση του παραγόμενου έργου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της παρακίνησης τί-
θεται στο επίκεντρο, καθότι, όπως έχει παρατηρηθεί, η παρουσία της συμβάλλει στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών 
πλεονεκτημάτων για το εκπαιδευτικό σύστημα κι επομένως για τον τελικό αποδέκτη, 
το κοινωνικό σύνολο.  

Εννοιολογώντας την παρακίνηση 

Η παρακίνηση (motivation) αποτελεί μία έννοια πολυσήμαντη, η οποία συνήθως απα-
ντά στη θεματολογία της Εργασιακής Ψυχολογίας και της Οργανωσιακής Συμπεριφο-
ράς. Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος αναφέρεται ως motivation και προέρχεται ετυμο-
λογικά από τον λατινικό όρο muovere, ο οποίος σημαίνει κινώ (Nohria et al,2008).Οι 
αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι πρώτοι επεσήμαναν τη σχέση της παρακίνησης για κάθε 
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είδους συμπεριφορά, με την ηδονή, την ευχαρίστηση, την ικανοποίηση και την απο-
φυγή του πόνου. Επομένως, σύμφωνα με τους αρχαίους φιλοσόφους, στην κάθε είδους 
ανθρώπινη συμπεριφορά οδηγείται κανείς με κίνητρο την ευχαρίστηση και την ηδονή 
(Steers, et al, 2004). 

Αλλά και η σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία έχει επεξεργαστεί τον πολυ-
διάστατο αυτό όρο, σε μία προσπάθεια εννοιολόγησής του. Ο Κάντας (1993), επί πα-
ραδείγματι, επισημαίνει ότι «η πραγματική έννοια των κινήτρων δεν είναι ‘‘κάνω κά-
ποιον να κάνει κάτι’’ αλλά δημιουργώ τις συνθήκες που θα κάνουν κάποιον να θέλει να 
κάνει κάτι». Ο Μπουραντάς (2002) από την άλλη πλευρά, ορίζει την παρακίνηση ως 
την «εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τους στόχους, 
των οποίων η υλοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των αναγκών του». Ταυτό-
χρονα, ο Ζαβλάνος (2002) υποστηρίζει ότι «Παρακίνηση…είναι δηλαδή μια εσωτερική 
κατάσταση που ενεργοποιεί ή υποκινεί τα άτομα να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό».  

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να κινείται και η διεθνής βιβλιογραφία. Μεταξύ των 
πιο σύγχρονων προσεγγίσεων αναφέρεται εκείνη των Nohria, Groysberg και Lee 
(2008), οι οποίοι εμπλέκουν στον ορισμό της παρακίνησης τέσσερα κίνητρα, τα οποία 
κινητοποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτά είναι α) το κίνητρο της απόκτησης, 
β) το κίνητρο του δεσμού, γ) το κίνητρο της κατάκτησης και το κίνητρο της υπεράσπι-
σης και όλα μαζί φαίνεται ότι αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Χα-
ρακτηριστικό είναι επίσης ότι, ο Daft (2009) επεξηγώντας το φαινόμενο της παρακίνη-
σης αναφέρεται στην ισχύ του σχήματος: Ανάγκη – Συμπεριφορά – Ικανοποίηση. Σύμ-
φωνα με τον μελετητή, το άτομο υιοθετεί μία συμπεριφορά προκειμένου να ικανοποι-
ήσει µια συγκεκριμένη ανάγκη. Η ανταμοιβή του για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης 
συμπεριφοράς είναι η ικανοποίηση της ανάγκης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η ερμη-
νεία των Robbins & Judge, (2011), σύμφωνα με την οποία «Παρακίνηση είναι οι διερ-
γασίες – διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προ-
σπαθειών ενός ατόμου, για την επίτευξη του στόχου». 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη από το 1981 είχε γίνει προσπάθεια συγκέντρωσης των 
ορισμών για την παρακίνηση, ο αριθμός των οποίων είχε τότε ανέλθει στους 102 
(Kleinginna & Kleinginna, 1981). Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι η έννοια της παρα-
κίνησης συμπλέκεται και αλληλεπιδρά με όρους και έννοιες όπως η ανθρώπινη συμπε-
ριφορά, οι σκοποί και οι στόχοι, τα κίνητρα, οι ανάγκες, η ικανοποίηση.  

Οι θεωρίες της παρακίνησης 

Εκτός από το πλήθος των ορισμών, μέχρι σήμερα εντοπίζονται στη βιβλιογραφία πλή-
θος θεωριών παρακίνησης, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του φαι-
νομένου (Camilleri, 2007). Ως εκ τούτου, οι θεωρίες της παρακίνησης, κι εν προκει-
μένω όσες αφορούν στην εργασιακή παρακίνηση, συνέβαλαν αρκετά στην κατανόηση 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς και γι αυτό το λόγο επιλέγονται να παρουσιαστούν αυ-
τές οι οποίες έτυχαν της μεγαλύτερης μελέτης και εφαρμογής. 
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Οι θεωρίες αυτές κατατάσσονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, α) τις θεωρίες περιεχομέ-
νου – αναγκών και β) τις θεωρίες διαδικασιών, οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικές 
πτυχές του φαινομένου (Silverthorne, 2005). 

1) Οι θεωρίες περιεχομένου – αναγκών δίνουν έμφαση στην ερμηνεία της φύσης της 
παρακίνησης και ειδικότερα στις ανθρώπινες ανάγκες. Επίσης, διερευνούν τους παρά-
γοντες, οι οποίοι λειτουργούν ως κίνητρα για την ανθρώπινη συμπεριφορά 
(Silverthorne, 2005). Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται: 

Α) Η Θεωρία Ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1954), σύμφωνα με την οποία 
οι ανθρώπινες ανάγκες συγκροτούν μια πυραμίδα πέντε βαθμίδων: φυσιολογικές ανά-
γκες (π.χ. τροφή, νερό), ανάγκες ασφάλειας (για στέγη, υγεία, προστασία), κοινωνικές 
ανάγκες (σχέσεις με συνανθρώπους, ένταξη σε κοινωνικές ομάδες, φιλία, κ.ά.), ανά-
γκες αυτοεκτίμησης και κοινωνικής αναγνώρισης (π.χ. φήμη, κύρος), ανάγκη αυτο-
πραγμάτωσης (η αυτοεικόνα). Για την ικανοποίηση μίας βαθμίδας αναγκών προϋποτί-
θεται κάθε φορά η ικανοποίηση όλων των αναγκών των χαμηλότερων βαθμίδων 
(Maslow, 1943 Χατζηπαντελή, 1999 Κουφίδου, 2010). 

Β) Η Θεωρία των αναγκών ύπαρξης – δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων - ανάπτυ-
ξης (E.R.G.) του Alderfer (1969), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τριών ειδών ανά-
γκες, οι οποίες οδηγούν στην παρακίνηση. Αυτές είναι α) οι ανάγκες ύπαρξης (επιβίω-
σης, βιολογικές ανάγκες, ασφάλειας), β) οι ανάγκες δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων 
και γ) οι ανάγκες ανάπτυξης (αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση). Εδώ, σε αντίθεση με 
τη θεωρία του Maslow, δεν προϋποτίθεται η κάλυψη των αναγκών του κατώτερου επι-
πέδου προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υψηλότερου επιπέδου ανάγκες (Χυτήρης, 
2001). 

Γ) Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων του Herzberg (1959), σύμφωνα με την οποία 
υπάρχουν οι επονομαζόμενοι παράγοντες παρακίνησης(αναγνώριση έργου, επίτευξη 
στόχων, σύστημα προαγωγών, ελευθερία ανάληψης ευθυνών κ.ά.) και παράγοντες υ-
γιεινής(μισθός, θέση, συνθήκες εργασίας, στυλ διοίκησης κ.ά.) που λειτουργώντας ως 
κίνητρα και αντικίνητρα, επηρεάζουν την ικανοποίηση. Σύμφωνα με τον Herzberg, ό-
ταν υφίστανται οι παράγοντες παρακίνησης, η ικανοποίηση αυξάνεται, ενώ όταν υφί-
στανται οι παράγοντες υγιεινής, τότε αυξάνεται η δυσαρέσκεια (Herzberg et al, 1959 
Herzberg,1968 Montana et al, 1993). 

Δ) Η Θεωρία των επίκτητων αναγκών του McClelland (1956), σύμφωνα με την ο-
ποία οι ανάγκες του ατόμου είναι επίκτητες και διακρίνονται σε: α) ανάγκη για επίτευξη 
στόχων, β) ανάγκη δημιουργίας δεσμών και γ) ανάγκη για κατάκτηση της εξουσίας. 
Σύμφωνα με τον McClelland, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις πα-
ραπάνω ανάγκες, ωστόσο, σε διαφορετικό βαθμό (McClelland,1995 Montana et al, 
1993 Μάρκοβιτς, 2002). 
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2) Οι θεωρίες διαδικασιών διερευνούν τις μεταβλητές και τις αιτιώδεις σχέσεις που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο (Steers et al, 2004). 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι παρακάτω θεωρίες: 

Α) Η Θεωρία των προσδοκιών του Vroom (1964), σύμφωνα με την οποία η παρακί-
νηση προκύπτει μέσα από τον πολλαπλασιασμό των παραγόντων Προσδοκία Ανταμοι-
βής x Αξία Ανταμοιβής x Προσδοκία Απόδοσης. Οποιαδήποτε αυξομείωση συμβεί σε 
έναν από τους παράγοντες, ανάλογη αυξομείωση θα παρατηρηθεί και στο γινόμενο, 
δηλαδή την παρακίνηση. Επομένως, η παρακίνηση θα μεγιστοποιηθεί, όταν και οι τρεις 
παράγοντες λάβουν τις μέγιστες τιμές τους (Montana et al,1993 Χατζηπαντελή, 1999 
Μάρκοβιτς, 2002). 

Β) Η Θεωρία των Porter & Lawler (1968), σύμφωνα με την οποία η απόδοση καθο-
ρίζεται από την παρακίνηση, τις ικανότητες, την προσδοκία ανταμοιβής, την αντίληψη 
που έχει το άτομο για τον ρόλο του, τον τρόπο και τα μέσα εργασίας που διαθέτει. Η 
απόδοση οδηγεί σε εσωτερικές ανταμοιβές (ενδιαφέρον αντικείμενο, ανάληψη ευθυ-
νών) και σε εξωτερικές ανταμοιβές (χρηματικές παροχές, bonus, δυνατότητα ανέλιξης), 
οι οποίες, εφόσον είναι δίκαιες, δύνανται να οδηγήσουν στην ικανοποίηση (Χατζηπα-
ντελή, 1999 Κουφίδου, 2010). 

Γ) Η Θεωρία της στοχοθεσίας του Locke (1976), σύμφωνα με την οποία ο στόχος, 
και όχι η ανταμοιβή, αποτελεί βασικό στοιχείο της παρακίνησης. Ως εκ τούτου, α) όσο 
υψηλότερος ο στόχος, τόσο υψηλότερη η απόδοση, β) οι στόχοι πρέπει να είναι υψηλοί, 
δύσκολοι και σαφείς και γ) η στοχοθεσία πρέπει να συνδέεται με την ανατροφοδότηση 
και την έγκαιρη πληροφόρηση ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων (Daft, 2009). 

3) Άλλες θεωρίες: Η Θεωρία των δύο παραγόντων του McGregor (1960), σύμφωνα 
με την οποία, υπάρχουν δύο στυλ ηγεσίας, το αυταρχικό και το δημοκρατικό. Αυτά 
στηρίζονται σε δύο θεωρίες, τη Χ, η οποία περιλαμβάνει τους παράγοντες υγιεινής 
(hygiene), και την Υ, η οποία εμπεριέχει τους παράγοντες παρακίνησης (motivators). 
Κατά τον McGregor, η διοίκηση πρέπει να ακολουθεί τη θεωρία Υ (Robbins, 2002).  

Η συμβολή των θεωριών παρακίνησης στη διαμόρφωση ερμηνευτικών μοντέλων απο-
τελεσματικότητας των εργαζομένων έχει επανειλημμένως επισημανθεί (Παπάνης 
2007). Οι θεωρίες παρακίνησης είναι ορθολογικές κι ως ορθολογιστική αντιμετωπίζουν 
τη σκέψη του ανθρώπου, παραβλέποντας αστάθμητους παράγοντες, όπως η συνήθεια, 
το σύστημα αξιών, η πολυπλοκότητα των επιθυμιών, ο αυθορμητισμός, οι συναισθη-
ματικές εξάρσεις κ.ά. (Παπάνης, 2007).  

Επιπλέον, ο εμπειρικός έλεγχος των θεωριών αυτών διενεργείται με δυσκολία, καθότι 
η παρακίνηση δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη, ενώ τα αποτελέσματά της είναι πάντα 
αμφισβητήσιμα. Εν ολίγοις, η παρακίνηση είναι μία συνεχώς μεταβαλλόμενη μετα-
βλητή αποτελούμενη από έναν άπειρο αριθμό μεγεθών, γεγονός που δυσχεραίνει 
την ορθή αξιολόγησή της (Morris, 1968).  
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Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη γύρω από την παρακίνηση και η 
ανάπτυξη θεωριών τέθηκε στο επίκεντρο κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70. Έ-
κτοτε, ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα η θεωρία της παρακί-
νησης να παραμένει στατική (Steers, 2002). 

Κίνητρα, παράγοντες, τεχνικές παρακίνησης 

Από τις έρευνες συνάγεται ότι η έννοια της παρακίνησης, όταν μεταφέρεται στον ερ-
γασιακό χώρο, συνυφαίνεται με τις έννοιες επαγγελματική ικανοποίηση και κίνητρα. 
Επιπλέον, έχει διαφανεί ότι αυτή ενεργοποιείται μέσα από ένα σύνολο παραγόντων, 
(Μπουραντάς, 2002), ενώ έχουν αναπτυχθεί και ορισμένες τεχνικές παρακίνησης, που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας. 

Τα κίνητρα φαίνεται ότι συνδέονται με κάθε ψυχολογική διαδικασία, η οποία προϋπο-
θέτει την ύπαρξη μίας ανάγκης και τη διαμόρφωση της κατάλληλης συμπεριφοράς, που 
θα οδηγήσει στην ικανοποίησή της (Statt, 1994). Σύμφωνα με την έρευνα, το άτομο 
ενεργοποιείται όταν αισθανθεί ολοκλήρωση και ικανοποίηση (εσωτερικά κίνητρα) ή 
όταν συντρέχουν παράγοντες όπως το χρήμα, η αύξηση, η προαγωγή, η κοινωνική θέση 
κ.ά. (εξωτερικά κίνητρα) (Καψάλης, 2006). 

Οι παράγοντες παρακίνησης, μολονότι δεν παραμένουν σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του ατόμου (Montana & Charnov, 1993) κι έχουν διαφορετική βαρύτητα 
για κάθε εργαζόμενο (πολυωνυμικό μοντέλο) (Premoli, 2003), έχουν σαφώς καθο-
ριστεί από την έρευνα και είναι οι εξής: 1. η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη 
αποφάσεων, 2. ο σεβασμός της προσωπικότητας των εργαζομένων, 3. η εργασιακή 
σταθερότητα κι εξασφάλιση, 4. οι ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης, 5. η καλλιέργεια 
ευνοϊκού εργασιακού κλίματος, 6. ο εμπλουτισμός των καθηκόντων, 7. η μετεκπαί-
δευση κι επιμόρφωση του προσωπικού, 8. η εκτίμηση κι η επιβράβευση των εργαζο-
μένων, 9. η δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο τη συνεργασία και την αλληλοβοή-
θεια μεταξύ των συναδέλφων, 10. το χρήμα, κ.ά.  

Από τις τεχνικές παρακίνησης οι κυριότερες είναι:  

α) τα Προγράμματα επιμόρφωσης – εκπαίδευσης: μέσω αυτών επιχειρείται η ενημέ-
ρωση για τις εξελίξεις σε πεδία όπως η μεθοδολογία, οι διδακτικές τεχνικές, τα πρα-
κτικά ζητήματα της εκπαίδευσης, η εμπλοκή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, κ.ά. 
(Robinson & Stern, 1997).  

β) η Επιβράβευση προσπαθειών: η συγκεκριμένη προσέγγιση συμβάλλει στη δημιουρ-
γία ενός κλίματος που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του σχολείου και αυξάνει τις 
ατομικές και συλλογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών (Πασιαρδή, 2001).  

γ) η Αξιολόγηση: όταν αυτή εδράζεται στην αντικειμενικότητα και την ορθή κρίση των 
αξιολογητών, τότε καθίσταται χρήσιμο εργαλείο τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους 
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εργαζομένους. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί και στον 
τομέα της εκπαίδευσης (Ν. 3848/2010), εγχείρημα το οποίο προσέκρουσε στις αντι-
δράσεις των εκπαιδευτικών κι εν τέλει καταργήθηκε (Π.Δ. 152/13, Ν. 4024/11, Ν. 
4142/13 - ΥΠΕΘ 2017). 

δ) οι Κατάλληλες συνθήκες εργασίας: η εξασφάλιση όλων των χρήσιμων εργαλείων, 
μέσων, εξοπλισμού, καθώς και κατάλληλων υποδομών αδιαμφισβήτητα διευκολύνει 
την εργασία, καθιστώντας την περισσότερο ευχάριστη. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, αυξάνε-
ται η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών (Flarey, 1991 Ανθοπού-
λου, 1999 Laschinger et al, 2001).  

ε) η Παρότρυνση για σύμπνοια και ομαδική εργασία: η προσπάθεια διαμόρφωσης θετι-
κού κλίματος συχνά προσκρούει στην ασυμβατότητα των σχέσεων των ομάδων που 
συνθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης ή σχολικής μονάδας. Ως εκ τού-
του, προτείνεται η επιδίωξη σύμπνοιας μεταξύ των εκπαιδευτικών και εξασφάλισης 
πνεύματος ομαδικότητας, ώστε η σχολική μονάδα να πετύχει βελτίωση της αποτελε-
σματικότητάς της (Λανάρα, 1994 Ανθοπούλου, 1999 Μπουραντάς, 2002). 

στ) ο ρόλος του διευθυντή: ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, όσον αφορά στη δια-
τήρηση των λεπτών ισορροπιών των ανθρώπινων σχέσεων και στη μετατροπή των πα-
θητικών εκπαιδευτικών σε ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας, που θα υπηρετούν 
κοινούς στόχους και θα μοιράζονται το ίδιο όραμα (Πασιαρδής, 2004 Μαρούδας και 
Μπελαδάκης, 2006). 

Έρευνες για την αποτελεσματικότητα της παρακίνησης στον σχολικό χώρο 
ή στους εκπαιδευτικούς 

Οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι η παρακίνηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επί-
δρασης στην εργασιακή απόδοση και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων (Μι-
χόπουλος, 1998· Χατζηπαντελή, 1999· Σαΐτης, 2002). Σε διεθνές επίπεδο, έρευνες για 
τη μελέτη της παρακίνησης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών διεξάγο-
νται κατά τα τελευταία 30 χρόνια (Eliophotou – Menon, Papanastasiou & Zempylas, 
2008). Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να έ-
χουν μικρό βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους και σχεδόν καθόλου κίνητρα 
για περαιτέρω προσπάθεια (Καβούρη, 1999 Καμπουρίδης, 2002). 

Συνοψίζοντας έναν ενδεικτικό αριθμό ερευνών σε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, 
διαφαίνεται ότι, οι τελευταίοι ως προς το αντικείμενο εργασίας τους εμφανίζονται ικα-
νοποιημένοι. Ποικίλοι άλλοι παράγοντες, ωστόσο, συντελούν στη δυσαρέσκειά τους. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα από την έρευνα της Αναστασίου (2011) σε σχολεία της 
Ηπείρου, η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών έγκειται στον περιορισμό της αυτενέρ-
γειας, στην έλλειψη ευκαιριών ανέλιξης και στην αδυναμία επίτευξης των επιδιωκόμε-
νων στόχων. Σε σημαντικό παράγοντα, στην ίδια έρευνα, αναδείχθηκε και η ακαταλ-
ληλότητα του διευθυντή. 
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Σε ανάλογα αποτελέσματα έχουν καταλήξει και παλαιότερες έρευνες, οι οποίες περαι-
τέρω αναδεικνύουν ως σημαντικούς παράγοντες δυσαρέσκειας την έλλειψη αναγνώρι-
σης του εκπαιδευτικού έργου από το κοινωνικό σύνολο (Ξωχέλλης, 1991), την έλλειψη 
κινήτρων που σχετίζονται με τις χαμηλές αμοιβές (Καντάς, 1992 Καβούρη, 1999), την 
ανυπαρξία προοπτικών εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης (Καντάς, 1992), την έλ-
λειψη αξιολόγησης (Καμπουρίδης, 2002) και τις κακές συνθήκες εργασίας (Παπανα-
ούμ, 2003).  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθούν και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξή-
γαγε ο Μανωλόπουλος (2008) σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα οποία την παρακί-
νηση επηρεάζει η δημιουργία ευχάριστου σχολικού κλίματος, η καταξίωση του εκπαι-
δευτικού, η ενθάρρυνση για εφαρμογή καινοτομιών, οι κατάλληλες κτιριακές υποδο-
μές, η ενίσχυση της συναδελφικότητας και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του εκπαι-
δευτικού. 

Επομένως, από τον ενδεικτικό αριθμό ερευνών που μελετήθηκαν συνάγεται ότι, όταν 
η έννοια της παρακίνησης μεταφέρεται στον εργασιακό χώρο, συνδέεται με την έννοια 
της ικανοποίησης, η οποία όμως εξαρτάται και από εξωτερικά κίνητρα. Ως εκ τούτου, 
η παρακίνηση θα πρέπει να υφίσταται έχοντας ως βάση τη σύμπλευση και εναρμόνιση 
των αναγκών, των σκοπών και των στόχων όλων των εμπλεκόμενων μερών (υπουρ-
γείου, διευθυντή, εκπαιδευτικού) και θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα κάθε αρ-
χής. Με απώτερο στόχο την παρακίνηση και μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, το 
άτομο υιοθετεί εκείνη τη συμπεριφορά, η οποία αποφέρει ικανοποίηση και εξασφαλίζει 
την αύξηση του παραγόμενου έργου και της αποτελεσματικότητας. 

Σύνοψη 

Υπάρχει στενή και άμεση σχέση ανάμεσα στην παρακίνηση, την ικανοποίηση, τα κί-
νητρα και τους παράγοντες παρακίνησης. Αναλυτικότερα, όταν υφίσταται ένα σύνολο 
παραγόντων, αυτοί δύνανται να λειτουργήσουν ως κίνητρα, τα οποία θα οδηγήσουν 
τους εκπαιδευτικούς στη διαμόρφωση εκείνης της συμπεριφοράς που θα ικανοποιήσει 
τις ανάγκες τους. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί θα υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, 
οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση του παραγόμενου έργου τους και της αποτελε-
σματικότητάς τους.  

Στις παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησε η ανάπτυξη των επονομαζόμενων θεωριών πα-
ρακίνησης, οι οποίες επεδίωξαν να μελετήσουν το φαινόμενο της παρακίνησης και, ως 
εκ τούτου, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Βέβαια, παρά τη σημαντική λειτουργία των 
παραπάνω θεωριών, κατέστη σαφές ότι η μηχανική αναπαραγωγή τους δεν μπορεί να 
υφίσταται, λόγω των εγγενών δυσκολιών που αυτές παρουσιάζουν κυρίως σε σχέση με 
το αντικείμενο μελέτης τους, τον ανθρώπινο αστάθμητο παράγοντα και την απρόβλε-
πτη συμπεριφορά του.  
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Ο παραπάνω ισχυρισμός ενισχύεται κι επιβεβαιώνεται από την ίδια την έρευνα, τα α-
ποτελέσματα της οποίας καταδεικνύουν την κυριαρχία διαφορετικών παραγόντων ικα-
νοποίησης ή δυσαρέσκειας των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Ανάμεσα στους σπουδαιότε-
ρους τοποθετείται, όπως προαναφέρθηκε, η καταλληλότητα ή μη του διευθυντή, αλλά 
και παράγοντες που σχετίζονται με τους χαμηλούς μισθούς, το κύρος, τη δυνατότητα 
ανέλιξης ή τις εργασιακές συνθήκες. Αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι η 
ικανοποίηση που εκπηγάζει από το ίδιο το αντικείμενο εργασίας του εκπαιδευτικού. 

Εξαιτίας αυτής της πολυμορφίας, επελέγησαν να παρουσιαστούν όσες τεχνικές παρα-
κίνησης κρίθηκαν σημαντικότερες, δηλαδή η ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
η στήριξη μέσω της επιβράβευσης, η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, η εφαρμογή 
αξιολόγησης, η επιδίωξη κατάλληλων συνθηκών εργασίας και ο ρόλος του διευθυντή.  

Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η παρακίνηση θα πρέπει να αποτελεί 
απώτερο στόχο όλων των φορέων της εκπαίδευσης, οι οποίοι μέσα από συντονισμένες 
προσπάθειες, δύνανται να προσανατολίσουν τους εκπαιδευτικούς προς την υιοθέτηση 
στάσεων και συμπεριφορών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Μέσα από 
αυτή την προσέγγιση το όφελος διαχέεται στην ευρύτερη κοινωνία και εξυπηρετείται 
το αίτημα των ημερών για εκσυγχρονισμό. 
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Περίληψη 

Ένας από τους σπουδαιότερους σταθμούς στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 
των εκπαιδευτικών, αποτελεί η είσοδός τους στο επάγγελμα. Η δημιουργία θετικού 
κλίματος και υποστηρικτικού περιβάλλοντος από τον διευθυντή του σχολείου, συμβάλ-
λει στην ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη και επαγ-
γελματική τους εξέλιξη. Ο διευθυντής ως επικεφαλής της σχολικής μονάδας είναι υ-
πεύθυνος για τις δράσεις, τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και εξατομικευμένης προ-
σέγγισης, ώστε οι νεοδιοριζόμενοι να αισθάνονται ελεύθεροι να πειραματίζονται μέσα 
σε ένα υποστηρικτικό κλίμα και με αίσθημα εκτίμησης για τις ιδέες και το παρεχόμενο 
έργο τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοεισερχόμενος, επαγγελματική ανάπτυξη, διευθυντής, υποστή-
ριξη. 

Εισαγωγή 

Οι μελετητές στο χώρο της εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες έστρεψαν το ενδια-
φέρον τους στην ένταξη των εκπαιδευτικών στον εργασιακό χώρο. Τα αποτελέσματα 
των ερευνών κατέδειξαν με σαφήνεια την ανάγκη ύπαρξης προγράμματος στήριξης 
των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, αφού οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις, δυσκολίες και προβλήματα (Bezzina, 2006, p 417 και Commonwealth De-
partment of Education, Science and Training, 2002, p11). Η ανάγκη αυτή οδήγησε από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ειδικά στις Η.Π.Α. στην οργάνωση προγραμμάτων 
προσωπικής και επαγγελματικής υποστήριξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Gold, 
1996:560-61, Huling-Austin, I., 1990 · Brooks, D., 1987· Griffin, A., 1985 ). 

Αντίθετα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την υποδοχή 
και στήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πέραν του Προγράμματος Εισαγωγικής 
Επιμόρφωσης με το Π.Δ.45/1999. Έτσι η δημιουργία ενός προγράμματος υποδοχής και 
υποστήριξης των νεοδιόριστων αποτελεί ευθύνη του διευθυντή. Σκοπός ύπαρξής του 
προγράμματος υποδοχής είναι να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξη του νεοεισερχόμενου 
εκπαιδευτικού στο σχολείο και λειτουργώντας συμπληρωματικά στα προσόντα και στις 
δεξιότητες που ήδη κατέχει, να του δώσει νέα εφόδια για τη περαιτέρω επαγγελματική 
του ανάπτυξη (Κατσουλάκης, 1999). Συγχρόνως ο διευθυντής προωθεί εκτός της ομα-
λής επαγγελματικής ενσωμάτωσης και της απρόσκοπτης άσκησης των επαγγελματικών 
τους καθηκόντων των νεοδιόριστων και την επαγγελματική τους ανάπτυξη και μάθηση 

2493/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Γκότοβος, Θ. – 
Μαυρογιώργος, Γ., 1986· Μαυρογιώργος, Γ., 1999). 

Ο σημαίνων ρόλος του Διευθυντή 

Η ομαλή ένταξη των νεοδιοριζόμενων, στην εκπαιδευτική μονάδα τοποθέτησής τους, 
ξεκινά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με τον διευθυντή να τους καλωσορίζει 
ενθέρμως και μέσω της συζήτησης να προωθεί τις ιδέες, τους στόχους και τη γενικό-
τερη φιλοσοφία του σχολείου. Προσπαθεί να εκτιμήσει τις ικανότητες, τα ενδιαφέρο-
ντα και τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, επιλύοντας απορίες και σε ξε-
χωριστές συναντήσεις να ανιχνεύσει τις ανάγκες -εκφρασμένες και άρρητες- δείχνο-
ντας ότι κύριο μέλημά του είναι η ολόπλευρη στήριξή τους.  

Επιπροσθέτως συστήνει τους νεοδιόριστους στα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου, φρο-
ντίζοντας να αναπτυχθεί κοινό πλαίσιο επικοινωνίας, να ξεναγηθούν στη σχολική μο-
νάδα και να εγκλιματιστούν. Αναθέτει σε ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών την προετοι-
μασία σχετικού εγχειριδίου, ώστε να καταστούν γνώστες της ιστορίας του σχολείου, 
των συνθηκών εργασίας, του σχολικού κανονισμού και της νομοθεσίας. Στην πρώτη 
συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων αναπτύσσει το όραμά του για το σχολείο, ε-
μπλέκει όλους στη διαμόρφωσή του, κάνει τους εκπαιδευτικούς ενεργά μετέχοντες και 
συνυπεύθυνους στη λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας τα επίπεδα δέσμευσής τους προς 
τον οργανισμό και διασφαλίζοντας την εκτέλεση των ειλημμένων αποφάσεων (Αθανα-
σούλα - Ρέππα, 2008). Αντιμετωπίζει τους νεοεισερχόμενους ως ισότιμα μέλη του εκ-
παιδευτικού προσωπικού και επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη απο-
φάσεων, συμβάλλει να αποκτήσουν την αίσθηση του «ανήκειν» (Poo & Hoyle,1995), 
να αντιμετωπίζουν τα θέματα και τις αποφάσεις ως «δικά μας», ενώ η συνεργασία τους 
με τον διευθυντή, τους δίνει την αίσθηση πως μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική 
του σχολείου (Πασιαρδής, 2012).  

Σε επόμενη συνεδρίαση με τον σύλλογο γονέων, παρουσιάζει τους νεοδιόριστους, α-
φήνοντας να διαφανεί η υποστήριξη και η πίστη στις δυνατότητές τους και αναλόγως 
πράττει στην επαφή τους με τους γονείς των μαθητών που θα αναλάβουν. Επιδίωξη η 
ανάπτυξη ειλικρινούς επικοινωνίας, ώστε να εξαλειφθούν από την πλευρά των γονέων 
οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μεριμνά 
για τη μείωση του φόρτου εξωδιδακτικής απασχόλησης και την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
με λιγότερες ευθύνες και μη απαιτητικά τμήματα. Η μείωση της εξωδιδακτικής απα-
σχόλησης των νεοδιόριστων προωθεί την επαγγελματική τους ανάπτυξη δίνοντας 
χρόνο για παρακολούθηση σεμιναρίων και την πραγματοποίηση τακτικών συναντή-
σεων με τον διευθυντή για στήριξη και καθοδήγηση. Επιπροσθέτως, ο διευθυντής πα-
ρέχει ανάλογα κίνητρα, όπως απαλλαγή από εξωδιδακτικές ασχολίες σε έμπειρους εκ-
παιδευτικούς, προκειμένου να αναλάβουν εθελοντικά τον ρόλο του μέντορα. Αν και η 
Πολιτεία έχει αναγνωρίσει το μέντορα ως σημαντικό θεσμό στήριξης του νεοεισερχό-
μενου με τον νόμο Ν. 3848/2010, εντούτοις δεν εφαρμόστηκε ποτέ αν και συνεχίζει να 
ισχύει τυπικά.  
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«Μέντορας είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται ή κατά προτίμηση, 
προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει τον εποπτικό και συμβουλευτικό ρόλο για τον 
νεοδιόριστο» (Andrews, 1987). Όταν οι νεοδιοριζόμενοι νιώσουν ενδυναμωμένοι στο 
έργο τους, παρουσιάζουν διδασκαλίες μαθήματος που επιθυμούν, ενώ ο μέντορας με 
τον οποίο έχουν αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης, κρίνει την αποτελεσματικότητά τους, 
επισημαίνοντας αδυναμίες, παρέχοντας εποικοδομητική κριτική και ανατροφοδότηση 
στο έργο τους (Καλογήρου, Χ., κ.ά., 2010).  

Συνεχίζοντας το υποστηρικτικό του έργο προς τους τους νεοδιόριστους και στη βάση 
των εκπεφρασμένων αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών τους για επαγγελματική α-
νάπτυξη και μάθηση (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ.σ. 53), ο διευθυντής διοργανώνει 
σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο, προγράμματα επιμόρφωσης με επικουρικό 
χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του έργου τους. Επισκέπτεται τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους, με 
τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της επιμόρ-
φωσης και εάν ξεπεράστηκαν αισθήματα άγχους και ανασφάλειας. Για περαιτέρω στή-
ριξη, διενεργεί συχνά «εκπαιδευτικούς περιπάτους», δείχνοντας την παρουσία του στη 
σχολική μονάδα, επιδιώκει να του απευθύνονται για επίλυση προβλημάτων, παροχή 
συμβουλών και ανατροφοδότησης, ενισχύοντας συγχρόνως την αλληλοστήριξη μεταξύ 
των συναδέλφων.  

Η αλληλοστήριξη ως εμπιστευτική διαδικασία, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε συνερ-
γασία προς αναστοχασμό των πρακτικών τους, οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων, μοίρα-
σμα ιδεών, επίλυση προβλημάτων, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Ως συνεργασία 
επίσημη ή ανεπίσημη, περιλαμβάνει στρατηγικές διδασκαλίας, δυνατότητες παρακο-
λούθησης διδασκαλιών, συνοδευόμενες από συζήτηση και παροχή ανατροφοδότησης. 
Η αλληλοστήριξη αίρει την απομόνωση των εκπαιδευτικών, καθιστώντας τους ενεργά 
μέλη της σχολικής κοινότητας, συμβάλλει στη δημιουργία κουλτούρας μάθησης στα 
σχολεία, προάγει την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και οδηγεί στη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα 

 Ο διευθυντής για να επιτύχει την ένταξη και επιτυχή ενσωμάτωση των νεοδιόριστων, 
οφείλει να δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, προκειμένου να ανα-
καλύψουν τη θέση τους στη σχολική κοινότητα, να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν 
ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Δημιουρ-
γεί θετική και υποστηρικτή κουλτούρα, με την παροχή κινήτρων, την τόνωση του ηθι-
κού των εκπαιδευτικών, συμβάλλει ώστε τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής θητείας 
των νεοδιόριστων να μην λειτουργήσουν ως τροχοπέδη, αλλά ως αφετηρία για τη συ-
νεχή επαγγελματική μάθηση, ανάπτυξη και εξέλιξή τους.  
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Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Αιτίες, συνέπειες και η αξία της συνεργασίας 
στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό. 

Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed.Διοίκηση εκπαίδευσης, agnosto3@gmail.com 

Περίληψη 

Η κοινωνική συνεύρεση των ατόμων όχι μόνον δεν αποκλείει τις συγκρουσιακές κατα-
στάσεις, αλλά αντιθέτως τις παρουσιάζει ως σύμφυτο χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων 
υπάρξεων. Άτομα ή ομάδες ανθρώπων με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, πολι-
τικό υπόβαθρο, συμφέροντα και στόχους ερχόμενα σε επαφή στον ίδιο χώρο και συ-
γκεκριμένα σε αυτόν της Εκπαιδευτικής Μονάδας δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
εξαίρεση. Ο σχολικός χώρος λειτουργεί βάσει θεσμικών κανόνων, σχέσεων εξουσίας 
και αποτελεί τον διαμεσολαβητή των κοινωνικών μηνυμάτων και παραστάσεων. Επι-
χειρείται η αποσαφήνιση του όρου «σύγκρουση» σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η κα-
ταγραφή των ειδών σύγκρουσης μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και των συ-
νεπειών τους για την εκπαιδευτική μονάδα και επομένως, η ανάδειξη της σημασίας 
τους για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συγκρούσεις, συνεργασία, καθηγητής, εκπαιδευτικός, σχολικό περι-
βάλλον. 

Εισαγωγή 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσεγγίζεται με την έννοια του «συστήματος». Το σύ-
στημα ορίζεται ως σύνολο από οντότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν ή συσχετίζονται 
μεταξύ τους και έχουν καθορισμένη συμπεριφορά. Στα χαρακτηριστικά του συγκατα-
λέγονται η δυναμικότητα και η πολυπλοκότητα. Η έντονη πολυπλοκότητα της Εκπαι-
δευτικής μονάδας (ΕΜ) με το πλήθος των πολλών και σε διαρκή αλληλεπίδραση επαγ-
γελματικών ομάδων, ατόμων, στοιχείων καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση του πλέγ-
ματος των μεταξύ τους σχέσεων. 

Η εκπαίδευση είναι σύστημα και μάλιστα ανοικτό. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008) λέ-
γοντας "εκπαιδευτικό σύστημα" εννοούμε ένα σύνολο στοιχείων (π.χ. δάσκαλοι, μαθη-
τές, αναλυτικά προγράμματα κ.ά.), καθένα από τα οποία επιτελεί δικό του έργο, ενώ 
όλα μαζί συλλειτουργούν και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη των σκοπών της 
εκπαίδευσης. Η επιβεβαίωση μέσω της καθημερινότητας καταδεικνύει ότι σε κάθε ορ-
γανισμό εντός της κοινωνίας οι αντιδράσεις των μελών του προς αυτόν ως σύνολο κα-
θορίζονται από την επικρατούσα ατμόσφαιρα. Όπως, λοιπόν, εύκολα μπορεί να διαπι-
στώσει κανείς σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό επικρατεί διαφορετικό κλίμα ερ-
γασίας, διαφορετική ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να είναι δημιουργικό και ευχάριστο ή 
αντιθέτως δυσάρεστο και να δημιουργεί πλήθος προβλημάτων. Το πλήθος των προσεγ-
γίσεων των διαφόρων ερευνητών προσφέρει μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
έννοια του κλίματος ενός οργανισμού, όρους όπως κουλτούρα, ατμόσφαιρα, ήθος κ.ά.. 
Σε ότι αφορά το "κλίμα" των σχολικών μονάδων μερικοί συγγραφείς ορίζουν αυτό ως 
"την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άμεσα με τα άτομα 
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που εμπλέκονται σε αυτό και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτε-
λεσμάτων" (Sergiovanni and Starratt, 1998: 177). Στο Σαΐτης, Χ., Οργάνωση & Διοί-
κηση Δομών Εκπαίδευσης. ΑΘΗΝΑ 2008: 30. 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο χώρο των εκπαιδευτικών μονάδων, που χρή-
ζει άμεσης αντιμετώπισης, είναι το θέμα των συγκρούσεων. Κάθε εργαζόμενος με δικά 
του προσωπικά κριτήρια ορίζει το συμφέρον του σε θέματα όπως η ανάθεση των μα-
θημάτων, ο χωρισμός των τμημάτων, τα καθήκοντα, οι άδειες, με αποτέλεσμα την πρό-
κληση συγκρούσεων. Έτσι εκδηλώνονται συμπτώματα όπως έλλειψη επικοινωνίας, ζη-
λοτυπία, καταπάτηση κανόνων και κανονισμών, «αυθαίρετη» αντιμετώπιση των άλ-
λων, χαμηλό ηθικό, πτώση της απόδοσης ( Σαΐτης κ.ά., 1996). Η σύγκρουση στη σχο-
λική κοινότητα είτε ως έννοια ειλικρινούς διάστασης απόψεων η οποία πηγάζει από 
την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης είτε ως γνήσια αντιπαράθεση συμφερό-
ντων ή προσωπικοτήτων, αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της σχολικής ζωής (Everard & 
Morris 1999: 119). 

Σύγκρουση 

Στην πιο απλή προσπάθεια απόδοσης του όρου « σύγκρουση», θα αναφερόμαστε στην 
διαμάχη μεταξύ, ομάδων, ατόμων ή και ακόμη ανάμεσα σε ένα άτομο και τον εαυτό 
του. Κατά τον Kriesburg (1973), «οι αντιθέσεις είναι μια μορφή σχέσης μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων ατόμων, τα οποία πιστεύουν ότι έχουν ασυμβίβαστους σκοπούς». Σύμ-
φωνα με τον Deutch (1973) «η αντίθεση εμφανίζεται, όταν η ενέργεια ενός προσώπου 
ή μιας ομάδας αποτρέπει, εμποδίζει, επεμβαίνει, βλάπτει ή κατά κάποιο τρόπο περιο-
ρίζει την επιθυμητή ενέργεια άλλου προσώπου ή ομάδας». Όπως κάθε μορφή κοινω-
νίας, έτσι και οι σχολικοί χώροι, σύμφωνα με τον Ball είναι «πεδία πάλης, που σπα-
ράσσονται από πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις» και η κατανόηση της «φύσης 
των σχολείων ως οργανισμών» απαιτεί την «κατανόηση αυτών των συγκρούσεων» ( 
Rees & Ball, 1987: 19). 

Ο West (2004), αναφέρεται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις, διαφωνίες σε προσωπικό 
επίπεδο, στις διαφωνίες για τις διαδικασίες, διαφωνίες για τον τρόπο εκτέλεσης των 
ενεργειών που οδηγούν στην ολοκλήρωση της εργασίας, και σε διαφωνίες που αφο-
ρούν στην ίδια την εργασία, την ανάληψη ή όχι μιας συγκεκριμένης αποστολής. Η κα-
θημερινή επαφή, λοιπόν, μεταξύ των μελών της ομάδας είναι δυνατόν να καταδείξει 
συγκρουσιακές καταστάσεις όταν διαμορφώνονται συνθήκες διάκρισης και ανταγωνι-
σμού, (π.χ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων ή προσπάθειας για διατήρηση ή εξύψωση 
της ατομικής ή κοινωνικής ταυτότητας ( Hogg & Vaughan, 2010). 

 Η σύγκρουση διακρίνεται σε ενδοπροσωπική και διαπροσωπική (Rahim, 1992). Όταν 
το άτομο πρέπει να διαλέξει μεταξύ αντιφατικών αλλά, υποχρεωτικών λύσεων, λαμβά-
νει χώρα η ενδοπροσωπική σύγκρουση ή σύγκρουση ρόλων. Από την άλλη οι συγκρού-
σεις που συντελούνται σε μορφές κοινωνικών οργανώσεων (οικογένεια, σχολείο κλπ.) 
χαρακτηρίζονται από διαπροσωπικότητα. Έτσι διαφορές ασυμβατότητες ή διαφωνίες 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα εκδηλώνονται ως διαπροσωπική σύγκρουση. 
Ένας άλλος διαχωρισμός των συγκρούσεων είναι σε λειτουργικές ή γνωστικές συ-
γκρούσεις, με αντικείμενο γνωστικό και εργασιακό και σε δυσλειτουργικές ή 
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συναισθηματικές συγκρούσεις, με συναισθηματική χροιά και προσωποποίηση της σύ-
γκρουσης. 

Αιτίες της σύγκρουσης 

 Ως αίτια των συγκρούσεων όπως αναφέρονται από (Μαρούδα- Χατζούλη, 2009) είναι 
προσωπικοί λόγοι οι οποίοι αφορούν κυρίως συγκρούσεις της προσωπικότητας. Συγκι-
νησιακές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές συγκρούσεις που έχουν τις ρίζες τους 
στην αντιπάθεια των ατόμων για τα άλλα μέλη της ομάδας. Διαφωνίες για τα σχέδια 
και τους ρεαλιστικούς στόχους. Οι διαφορές σχετικά με τις μεθόδους και τις διεργασίες 
για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Θέματα που έχουν ως βάση τα κοινωνικά 
διλήμματα. Τα διλήμματα αυτά κινητοποιούνται μέσα από τις διαδικασίες της ομάδας 
και αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου τα ατομικά κίνητρα εμποδίζουν τα κίνητρα του 
συνόλου, με συνέπεια η ομάδα να παρεμβαίνει για, να επαναφέρει την ισορροπία. 

Κατά τον Χυτήρη (2001) υπάρχουν πολλές πηγές αντιθέσεων, οι κυριότερες από αυτές, 
οι οποίες και αποτελούν κύρια αίτια συγκρούσεων είναι: προβλήματα επικοινωνίας, 
προβλήματα στη δομή ενός οργανισμού, αντιθέσεις μεταξύ ομάδων, ανθρώπινοι παρά-
γοντες, γνωστικές αντιθέσεις, συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων, άλλες 
πηγές αντιθέσεων. Η έλλειψη πληροφόρησης και συντονισμού μέσα από συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες καθώς και η ασάφεια ως προς τους ρόλους και τα καθήκοντα αποτε-
λούν οργανωσιακές αδυναμίες και βεβαίως πηγή συγκρούσεων.  

Προβλήματα επικοινωνίας «η κακή κωδικοποίηση μηνυμάτων, οι κακές ανθρώπινες 
σχέσεις μεταξύ των μελών του σχολείου, έλλειψη πληροφοριών ή η κακή επιλογή χρό-
νου και χώρου μετάδοσης του μηνύματος» Σαΐτης, (2007: 278), προκαλούν σοβαρό-
τατα προβλήματα.  

Πολλές φορές οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι είναι δυνατόν να προκαλέσουν θέ-
ματα. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο η επιτυχία του ενός να απο-
κλείει την επίτευξη στόχου του άλλου ατόμου. Συχνότατα παρατηρείται η προσπάθεια 
για την δημιουργία σφαιρών επιρροής, δηλαδή «επιδίωξη ενός μέρους (ατόμου ή ομά-
δας) να ελέγξει δραστηριότητες που ανήκουν σε άλλο άτομο ή ομάδα» ( Σαΐτης, 2007: 
277). Τα μέλη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικό-
τητα ενδιαφερόντων, ιδεών, αντιλήψεων ή και γνωστικού επιπέδου, συνολικά δηλαδή 
«ατομικές διαφορές». Οι διαφορετικές αντιλήψεις: «που οδηγούν στη διάσταση από-
ψεων σχετικά με τους κοινούς στόχους» ( Σαΐτης, 2007: 277). Τέλος το σχολείο ως 
ανοικτός οργανισμός έρχεται σε αλληλεπίδραση με διάφορες ομάδες (σύλλογοι γονέων 
και κηδεμόνων, αθλητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί, διάφοροι φορείς) και έτσι είναι δυ-
νατόν, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να δημιουργηθούν προβλήματα ( Σαΐτης, 2007: 
278). 

Εύκολα λοιπόν, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την διαθεματικότητα και την ποικιλία 
των επιρροών καθώς, και τους πολύπλοκους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν 
συγκρούσεις στην εκπαιδευτική μονάδα και οι οποίες είναι δυνατόν, να δρουν μεμο-
νωμένα ή σωρευτικά ή και επικαλύπτουν η μία την άλλη. 
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Συνέπειες της σύγκρουσης 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, οι συγκρούσεις στον χώρο της εργασίας είναι 
κάτι το αναπόφευκτο. Οι διάφοροι κανόνες, τα συστήματα, η πολυπλοκότητα διαδικα-
σιών και δομών δημιουργούν συγκρουσιακές καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές από 
μόνες τους δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Είναι δυνατόν να έχουν αρνητικές συνέ-
πειες, θετικές συνέπειες ή ταυτόχρονα και τα δύο (Robbins, 1998). 

Αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης 

Όταν δημιουργείται, μεταξύ των μελών μιας ομάδας, σύγκρουση, η εχθρότητα είναι το 
κυρίαρχο στοιχείο. Τα μέλη των συγκρουόμενων ομάδων διαστρεβλώνουν τις αρετές 
και τα θετικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους «άλλους». Μέσα, λοιπόν, σε ένα τέτοιο 
συγκρουσιακό περιβάλλον, η έλλειψη επικοινωνίας είναι πασίδηλη. Είναι ιδιαίτερα πι-
θανό να προκληθεί έλλειψη του συντονισμού της ομάδας μέσω της δημιουργίας αρνη-
τικών στερεοτύπων (Kernberg, 1998). Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον με εχθρότητα, 
έλλειψη επικοινωνίας, αρνητισμό, ο ανθρώπινος παράγων δεν δύναται να αποδώσει 
σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Εύλογα λοιπόν παρατηρείται μείωση της ατομικής 
απόδοσης. Παρατηρείται απώλεια ωρών εργασίας του προσωπικού και η συνεργασία 
γενικότερα μειώνεται ενώ οι σχέσεις των εργαζομένων καθίστανται προβληματικές. 
Ως συνολική αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης, κυριαρχεί ένα ιδιαίτερα δυ-
σάρεστο κλίμα ( Γιαννουλέας, 1998).  

«Θετικές» συνέπειες της σύγκρουσης 

Μέσα από το πεδίο όμως της συγκρουσιακής κατάστασης είναι δυνατόν να προκύψουν 
θετικά στοιχεία. Στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων μέσων διευθέτησης και νέων τρό-
πων επίλυσης των διαφορών είναι δυνατόν να προκύψει αύξηση της αποδοτικότητας 
της οργάνωσης. «Παλιές» καταστάσεις οδηγούνται σε επίλυση μέσω καινοτόμων ενερ-
γειών.  

Πολλές φορές το «ήσυχο» περιβάλλον και η ρουτίνα δημιουργεί καταστάσεις ύπνωσης. 
Προκειμένου να οδηγηθούμε στην επίλυση των συγκρούσεων, μέσω της αύξησης της 
έντασης παρατηρείται αξιοσημείωτη κινητικότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
ο Robbins (1995) και ο Baron (1986) σημειώνεται βελτίωση των επιπέδων συνοχής της 
ομάδας καθώς έχουν να πολεμήσουν «τον κοινό εχθρό» παραμερίζοντας τις όποιες 
προσωπικές διαφωνίες πιθανόν είχαν. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνειδητοποιούν ότι τα 
προβλήματα είναι κοινά και έτσι οδηγούνται στην αναθεώρηση διαφόρων σκέψεων ( 
Γιαννουλέας, 1998). 

Ο οργανισμός της σχολικής μονάδας μη δυνάμενος να ανταπεξέλθει στην συγκρου-
σιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί οδηγείται, προκειμένου να επιβιώσει, σε δο-
μικές αλλαγές. 

Συνολικά μέσα από το περιβάλλον των συγκρούσεων, είναι δυνατόν, με τους κατάλ-
ληλους χειρισμούς να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη δημιουργικού κλίματος (Κάντας, 
1995). 
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Η αξία της συνεργασίας 

Με τον όρο συνεργασία εννοείται η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του συνεργάζομαι. Η 
εργασία δύο ή περισσότερων εργαζομένων στον ίδιο τομέα ή και στον ίδιο χώρο η 
συμμετοχή σε ένα συλλογικό έργο, π.χ. επιστημονικό, δημοσιογραφικό, καλλιτεχνικό 
κτλ. η ανταλλαγή βοήθειας και υποστήριξης μεταξύ ατόμων ή ομάδων που έχουν κοι-
νούς ή συναφείς σκοπούς (αγγλ. collaboration, γαλλ. coopération ).  

Οι Cook & Friend (1991) αναφέρουν ότι συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος 
άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων που, εθελοντικά έχουν προ-
σφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την κατεύ-
θυνση της επίτευξης ενός σκοπού. Η συνεργασία, αναφερόμενη στο σχολικό χώρο, έχει 
να κάνει με την μικρότερη ή μεγαλύτερη εξάρτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Έχο-
ντας ως αφετηρία την συνύπαρξη στον ίδιο χώρο, εκφράζεται από τον από κοινού σχε-
διασμό μαθησιακών διαδικασιών και παρεμβάσεων. Σε ανώτερο επίπεδο οδηγεί στην 
επίλυση προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τους Troen & Boles (2010) η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών της σχο-
λικής μονάδας µπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο στήριξης της επιμόρφωσης των ίδιων, 
της βελτίωσης και ανανέωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου, αλλά και της ποιο-
τικής αναβάθμισης της μάθησης. Οι πρακτικές συνεργασίας καταχωρίζονται στα στοι-
χεία εκείνα που έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, με την αλλαγή, 
τη βελτίωση, την επιτυχή εφαρμογή των καινοτομιών και την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, έννοιες αλληλοσυνδεόμενες ( Ξωχέλλης, 2005: 141, Παπαναούμ, 
1995: 41).  

Όσο περισσότερο τα μέλη μιας σχολικής μονάδας συμμετέχουν σε συνεργατικές δρα-
στηριότητες τόσο, το αποτέλεσμα της διάχυσης της εμπειρίας εμπλουτίζει το σχολικό 
περιβάλλον (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). Οι Woods & Weasmer, (2002) υπερ-
θεματίζουν πως η παροχή και απόδοση υποστήριξης από τους συναδέλφους του, οδηγεί 
τον εκπαιδευτικό σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για πειραματισμό και ανάληψη ρίσκου 
ενώ συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης.  

Πολλές φορές στα σχολεία, υποστηρίζεται από μερίδα εκπαιδευτικών ότι υπάρχει ανι-
σοκατανομή των καθηκόντων τους (διδακτικών και μη). Η σφυρηλάτηση της συνερ-
γασίας, οδηγεί στην κατανόηση και την επίγνωση ότι όλοι οι συνάδελφοι εργάζονται 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ισομερώς φέρουν σε πέρας το παιδαγωγικό τους έργο, 
τονίζει ο Nathan (2008). Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών έχει σημαντικότατη 
και άμεση επίδραση και στους μαθητές, καθώς αυτοί είναι άμεσα επωφελούμενοι. Η 
συνδυασμένη προσπάθεια από δύο δασκάλους είναι πιο ισχυρή από τις διδακτικές ε-
φαρμογές που εκπονούνται από έναν (Goddard et al, 2010). Επιπλέον, η συνεργασία 
είτε ως κοινή διδασκαλία είτε με τη συμμετοχή των δασκάλων σε διάφορες σχολικές 
ομάδες εργασίας, αποτελεί πρότυπο μίμησης για τους μαθητές (Berry, Daughtrey & 
Wieder, 2009). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, επισημαίνει ο A. Hargreaves, (1994: 
186-187) και η βελτίωση του σχολείου γεφυρώνονται μέσω της συναδελφικότητας και 
της συνεργασίας. Οι εξωτερικά επιβαλλόμενες αλλαγές εφαρμόζονται με επιτυχία 
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καθώς στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος συντελείται η ερμηνεία τους. Όπως 
συμβαίνει στους διαφόρους οργανισμούς αλλά και στην παραγωγή έτσι και στις υπη-
ρεσίες ανθρωπιστικού περιεχομένου και εκπαίδευσης υπάρχει πλήρης συμβατότητα με 
την ηθική της συνεργασίας. Τόσο η επαγγελματική όσο, και η ηθική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών προάγονται εμφατικά δια της συνεργασίας, το προϊόν και οι υπηρεσίες 
στον εκπαιδευτικό χώρο βελτιώνονται. Είναι φυσικό, βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτε-
λέσματα καθώς και αυξανόμενη επαγγελματική ασφάλεια και ικανοποίηση να συνι-
στούν σημαντικούς στόχους στη σύγχρονη σχολική εργασία (Berry, Daughtrey & 
Wieder, 2009). 

Συμπεράσματα 

 Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις μελέτες, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 
για περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών συνθηκών οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο και συ-
νεπώς σε αύξηση της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Θεριανός (2004) είναι έντονη η ανάγκη για συνεργατικό κλίμα μεταξύ των 
εκπαιδευτικών όπως και το να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, όσο και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες. 

Κύριο χαρακτηριστικό των συγκρούσεων στο σχολικό χώρο μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών αποτελεί η πολυμορφία τους και ο μεγάλος αριθμός παραγόντων που τις διαρθρώ-
νουν. Με τη διερεύνησή τους είναι δυνατόν να οδηγηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σε 
συνεργατικές καταστάσεις με ιδιαίτερα μεγάλα και σημαντικά οφέλη τόσο για το συ-
γκεκριμένο εργασιακό χώρο αλλά, κυρίως για ολόκληρη την κοινωνία. Η συνδιαλλαγή 
με τις συγκρουσιακές καταστάσεις και η αντιμετώπισή τους, θα αποκαλύψει τα προ-
βλήματα του συστήματος και θα οδηγήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Έτσι με την ε-
νεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων θα οδηγηθούμε στην βελτίωση. 
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Σχολική ηγεσία και διαχείριση της καινοτομίας  
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Περίληψη 

Η έννοια της καινοτομίας, καθώς και η εισαγωγή της στην εκπαιδευτική πράξη θεω-
ρείται ένα σύγχρονο θέμα. Το σχολείο ως φορέας εξελίξεων στη σύγχρονη πραγματι-
κότητα οφείλει να διαχειρίζεται μια καινοτομία. Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστεί ο 
ρόλος του ηγέτη μιας σχολικής μονάδας για την αποτελεσματική ενεργοποίηση των 
εκπαιδευτικών του σχολείου του για την ένταξη και εφαρμογή της, τις προϋποθέσεις 
επιτυχίας της, καθώς και την αντιμετώπιση ανασταλτικών παραγόντων. Τα εκπαιδευ-
τικά συστήματα εισάγουν αλλαγές για να ανταποκριθούν στις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος, που μεταβάλλονται, με τρόπο που η αλλαγή αποτελεί μια σταθερά. Η αλλαγή 
είναι μια διαδικασία με οργανωτικές και διαχειριστικές παραμέτρους, που υλοποιείται 
από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θεωρούνται η κινητήρια δύναμη της αλλαγής και η 
επιτυχία της εξαρτάται από αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται, πράττουν και έχουν ως 
στόχο (Evans,2001). Στην εκπαίδευση απαραίτητη είναι η ανανέωση των μεθόδων δι-
δασκαλίας σε σχέση με την αλλαγή του παιδαγωγικού κλίματος και των σχέσεων της 
επικοινωνίας, που αναπτύσσονται στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Για να μη θεωρείται 
το σχολείο απλός θεατής στις αλλαγές, αναγκαία είναι η ορθή διαχείριση της καινοτο-
μίας. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται ο ρόλος της διεύθυνσης ενός σχολείου 
στη διαχείριση της καινοτομίας. Πώς μπορεί ο διευθυντής να ενεργοποιήσει τους εκ-
παιδευτικούς της σχολικής του μονάδας για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας και-
νοτομίας, που έχουν στόχο να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχολική 
αποτελεσματικότητα; Πώς οι διάφοροι φορείς, όργανα, ομάδες πίεσης, ασκούν επιρροή 
στο περιεχόμενο και τη διαδικασία των εκπαιδευτικών αλλαγών στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα; 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό σύστημα, ενεργοποίηση, παιδαγωγικό κλίμα 

Εισαγωγή 

Ο όρος « καινοτομία» εναλλάσσεται με τον όρο «αλλαγή». Στην πραγματικότητα ο 
όρος « αλλαγή» περιλαμβάνει και τον όρο «καινοτομία». 

Ο όρος «αλλαγή» ορίζεται ως η μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη, την αντι-
κατάσταση, τη μετατροπή, τη μεταβολή, ενώ ο όρος « καινοτομία» θεωρείται άνοιγμα 
νέων δρόμων, καθιέρωση νέων μεθόδων ή τρόπων ενέργειας, μεταρρύθμιση, ριζική 
αλλαγή. Επίσης κάποιοι μελετητές χρησιμοποιούν τον όρο «αλλαγή» με την έννοια ότι 
αυτή περιλαμβάνει την «καινοτομία» και την ανάπτυξη( Everand και Morris). Όλες οι 
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καινοτομίες συνεπάγονται αλλαγές, ενώ κάθε αλλαγή δεν αποτελεί απαραίτητα και μια 
καινοτομία.( Μαυροσκούφης,2002:17). 

Μια καινοτομία πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια. Η σύλληψη ιδεών είναι: 
• Να προέρχεται από τα ίδια τα μέλη ενός οργανισμού: Μια πρωτοβουλία για να χαρα-

κτηριστεί καινοτόμος, πρέπει να αποτελεί συνέπεια των στελεχών του, γιατί ο « δα-
νεισμός ιδεών» δεν αποτελεί καινοτομία. 

• Να χαρακτηρίζεται από πρωτοπορία στην εφαρμογή της: Καινοτόμος θεωρείται ένας 
οργανισμός, όταν είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή μιας ιδέας. 

• Να εξαρτάται από τον αριθμό των νέων ιδεών. 

Η καινοτομία αλλάζει τις αντιλήψεις και τις σχέσεις σε επίπεδο οργάνωσης. Επιδρά 
στο κοινωνικοτεχνικό και οικονομικο-πολιτικό πλαίσιο, σχηματίζει τον τρόπο και τα 
μέσα ζωής των ατόμων, δόμησης και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και της ευημε-
ρίας των εθνών. Σχετίζεται με την κουλτούρα και την εκπαίδευση. 

Καινοτομία και εκπαίδευση 

 Υπάρχουν διάφορα επίπεδα καινοτομίας στην εκπαίδευση, που αναφέρονται στα προ-
γράμματα σπουδών της διδασκαλίας, στις παιδαγωγικές λειτουργίες «μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω», στις δεξιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, στην πολιτισμική συνειδητότητα, στις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθη-
τών/τριών, στην οικολογία του σχολείου και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Μια εκπαιδευτική καινοτομία έχει στόχο τη βελτίωση, τη συσχέτιση, την πληρότητα 
του προγράμματος και των σχολικών λειτουργιών και εστιάζει σε ενέργειες που εμπε-
ριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: 
• Στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων 
• Στην εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων 
• Στη χρήση νέων διδακτικών μέσων(Fullan,1991) 

Έρευνες τονίζουν πως η προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων είναι αποτελεσματική, 
όταν η εκπαιδευτική καινοτομία αντιμετωπίζεται ως διαδικασία και όχι ως γεγονός. 
Επίσης, αναγνωρίζεται πως οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το «κλειδί» της εφαρμογής 
μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας, με αποτέλεσμα να στρέφεται η προσοχή στον τρόπο 
με τον οποίο αυτοί κατανοούν την ανάγκη εισαγωγής της καινοτομίας. Η εμπλοκή του 
εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία της καινοτομίας και η δημιουργία κοινών στόχων 
και αξιών, ειδικά όταν εκείνες προτείνουν νέες καθημερινές πρακτικές και νέες παιδα-
γωγικές αντιλήψεις, θεωρούνται ως παράγοντες αποτελεσματικοί για την εφαρμογή 
μιας καινοτομίας (Sarason,1996). 
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Προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής καινοτομιών 

Μια καινοτομία σχετίζεται με τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μόνο όταν διακρίνεται 
για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησής της. Πρέπει να είναι σαφής, αφού όταν 
παρατηρούνται ασάφειες ως προς την εφαρμογή των προτάσεων, παρατηρείται αδυνα-
μία εφαρμογής τους και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής της (Παμουκτσό-
γλου,2005:113). 

Μια καινοτομία πρέπει να έχει έναν βαθμό αυτονομίας και οι σχολικές μονάδες δεν 
πρέπει να εξαρτώνται από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε αντίθεση με σχολεία άλλων χωρών(Η.Π.Α., Καναδά, 
Αυστραλία). Η αυτονομία πρέπει να συνοδεύεται από τη συνεργασία και την ενεργό 
συμμετοχή περισσότερων ατόμων και ομάδων. Πρέπει να επικρατήσει ένα συμμετο-
χικό διοικητικό μοντέλο, όπου θα υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εκ-
παιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές και θα παροτρύνονται για συνεργασία 
(Γιαννακάκη,2002:120-121). 

Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι θεωρητικά και πρακτικά, 
να εξασκούνται στα μέσα που αφορούν τις καινοτομίες(Ryan&Joong,2005). Ουσια-
στικό παράγοντα επιτυχίας αποτελούν οι σχέσεις των εκπαιδευτικών. Πρέπει να μοι-
ράζονται κοινές συνθήκες εργασίας, να εμπιστεύονται, να βοηθούν και να υποστηρί-
ζουν ο ένας τον άλλον (Μασούρου, 2012), έχοντας αναπτύξει μια συλλογική δύναμη, 
η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που προκύ-
πτουν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της καινοτόμου δράσης. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην εισαγωγή καινοτομιών 

Ο Fullan (1991) επισήμανε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες κατά την εισαγωγή 
καινοτομιών επικεντρώνονται σε αλλαγές που παραβλέπουν τον ανθρώπινο παράγοντα 
και δίνουν μεγαλύτερη αξία στους κανονισμούς και στον εξοπλισμό. Μεγάλη σημασία 
έχει να θεωρεί τον εαυτό του ο/η εκπαιδευτικός συμμέτοχος στις εξελίξεις. Η ανάγκη 
του για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, επιμόρφωση και υποστήριξη προωθούνται με 
κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις. Τότε μόνο θα μπορέσει να προωθήσει καινοτόμες 
δράσεις( Robinson,1997). 

Οι παράγοντες που οδηγούν σε μια αποτυχημένη εφαρμογή καινοτομιών είναι: 
• Σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διάχυση των καινοτομιών από ειδικούς, που διαφέρουν 

από τους εκπαιδευτικούς της πράξης 
• Έλλειψη υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των σχολείων και των διοικητικών στελε-

χών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της καινοτομίας 
• Έλλειψη δεξιοτήτων εκ μέρους των δασκάλων και μη παροχή ευκαιριών για επιμόρ-

φωση συνεχή 
• Αντίσταση σε κάθε είδους αλλαγή που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των εκπαιδευ-

τικών συστημάτων 
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Ο ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας και η διαχείριση της καινοτομίας 
στη σχολική μονάδα 

Για να λειτουργήσει με επιτυχία μια σχολική μονάδα με καινοτόμο δράση χρειάζεται 
ικανή διοίκηση και ηγεσία. Ένας/ μια ικανός/ή διευθυντής/ντρια πρέπει να έχει υψη-
λούς στόχους για να μπορέσει να βελτιώσει τη σχολική μονάδα. Πρέπει να μετατρέψει 
τους ανασταλτικούς παράγοντες σε προϋποθέσεις, να εμπνεύσει το όραμα που έχει ο 
ίδιος και στους εκπαιδευτικούς του, κάνοντάς τους υπέρμαχους του σκοπού αυτού. 

Για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές πρέπει να υπάρξει η αναγκαιότητα για την εκ-
παιδευτική αλλαγή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια κατάλληλης κουλτού-
ρας από την πλευρά του/της διευθυντή/ντριας στη σχολική μονάδα, που θα πείσει 
τους/τις δασκάλους/λες για το πόσο απαραίτητη είναι η αλλαγή. Θα τους προσανατο-
λίσει προς την αλλαγή και θα τους κάνει πρόθυμους να την υλοποιήσουν. 

Επίσης, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά και ο κάθε εκπαιδευτικός να 
πεισθεί πως η αλλαγή θα ωφελήσει και τον ίδιο ως επαγγελματία και ως άτομο και θα 
ενισχυθεί η επαγγελματική του ταυτότητα. Ο συνδυασμός των παραγόντων είναι πολύ 
σημαντικός (Fullan, 1991), 

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μιας καινοτομίας σε μια σχολική κοινότητα ο/η διευ-
θυντής/ντρια πρέπει να κατανοεί ότι μπορεί να υπάρξουν ανασταλτικοί παράγοντες, 
όπως είναι η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών ότι δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις, καθώς και ο φόβος τους για κάθε τι άγνωστο. 

Πρέπει να προετοιμάζεται ότι μπορεί να υπάρξουν εσωτερικές συγκρούσεις, ανάμεσα 
στον/στη διευθυντή/ντρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό ή να επηρεαστούν και οι άλ-
λες σχολικές μονάδες. Εμπόδια μπορεί να υπάρξουν λόγω της έλλειψης πόρων, της 
απουσίας στήριξης από άλλους φορείς και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και φόρτου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Η αλλαγή που εξελίσσεται στη σχολική μονάδα αφορά 
όχι μόνο άτομα, αλλά και δομές, οργανισμούς, και το ευρύτερο περιβάλλον που επη-
ρεάζει και επηρεάζεται από αυτή και τα αποτελέσματά της.  

Για την επιτυχή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας με καινοτόμο δράση απαιτείται, 
ικανή διοίκηση και ηγεσία. Ηγετικός στον χώρο του σχολείου είναι ο ρόλος του/της 
διευθυντή/ντριας που προΐσταται και με τις αποφάσεις του επηρεάζει τον τρόπο δράσης 
του διδακτικού προσωπικού. Για να έχει καινοτόμο ρόλο το σχολείο, ο/η Διευθυ-
ντής/ντρια πρέπει να επικοινωνεί με ορθό τρόπο με το διδακτικό προσωπικό και με τις 
διάφορες εξωσχολικές ομάδες(γονείς, τοπικούς φορείς, κοινωνία, να έχει επάρκεια 
γνώσεων και ενημέρωσης, που έχουν σχέση με τις καινοτόμες ιδέες που θα εφαρμο-
στούν στη σχολική μονάδα, να έχει διοικητική πείρα, να είναι επιστημονικά καταρτι-
σμένος, ενεργητικός, αποφασιστικός, ενθουσιώδης (Γιαννακάκη,2002:125). Ο/η Διευ-
θυντής/ντρια με προσωπικότητα θα δημιουργήσει ένα κοινό όραμα ανάμεσα στους 
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δασκάλους, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και θα διαμορφώσει ένα κλίμα υψηλών 
προσδοκιών. 

Η ηγεσία συμβάλλει στην αλλαγή, στην εξέλιξη και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
οργανισμού και αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες της σχολικής αποτε-
λεσματικότητας (Πασιαρδής,20014). Σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των καινοτο-
μιών διαδραματίζει η σχολική ηγεσία. Ο/η διευθυντής/ντρια πρέπει να ξέρει την έννοια 
της καινοτομίας, για να μπορεί να τη μεταδώσει στους/διδάσκοντες-στις διδάσκουσες 
και στους γονείς. Η εικόνα που έχει διαμορφώσει ο.η διευθυντής/ντρια για την έννοια 
και την ουσία της καινοτομίας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο διαχείρισης της εφαρ-
μογής μιας καινοτομίας και οι συνέπειές της. Οι αντιλήψεις μπορεί να διαφέρουν από 
διευθυντή/ντρια σε διευθυντή/ντρια. 

Σε ένα σχολείο είναι σε θέση ο ηγέτης να διαχειριστεί μια καινοτομία, όταν έχει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες ως προς το στυλ διοίκησης που επιβάλλει τόσο στην εργασία 
όσο και στη διαδικασία λήψης απόφασης. Πρέπει να έχει τη δεξιότητα να συλλέγει και 
να επεξεργάζεται πληροφορίες που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια 
λήψης σημαντικών αποφάσεων. Πρέπει να μπορεί να θέτει στόχους και να εφαρμόζει 
σχεδιασμούς. Σε ένα καινοτόμο σχολείο, ο/η διευθυντής/ντρια ξεχωρίζει για την αυτο-
συνειδησία του, την αυτογνωσία του, την ικανότητα να θέτει μελλοντικούς και πραγ-
ματοποιήσιμους στόχους. 

Ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, όπως και ο/η εκπαιδευτικός που έχει ορι-
στεί ως υπεύθυνος/η για την εφαρμογή της καινοτομίας είναι παρών/παρούσα. Καθο-
δηγεί, παρακινεί, εμψυχώνει. Στόχος του/της διευθυντή/ντριας είναι να μην επηρεάζε-
ται το διδακτικό προσωπικό από αρνητικές καταστάσεις, καθώς και να μπορεί να πα-
ρακινεί και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή της καινοτομίας που 
σχεδιάστηκε από κάποιους άλλους. Ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους/τις εκπαιδευτικούς 
στην εφαρμογή καινοτομιών(Hoyle,1975). 

Συνήθως την καινοτομία την έχει σχεδιάσει κάποιος άλλος που ανήκει στο διδακτικό 
προσωπικό τα σχολικής μονάδας, καλείται να έχει τον ρόλο του διεκπεραιωτή και του 
διαμεσολαβητή. Ο/η διευθυντής/ντρια είναι εκείνος/η που θα ενημερώσει το υπόλοιπο 
εκπαιδευτικό προσωπικό για τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή της 
καινοτομίας και θα φροντίσει, ώστε να γίνει σωστά η εφαρμογή της. Θα διαμεσολαβή-
σει ανάμεσα «στον εσωτερικό κόσμο του σχολείου και τους εξωσχολικούς εκπαιδευτι-
κούς φορείς». Θα διαχειριστεί συγκρούσεις και τη γενικότερη διαδικασία της αλλαγής( 
Ράπτης,2006). Για να πετύχει μια καινοτομία, ο/η διευθυντής/ντρια πρέπει να δραστη-
ριοποιείται με ζήλο, γεγονός που επιβάλλει να γνωρίζει τι θέλει να πετύχει, να αντιμε-
τωπίζει την καινοτομία σφαιρικά. Θα τον διακρίνει η αποφασιστικότητα, η ικανότητα 
να αξιοποιεί τις καταστάσεις, θα δίνει διευκρινίσεις για το πώς θα γίνει η καινοτομία, 
δε θα αποθαρρύνεται από τις δυσκολίες και θα εκτιμά καθετί νέο( Everard& Mor-
ris,1996). 
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Συμπεράσματα 

Η επιτυχημένη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων συνδυάζεται με το αποτελεσματικό 
σχολείο. Ο/η διευθυντής ενός αποτελεσματικού σχολείου εργάζεται συστηματικά και 
διαμορφώνει ένα κλίμα υψηλών απαιτήσεων. Παίρνει πρωτοβουλίες, συνεργάζεται με 
όλους τους εμπλεκόμενους στην καινοτομία(εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς). 
Αξιοποιεί τα μέσα του σχολείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλεύεται τον 
χρόνο και αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης των στόχων του(Θεοφιλίδης,1994). 

Διακρίνεται για τη στρατηγική του σκέψη, τις προσωπικές του αντιλήψεις, τον σεβα-
σμό στη προσωπικότητα των άλλων, την αυτοπεποίθηση, τη διάθεση για ομαδική ερ-
γασία, την υπευθυνότητα, την επιρροή και την πρωτοβουλία(Everard et al,2004). 
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Εφαρμογή της Στρατηγικής Διοίκησης στην Εκπαίδευση - Μελέτη Περίπτωσης  

Τσίρου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, katerinatsnip3@gmail.com  

Περίληψη 

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της Στρατηγικής Διοίκησης είναι στοιχειώδης απαίτηση για 
την επιβίωση των εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς αυτοί καλούνται να αποδείξουν 
την αποτελεσματικότητά τους μέσα σε ευμετάβλητο περιβάλλον. Η εφαρμογή Στρατη-
γικού Σχεδιασμού υποβοηθά το σχολείο να προσδιορίσει τις κατάλληλες ενέργειες και 
να λάβει ενδεδειγμένες αποφάσεις ώστε να μετασχηματιστεί ο οργανισμός σε μια επι-
θυμητή κατάσταση στο μέλλον. Με γνώμονα τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία 
αναφέρονται θεωρητικές πτυχές της Στρατηγικής Διοίκησης και παρουσιάζεται ο σχε-
διασμός της υπό μελέτης σχολικής μονάδας, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλ-
ληλο κλίμα για αλλαγή και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που διατάραξαν την ο-
μαλή λειτουργία της. 

Λέξεις-Κλειδιά :Στρατηγική Διοίκηση, εκπαίδευση, σχεδιασμός, αλλαγή 

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τα δύο πρώτα στάδια του μοντέ-
λου Στρατηγικής Διοίκησης των Johnson και Scholes (1993),που υλοποιήθηκε σε Δη-
μοτικό σχολείο της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλή-
ματα που προέκυψαν από την εγγραφή μαθητών μετακινούμενων πληθυσμών Ρομά, με 
απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η ένταξη των τσιγγανόπουλων στο μαθητικό 
δυναμικό του σχολείου συνάντησε έντονες αντιδράσεις από ομάδες γονέων. Στη σχο-
λική καθημερινότητα σημειώθηκαν φαινόμενα λεκτικής βίας και οι μαθητές Ρομά πε-
ριθωριοποιήθηκαν. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εξέφρασε φόβους διακύβευσης της ομα-
λότητας της σχολικής ζωής, υποβιβασμού της ποιότητας της παρεχόμενης μάθησης και 
διασπάστηκε ως προς τη διαχείριση της κατάστασης. Σε αυτό το αρνητικό κλίμα ο 
διευθυντής του οργανισμού θεώρησε αναγκαία την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού με τριετή προοπτική, ώστε σε συνάφεια με τον οραματισμό του σχολείου για την 
αποδοχή της διαφορετικότητας, να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστα-
σης. 

Θεωρητικές πτυχές 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως αλληλεπιδραστικά συστήματα επηρεάζονται από τις 
μεταβολές του περιβάλλοντος και καλούνται να επανασχεδιάσουν τις πρακτικές τους 
ώστε να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, καθώς η επιβίωσή τους εξαρτάται από 
την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μέσα από την επιτυχή διαχεί-
ριση των αλλαγών (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002). Η εισαγωγή αλλαγών δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, προσκρούει σε πολλά εμπόδια και μπορούν να αναφερθούν χίλιοι 
λόγοι εναντίωσης σε αυτήν, αφού επηρεάζει άμεσα και για μεγάλο διάστημα τους 
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εμπλεκόμενους. Πάραυτα, τα σχολεία είναι ανάγκη να εγκολπωθούν τη φιλοσοφία της 
αλλαγής ώστε να ανταπεξέλθουν σε εξωγενείς περιβαλλοντικές πιέσεις και να ανταπο-
κριθούν σε απαιτήσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τις ανάγκες εκπαι-
δευτικών και μαθητών, την ποιοτική σχολική ζωή και αποτελεσματική εκπαίδευση. Η 
αναγκαιότητα για προσαρμογή και επιβίωση καθώς και η κοινωνική απαίτηση για α-
ποτελεσματικότητα και λογοδοσία (Tsiakkiros & Pashiardis, 2002) ωθεί τους εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς στην υιοθέτηση ωφέλιμων πρακτικών από το χώρο των επιχει-
ρήσεων, όπως αυτή του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ένα από τα επιτυχημένα μοντέλα 
Στρατηγικής Διοίκησης που επιτρέπει στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων να 
σχεδιάσουν το μελλοντικό προσανατολισμό τους (Καράλλης, 2007) και να λάβουν α-
ποφάσεις για την εκπλήρωση συγκεκριμένου στόχου είναι αυτό των Johnson & Scholes 
(1993). Βασίζεται στην κουλτούρα, στο όραμα, και στους στόχους του σχολείου ,συν-
δέεται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και προϋποθέτει τη διοίκηση από 
έναν ικανό ηγέτη με στρατηγική σκέψη ενώ διεκπεραιώνεται σε τρεις φάσεις, τη Στρα-
τηγική Ανάλυση, την Επιλογή και την Εφαρμογή της Στρατηγικής (Johnson & Scholes, 
1993). Η Στρατηγική Ανάλυση υποβοηθά το σχολείο να κατανοήσει την κατάσταση 
που αντιμετωπίζει και το καθοδηγεί να αξιολογήσει τις υπάρχουσες επιλογές. Ειδικό-
τερα για την επισκόπηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, αξιοποιείται ως εργαλείο η 
ανάλυση PESTE, για τη διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος η α-
νάλυση SWOT, και για την ανάλυση του πλαισίου κουλτούρας του σχολείου ο ιστός 
κουλτούρας, που αναφέρεται στο όραμα, τις αξίες, συμπεριφορές και παραδοχές των 
ανθρώπων που διαμορφώνουν την ταυτότητα του οργανισμού (Tsiakkiros & Pashi-
ardis, 2002). Η στρατηγική επιλογή αφορά στην παραγωγή εναλλακτικών επιλογών, 
την αξιολόγησή τους και την απόφαση για εφαρμογή της κατάλληλης επιλογής η οποία 
εμπεριέχει τη μικρότερη πιθανότητα αποτυχίας (Κιουλάφας, 2016). Για την ευόδωση 
του σταδίου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός ηγέτης στο βαθμό που υποστη-
ρίζει το συλλογικό όραμα και ενεργοποιεί τις δυνάμεις που απαιτούνται για την προώ-
θηση του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Εφαρμογή της Στρατηγικής Διοίκησης 

Στρατηγική Ανάλυση 

Καθώς στο υπό μελέτη σχολείο τίθεται σε εφαρμογή το στάδιο της Στρατηγικής Ανά-
λυσης, αξιοποιείται ως εργαλείο η ανάλυση PESTE και διαπιστώνεται ότι ο οργανισμός 
δέχεται εξωτερικές επιδράσεις από κοινωνικούς παράγοντες, όπως η μετακίνηση πλη-
θυσμών, που διαμορφώνουν τη πολυπολιτισμική ταυτότητά του και επιβάλλουν σχε-
διασμό για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας. Επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικές 
επιδράσεις που αφορούν στη λογοδοσία απέναντι στους γονείς και την κοινωνία για 
την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Με την ανάλυση SWOT διερευ-
νώνται οι δυνατότητες, ευκαιρίες, αδυναμίες και απειλές του σχολείου σε σχέση με το 
υπάρχον πρόβλημα, σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούν τα πλεονεκτήματα και να 
αδρανοποιηθούν τα μειονεκτήματα (Κούρτης, 2004). Στα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διαφαίνεται ότι δυνατά σημεία του σχολείου αποτελούν το κλίμα συναδελφικής 
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κουλτούρας που διαπνέει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών και η αγαστή συνεργασία με 
το Σύλλογο Γονέων και τις Τοπικές Αρχές. Επίσης, ως δυνατότητες λειτουργούν η ε-
πιμόρφωση εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ο οποίος μπορεί να υποστη-
ρίξει ως μέντορας τους συναδέλφους, η μονιμότητα των περισσότερων εκπαιδευτικών 
που προσδίδει στο σχεδιασμό μακρόπνοη προοπτική, η υλοποίηση καινοτόμων δρά-
σεων καθώς και οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και ικανοποιητικές υλικοτεχνι-
κές υποδομές του σχολείου. Οι Αδυναμίες εστιάζονται στο γεγονός ότι τα τσιγγανό-
πουλα γνωρίζουν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα, εμφανίζουν έλλειψη συμμόρφωσης 
στους κανόνες της σχολικής κοινότητας και είναι εμφανής η περιθωριοποίησή τους από 
ομάδες μαθητών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει μόνιμο διδακτικό προσωπικό για ενισχυ-
τική διδασκαλία και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις αποτελεί τροχοπέδη για 
εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Οι Ευκαιρίες εντοπίζονται στην πρόβλεψη χρηματοδό-
τησης του σχολείου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2014-2020) «Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά». Επίσης, με την αρωγή Πανεπιστημιακών 
φορέων σχεδιάζεται να αναπτυχθούν ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις άμβλυνσης 
των προκαταλήψεων και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεπικουρεί στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος μέσα από την ίδρυση Σχολής Γονέων και τη συνεργασία με Ιατροπαιδα-
γωγικό Κέντρο και Κοινωνικό Λειτουργό. Στον αντίποδα αναφύονται ως απειλές η υ-
ποκίνηση φοβικών συμπεριφορών από μέλη τοπικών οργανώσεων με φυλετικές προ-
καταλήψεις, καθώς και η κωλυσιεργία της Διεύθυνσης να τοποθετήσει προσωπικό ενι-
σχυτικής διδασκαλίας. Η ανάλυση του ιστού κουλτούρας του σχολείου, μέσα από τη 
μελέτη ιστοριών, ρουτινών, συμβόλων, και οργανωτικής δομής του οργανισμού 
(Tsiakkiros & Pashiardis, 2002) καταδεικνύει ότι το όραμα, οι αξίες και οι πολιτικές 
της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών υποβοηθούν την υιοθέτηση σχεδιασμού για την 
επιτυχία των στόχων του σχολείου. Επομένως για την επίλυση του προβλήματος της 
ομαλής ένταξης των μαθητών Ρομά πέρα από την εξωτερική υποστήριξη, θα αξιοποι-
ηθεί η αλληλοστήριξη και η συνεργατικότητα των εκπαιδευτικών καθώς και η υπάρ-
χουσα εμπειρία διαχείρισης της διαφορετικότητας. 

Στρατηγική Επιλογή 

Στο στάδιο της Στρατηγικής επιλογής, οι στρατηγικές που θα υιοθετήσει το σχολείο 
προκειμένου να εντάξει τους μαθητές Ρομά στους κόλπους του επιλέγονται σύμφωνα 
με τα δεδομένα των αναλύσεων που έχουν προηγηθεί και αξιολογούνται με κριτήρια 
την καταλληλότητα, εφαρμοσιμότητα και αποδεκτικότητά τους από το σχολικό περι-
βάλλον. Επομένως θεωρείται κατάλληλη πρακτική η ενίσχυση του ανθρώπινου δυνα-
μικού του σχολείου στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα 
από τη διάχυση πρακτικών ενσωμάτωσης των ευάλωτων πληθυσμών στο σχολικό πε-
ριβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, Πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς, για την αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων που προσφέρουν ως προς την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος και την ενίσχυση των οικογενειών Ρομά σε μια ολική προσπάθεια ένταξης 
των τσιγγανόπουλων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι στρατηγικές είναι εφαρμόσιμες, 
αφού το σχολείο θα ενισχυθεί με κονδύλια που προβλέπονται από κοινοτικά 
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προγράμματα για την εκπαίδευση των Ρομά και θα λάβει την ανάλογη υποστήριξη από 
αντισταθμιστικούς θεσμούς. Τέλος, οι στρατηγικές που επιλέγονται, αναμένεται ότι θα 
ευοδωθούν, γιατί εκπληρώνουν το κριτήριο της αποδοχής, αφού αποτελούν συναπό-
φαση των εμπλεκόμενων και είναι σύστοιχες με το συλλογικό όραμα της ηγεσίας και 
του προσωπικού για τη διασφάλιση της ισότητας όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.  

Επίλογος 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το σχολείο ως ανοιχτό σύστημα επηρεάζεται από την 
αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις α-
παιτεί ευέλικτη διαχείριση των αλλαγών μέσα από μακρόπνοο Στρατηγικό Σχεδιασμό. 
Η εξωτερική στήριξη και η συμμετοχικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου 
στη λήψη αποφάσεων επιβάλλονται για την επίτευξη των στόχων του σχεδιασμού. Κα-
θοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση προκλήσεων (Κατσαρός 2008), διαδραματίζει η 
διοίκηση του οργανισμού από ένα μετασχηματιστικό ηγέτη που έχει την ικανότητα να 
εμπνεύσει το προσωπικό και να το στρατεύσει ώστε να διαθέσει την προσωπική και 
συλλογική σοφία για την υλοποίηση του κοινού οράματος. Στην παρούσα περίπτωση 
ο σχεδιασμός μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις παρά τις δυσκολίες 
που αναδύει, συνάδει με το ανθρωπιστικό νόημα της παιδείας και ταυτίζεται με την 
αποστολή και το όραμα του συγκεκριμένου σχολείου. 
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Η Μαρία Αμαριώτου και η Σχολή Ανωτέρας Λογοτεχνικής Μορφώσεως 
του «Ασκραίου» (1937-1940) 

Παπαδοπούλου Υπακοή, Φιλόλογος Π.Ε.02, M.Ed., ypakoi.papa@gmail.com 

Περίληψη 

Η δράση των διδασκαλισσών την περίοδο του Μεσοπολέμου παρουσιάζεται πολυσχι-
δής, καθώς παρατηρείται να συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο για ζητήματα 
εκπαιδευτικά, πολιτικά και κοινωνικά, να εμπλέκονται με το φεμινιστικό κίνημα και 
τον συνδικαλισμό και να συμμετέχουν σε διάφορες μορφωτικές δράσεις είτε αυτές α-
φορούσαν σε πρωτοβουλία των συλλόγων της περιόδου είτε αφορούσαν σε ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες. Η παρούσα, λοιπόν, ανακοίνωση θα εστιάσει στη συμμετοχή της παι-
δαγωγού Μαρίας Αμαριώτου στη Σχολή Ανωτέρας Λογοτεχνικής Μορφώσεως την πε-
ρίοδο 1937-1940. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαρία Αμαριώτου, Σχολή Ανωτέρας Λογοτεχνικής Μορφώσεως, Φι-
λολογικός Σύλλογος Ασκραίος, Μεσοπόλεμος 

Εισαγωγή 

Η Μαρία Αμαριώτου απόφοιτη του Διδασκαλείου Ηρακλείου Κρήτης με μετεκπαί-
δευση στην Γερμανία αποτελεί μια προσωπικότητα με σπουδαία και πολυδιάστατη 
δράση την περίοδο του Μεσοπολέμου, μια περίοδο έντονων και συνεχών κοινωνικών, 
πολιτικών και οικονομικών αλλαγών. Η δράση αυτή αφορά κυρίως στην παροχή αξιό-
λογου διδακτικού έργου, στην ανάληψη διευθυντικών θέσεων σε διάφορα ιδρύματα, 
στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής ως μέλος του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβου-
λίου το 1930, στη συγγραφή επιστημονικών μελετών, στη δημοσίευση άρθρων, στη 
δραστηριοποίηση σε γυναικείους συλλόγους και οργανώσεις, καθώς και στην παραχώ-
ρηση σειράς διαλέξεων και ομιλιών. Η Αμαριώτου συμμετέχει σε διάφορα μορφωτικά 
και κοινωνικά ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως μέλος του εκπαιδευτικού τους 
προσωπικού, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που γινόταν κατά καιρούς από 
ανθρώπους του πνεύματος για παροχή ευρύτερης μόρφωσης (Δαλακούρα και Ζιώγου-
Καραστεργίου, 2015˙ Κοντομήτρος, 2017˙ Τζήκας, 2010). Έτσι, λοιπόν, την περίοδο 
1937-1940, αποτέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Ανωτέρας Λογο-
τεχνικής Μορφώσεως όπου παραχώρησε σειρά μαθημάτων (Αρχείο Μανώλη Αμα-
ριώτη).  

Η ίδρυση της Σχολής Ανωτέρας Λογοτεχνικής Μορφώσεως του Ασκραίου 

Η Σχολή ιδρύθηκε από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Ασκραίος» το 1936 και λειτούργησε 
έως το 1940. Σκοπός της ήταν «η δημιουργία ενός κοινού με αληθινόν πνευματικόν πο-
λιτισμόν, δια το οποίον πνευματική καλλιέργεια δεν είναι μόνον συσσώρευσις γνώσεων 
και άσκησις του Λογικού, αλλά βαθεία ηθική και ψυχική αναμόρφωσις και φωτισμένη 
καλλιέργεια όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου, άνευ των οποίων η ζωή 
δεν αποκτά αξίαν και δικαίωσιν» (Αμπελά-Τερέντσιο, 1958: 558). 
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Στη Σχολή αυτή δίδαξαν «καθηγηταί εγνωσμένης αξίας». Το διδακτικό προσωπικό επι-
λεγόταν κατά κύριο λόγο από την Τζούλια Αμπελά-Τερέντσιο, μία εκ των ιδρυτών του 
«Ασκραίου», και προερχόταν κυρίως από τον επιστημονικό και λογοτεχνικό χώρο (Ξε-
νόπουλος, 1940). Συγκεκριμένα, εκτός από τη Αμαριώτου, δίδαξαν και παραχώρησαν 
ομιλίες ο Ιωάννης Συκουτρής, ο Τέλος Άγρας, ο Νικόλαος Λούβαρις, ο Εμμανουήλ 
Κριαράς, ο Βασίλης Ρώτας, η Αγγελική Χατζημιχάλη, η Έλλη Λαμπρίδη, η Ελένη Ου-
ράνη, η Τζούλια Τερέντσιο και πολλοί άλλοι (Αρχείο Μ. Αμαριώτη). 

Σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής, κάθε περίοδος λειτουργίας της αποτελούνταν 
από δύο τρίμηνα. Το πρώτο διαρκούσε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και 
το δεύτερο από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Όσον αφορά στα δίδακτρα, το ύψος 
τους καθοριζόταν αναλόγως με το αν ήταν κάποιος τακτικός ακροατής, έκτακτος α-
κροατής, εκπαιδευτικός ή σπουδαστής. Υπήρχαν, επίσης, και ειδικά δελτία για δέκα 
παρακολουθήσεις (Αρχείο Μ. Αμαριώτη). 

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονταν ήταν ποικίλα και αφορούσαν κυρίως στην 
Ιστορία, στην Αρχαιολογία, στη Λαϊκή Τέχνη, στην Κοινωνιολογία, στη Φιλοσοφία 
του Πολιτισμού, στη Γλωσσολογία, στην Τέχνη του προφορικού Λόγου, στην Ποίηση, 
στη Σύγχρονη Αγγλική Λογοτεχνία. Η μόρφωση, δηλαδή, που επεδίωξε να προσφέρει 
η Σχολή ήταν ευρύτερη και στόχευε να συμπληρώσει εκείνη που παρείχε το σχολείο 
(Αρχείο Μ. Αμαριώτη).  

Η συμμετοχή της Μαρίας Αμαριώτου στη Σχολή 

Η Αμαριώτου αποτέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής το 1937. Τα 
θέματα τα οποία διαπραγματεύτηκε στις ομιλίες που παραχώρησε ήταν ποικίλα. Συ-
γκεκριμένα, και έχοντας εστιάσει και στη διατριβή της στο θέμα της γραφής (Αμαριώ-
του, 1935), αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γέννηση και την εξέλιξη της γραφής και 
του βιβλίου παράλληλα προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύματος. Σε αυτές τό-
νισε τη μεγάλη δύναμη του βιβλίου και την επίδρασή του στην πνευματική ζωή και τον 
πολιτισμό. Παρουσίασε την εξέλιξη των γραφικών τεχνών, έδωσε τα χαρακτηριστικά 
του ηχητικού βιβλίου του μέλλοντος και αναφέρθηκε και στην προσωπική έκφραση 
μέσω της γραφής (Μία διάλεξις περί βιβλίου, 1937). 

Επίσης, έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα ψυχολογίας και φιλοσοφίας κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών της στη Γερμανία από γνωστούς καθηγητές όπως Erich Becher, 
Richard Pauli, Dietrich von Hildebrand, Friedrich Schneider, Clemens Baeumker και 
Kurt Huber, παρατηρείται να έχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από ανάλογα θέματα (Κο-
ντομήτρος, 2017). Στο πλαίσιο αυτού του ενδιαφέροντος, παραχώρησε σειρά διαλέ-
ξεων ψυχολογίας (Διαλέξεις, 1938), όπου αναφέρθηκε στην έννοια της ψυχής σύμφωνα 
με την αρχαία ελληνική και σύγχρονη φιλοσοφία, στα σύγχρονα ρεύματα της ψυχολο-
γίας, στην έννοια της ψυχής σύμφωνα με τους στωικούς, τους επικούρειους και τους 
πρώτους χρόνους του χριστιανισμού, σύμφωνα με τη μυστικιστική και σχολαστική φι-
λοσοφία, στην έννοια της ψυχής κατά τον Μεσαίωνα και τον αιώνα των εφευρέσεων, 
σύμφωνα με τους φιλοσόφους του 17ου και 18ου αιώνα, κατά τους Ντεκάρτ και Σπινόζα, 
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κατά τον Καντ και κατά την εποχή του διαφωτισμού (Αι Διαλέξεις: Η έννοια της ψυχής, 
1938˙ Ασκραίος, 1939˙ Διαλέξεις-Ομιλίαι: Σπινόζα και Ντεκάρτ, 1939˙ Διαλέξεις και 
Ομιλίαι: Η έννοια της ψυχής εις τον Καντ, 1939). Επίσης, αναφέρθηκε στη θέση της 
ψυχολογίας ανάμεσα στις άλλες επιστήμες, στο πρόβλημα της βουλητικής ελευθερίας, 
στον χώρο και τον χρόνο, στον πολιτισμό, στην αγωγή, στον δάσκαλο (Ασκραίος, 
1940˙ Ασκραίος, 1940˙ Εις τον Ασκραίον, 1940). 

Τέλος, κάποιες ομιλίες της εστίασαν στις επιστημονικές ερμηνείες του ονείρου με μια 
ιστορική ανασκόπηση, στο υποσυνείδητο και στον Φρόυντ, στη φιλοσοφία, στην ψυ-
χολογία του 20ού αιώνα, στις αξίες (Αι χθεσιναί Διαλέξεις: Οι φορείς των αξιών, 
1939˙Άλλαι Διαλέξεις: Αι ψυχαναλυτικαί θεωρίαι, 1939˙ Διαλέξεις και Ομιλίαι: Η πα-
ρακμή της Δύσεως, 1939˙ Ύπνος και Όνειρα, 1939). 

Οι διαλέξεις που παραχώρησε η Αμαριώτου είχαν μεγάλη απήχηση. Όπως αναφέρει ο 
Γρηγόριος Ξενόπουλος αλλά και όπως προκύπτει και από τον τύπο της εποχής, το κοινό 
που παρακολουθούσε κάθε φορά τα μαθήματα και τις διαλέξεις της ήταν πολυάριθμο 
και ενθουσιασμένο, ενώ η γοητεία που ασκούσε στο κοινό που την παρακολουθούσε 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε συνεχώς αυξανόταν ο αριθμός των ακροατών της (Εις τον 
Ασκραίον, 1940˙ Εύα, 1940˙ Ξενόπουλος, 1940). Η Τερέντσιο, μάλιστα, θεωρούσε α-
παραίτητη την παρουσία της και τη συμβολή της στην προσπάθεια που επιχειρήθηκε 
στη Σχολή με σκοπό την ψυχική και πνευματική ανύψωση των ανθρώπων, χαρακτηρί-
ζοντας την ίδια ως «ιέρεια εμπνευσμένη» (Αρχείο Μ. Αμαριώτη). 

Επίλογος 

Η Σχολή του Ασκραίου, λοιπόν, αποτέλεσε ένα μορφωτικό εγχείρημα ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας που παρά την αρχικά παρεξηγημένη αντίληψη που υπήρξε τόσο από τον 
κόσμο όσο και από τον τύπο, απέναντι στον σκοπό της, αυτή εξαλείφθηκε γρήγορα 
καθιστώντας την ως ένα πνευματικό ίδρυμα, έν’ αληθινό ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Ξενό-
πουλος, 1940). 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η συμμετοχή της Αμαριώτου σε αυτό το εγχείρημα 
φανερώνει το ενδιαφέρον της ίδιας αλλά και γενικότερα των μορφωμένων γυναικών 
της περιόδου για συμμετοχή σε προσπάθειες που σκοπό είχαν την ανύψωση του μορ-
φωτικού επιπέδου του ατόμου, καθώς επίσης και την αναγνώριση και εκτίμηση απένα-
ντι στο έργο, στην προσφορά, στη μόρφωση και στην προσωπικότητά της γενικότερα 
που συνέβαλαν στην επιλογή της.  
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Η Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου και το Ανώτερο Τμήμα του Διδασκα-
λείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας (1919-1924) 

Παϊτάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M. Ed., maria.p2307@gmail.com 

Περίληψη 

Η Μυρσίνη-Κλεάνθους Παπαδημητρίου συγκαταλέγεται στις γυναίκες εκείνες, τις 
πρώτες απόφοιτες του Πανεπιστημίου Αθηνών, που στις αρχές του 20ού αιώνα έκαναν 
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και γενικότερα 
στον πνευματικό και κοινωνικό. Αποτελεί μία από τις εκπροσώπους της Νέας Αγωγής, 
με αξιόλογο σχετικό συγγραφικό-επιστημονικό έργο μέσω του οποίου επιχείρησε τη 
μεταφορά των θεωρητικών της ιδεών στην ελλαδική εκπαιδευτική πράξη. Το ίδιο επι-
χείρησε και από τη θέση της διευθύντριας του Ανώτερου Τμήματος του Διδασκαλείου 
Νηπιαγωγών Καλλιθέας την περίοδο 1919-1924, ένα εγχείρημα στο οποίο εστιάζει η 
παρούσα ανακοίνωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Νέα Αγωγή, Ανώτερο Διδα-
σκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας 

Εισαγωγή 

Στα τέλη του 19ου αιώνα τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, η έντονη κριτική 
που ασκήθηκε απέναντι στο «παλαιό σχολείο» και τα χαρακτηριστικά του οδήγησε σε 
νέες παιδαγωγικές ιδέες και νέες διδακτικές πρακτικές (Αντωνίου, 2011: 128-129˙ Χα-
ραλάμπους, 1987: 23). Δόθηκε νέος προσανατολισμός στην αντιμετώπιση του παιδιού 
αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία με βασικές πλέον αρχές να αποτελούν 
ο σεβασμός της ατομικότητας και της μοναδικότητας του παιδιού, η αντιμετώπισή του 
ως ολοκληρωμένης προσωπικότητας, η αξία της αυτενέργειας και της βιωματικής μά-
θησης και η λειτουργική σχέση σχολείου και κοινότητας (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 
1980). 

Την ίδια περίοδο αρχίζει και στην Ελλάδα μία έντονη αμφισβήτηση και κριτική απέ-
ναντι στο συγκεντρωτισμό, την ομοιομορφία και τον κλασικιστικό προσανατολισμό 
της τότε υπάρχουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τις εθνικές, πολιτικές και κοι-
νωνικές εξελίξεις στα τέλη του 19ου αιώνα (ελληνοτουρκικός πόλεμος, κίνημα Δημο-
τικισμού) να κάνουν το αίτημα για αλλαγή ακόμη πιο επιτακτικό (Δημαράς, 2009: κα, 
κζ˙ Κυπριανός, 2004˙ Παπανούτσος, 1978: 37˙ Φραγκουδάκη, 1977: 19). 

Αυτό, λοιπόν, το κλίμα δυσαρέσκειας οδήγησε πολλούς παιδαγωγούς να στραφούν για 
περαιτέρω σπουδές στις χώρες της Ευρώπης, όπου ήρθαν σε επαφή με το κίνημα της 
Νέας Αγωγής και με τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, τις οποίες προσπάθησαν να με-
ταφέρουν και να εφαρμόσουν στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. Ανάμεσά τους και η 
Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, η οποία ολοκληρώνοντας τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τη διεύθυνση του Ανώτερου 
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Τμήματος του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας, σε μια προσπάθεια εφαρμογής 
νέων παιδαγωγικών πρακτικών (Δαλακούρα και Ζιώγου-Καραστεργίου, 2015: 122-
132). 

Η εκπαιδευτική δράση της Μυρσίνης Κλεάνθους-Παπαδημητρίου 
στο Ανώτερο Τμήμα του Διδασκαλείου 

Η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου επιστρέφοντας από τη Γαλλία ορίστηκε διευθύντρια του 
Ανώτερου τμήματος του Διδασκαλείου το 1919 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το 
1924 (Δημαράς και Καρακαλπάκης, 2004: 413-415). Σε αυτό το διάστημα προσπάθησε 
να διδάξει στις σπουδάστριες τις αρχές της Νέας Αγωγής και να εφαρμόσει τη μέθοδο 
της Montessori. Εκείνη την περίοδο η μέθοδος διδασκαλίας που επικρατούσε στην προ-
σχολική εκπαίδευση ήταν αυτή του Fröbel, την οποία η Αικ. Λασκαρίδου είχε εισάγει 
στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της Καλλιθέας. Όμως, οι εξελίξεις στο χώρο της παιδα-
γωγικής επιστήμης και της ψυχολογίας οδήγησαν στην κριτική του φροεβελιανού συ-
στήματος κυρίως λόγω του δογματικού και μυστικιστικού του χαρακτήρα, της περιο-
ρισμένης πρωτοβουλίας που έδινε τόσο στο δάσκαλο όσο και στους μαθητές, καθώς 
και στο ότι άρχισε να θεωρείται τυποποιημένο σύστημα (Κυπριανός, 2007: 110-112˙ 
Χατζηστεφανίδου, 2011: 919). 

Η εποχή, λοιπόν, που η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση αποτε-
λούσε μεταβατικό στάδιο για την παιδαγωγική επιστήμη. Είναι η εποχή, όπως πολύ 
εύστοχα αναφέρει η ίδια στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του 1930, «που ένας εκπαιδευτι-
κός κόσμος πέφτει κι ένας καινούργιος αγωνίζεται να υψωθή» (Δημαράς και Καρακαλ-
πάκης, 2004: 413-415). 

Η ίδια και οι σπουδάστριές της κατά την πρακτική εφαρμογή της νέας μεθόδου στο 
πρότυπο νηπιαγωγείο προσέφεραν στα παιδιά πλούσια σχολική ζωή, με παιχνίδι, εργα-
σία και πλούσια ερεθίσματα. Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η έκ-
φραση μέσα από την ιχνογραφία, τη χειροτεχνία, το ελεύθερο παιχνίδι, το τραγούδι, 
στα οποία η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου έδινε ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από 
αυτά το παιδί καλλιεργούσε την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά του, λάμβανε 
πρωτοβουλίες και διαμόρφωνε τον χαρακτήρα του (Δημαράς και Καρακαλπάκης, 
2004: 413-417˙ Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, 1979). 

Οι δυσκολίες και η παραίτηση 

Η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου στην πενταετή της θητεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
αρκετές δυσκολίες. Η έλλειψη χώρου, καθώς το Ανώτερο τμήμα του Διδασκαλείου 
φιλοξενούνταν από το Κατώτερο, η άσχημη οικονομική κατάσταση των σπουδα-
στριών, που είχε ως αποτέλεσμα τον υποσιτισμό τους και τις οδηγούσε στην εγκατά-
λειψη του Διδασκαλείου και η γενικότερη έλλειψη χρηματικών πόρων, που έκανε α-
κόμη πιο δύσκολη τη διδασκαλία των τεχνικών και οικοκυρικών μαθημάτων, ήταν 
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μόνο κάποια από τα προβλήματα που συνάντησε σε αυτό της το εγχείρημα (Δημαράς 
και Καρακαλπάκης, 2004: 416-417).  

Οι σημαντικότερες όμως δυσκολίες αφορούσαν στην ίδια την εφαρμογή της νέας με-
θόδου. Σύμφωνα με τον νόμο, η πρακτική του Ανώτερου Τμήματος προβλεπόταν να 
γίνεται στο Πρότυπο νηπιαγωγείο του Κατώτερου Τμήματος, όπου όμως εφαρμοζόταν 
η φροεβελιανή μέθοδος. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της στο Υπουργείο για την ί-
δρυση ξεχωριστού νηπιαγωγείου, δεν υπήρξε καμία μέριμνα, με αποτέλεσμα να ανα-
γκαστούν οι ίδιες οι καθηγήτριες του Διδασκαλείου μαζί με τις φοιτήτριες να προχω-
ρήσουν στην οργάνωση υπαίθριου νηπιαγωγείου. Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν πραγ-
ματοποιούνταν συστηματική δουλειά με τα παιδιά του προτύπου, καθώς τις περισσό-
τερες ώρες δούλευαν με το σύστημα του Fröbel, ήταν ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα. 
Σημαντικό ζήτημα, όμως, προέκυπτε και από την πλευρά των μετεκπαιδευόμενων, κα-
θώς παρά το γεγονός πως κάποιες ήταν δεκτικές απέναντι στη νέα μέθοδο, ωστόσο, δεν 
απουσίαζαν και οι αντιδράσεις (Δημαράς και Καρακαλπάκης, 2004: 416-419). 

Τέλος, η επιβάρυνση του προγράμματος του Διδασκαλείου με τεχνικά μαθήματα, ώστε 
να ανταποκρίνεται στην πολυδιάστατη επαγγελματική προοπτική που προέβλεπε ο Νό-
μος 1612 για τις απόφοιτες του Διδασκαλείου, είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
αρκετός χρόνος ώστε να επικεντρωθούν οι σπουδάστριες στη σύγχρονη παιδαγωγική. 
Η Κλεάνθους-Παπαδημητρίου επανειλημμένα είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο εκφρά-
ζοντας την αντίθεσή της, όμως, η αδιαφορία του κράτους και γενικότερα η όλη κατά-
σταση την κούρασε και την ανάγκασε τελικά στο να αποσυρθεί (Κλεάνθους-Παπαδη-
μητρίου, 1933: 2). 

Επίλογος 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των γενικότερων εγχειρημάτων πρακτικής εφαρμογής των αρχών 
της Νέας Αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εντάσσεται και το εγχείρημα 
της Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, η οποία προχώρησε στην εφαρμογή της μεθόδου της 
Montessori στο Ανώτερο Διδασκαλείο. Ένα εγχείρημα που παρά το γεγονός ότι απο-
δείχτηκε αρκετά δύσκολο, ωστόσο υπήρξε αξιόλογο και αναγνωρίστηκε από σημαντι-
κούς παιδαγωγούς του χώρου. Ο παιδαγωγός Μιχάλης Παπαμαύρος, επεσήμανε σε άρ-
θρο του πως η παιδαγωγός ακούραστα και με ζήλο κατέστησε το Διδασκαλείο επιστη-
μονικό και παιδαγωγικό κέντρο, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες, τις αντιδράσεις και 
τις ελλείψεις που υπήρχαν (Παπαμαύρος, 1923: 66), ενώ τέλος αρκετά χρόνια μετά και 
η παιδαγωγός Μαρία Αμαριώτου αναφέρθηκε στις απόφοιτες και στην ίδια την Κλε-
άνθους γράφοντας: «Πόσες Ελληνοπούλες, φτασμένες στην Καλλιθέα, από όλα τα σημεία 
της λυτρωμένης και αλύτρωτης Ελλάδας, διδάσκουν τώρα με θαυμαστήν επιτυχία […] 
Με πόση ευγνωμοσύνη θυμούνται την περίφημη Διευθύντριά τους, την κ. Μυρσίνη Κλε-
άνθους-Παπαδημητρίου […]» (Αμαριώτου, 1952). 
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Ο στοχασμός ως μια κριτική αυτοεκτίμηση του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

Τσιτινίδου Χρυσάνθη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 M.Εd στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία 

tsitinidou@hotmail.com 

Περίληψη 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής του ανθρώπου, οι πολιτισμικές και οικονομικές εξελίξεις και 
η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών καθιστούν απαραίτητη τη μύηση του εκπαιδευτικού 
σ’ένα αναπλαισιωμένο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Ο σύγχρονος εκπαιδευτι-
κός αναστοχάζεται και κατανοεί την παιδαγωγική διαδικασία με σκεπτικισμό. Ο ίδιος 
ενεργεί δημιουργικά, επιμορφώνεται για τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, στοχά-
ζεται και διδάσκει με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές. Αναδιαρ-
θρώνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις, αναπτύσσει δημιουργικό και συνεργατικό 
κλίμα και ενθαρρύνει καλλιεργώντας την κριτική συνείδηση στους μαθητές του. Ο ρό-
λος του κατακτά την στοχαστικοκριτική σκέψη, με σκοπό την αποτελεσματική μά-
θηση. Ως αποτέλεσμα η στοχαστική διδασκαλία ενισχύει και προωθεί την επαγγελμα-
τική και προσωπική του εξέλιξη. Η παρούσα ανασκόπηση μέσω της βιβλιογραφίας, 
έχει στόχο να αναδείξει τον στοχασμό ως μέσο κατάκτησης της αποτελεσματικότητας 
του ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: στοχασμός, αποτελεσματική μάθηση, εκπαιδευτικός, διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Σε μία κοινωνία μάθησης, διάδοσης γνώσεων και πολυπολιτισμικών αλλαγών, ο εκ-
παιδευτικός αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στους χώρους της Εκπαίδευσης. Οι μέθο-
δοι διδασκαλίας, τα αναλυτικά προγράμματα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναδιαρ-
θρώνονται ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα (Whitty, 2005). Ο εκπαιδευτι-
κός, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα, στοχάζεται, μέσω στο-
χασμού ανακαλύπτει τις δυνατότητες και ικανότητές του, διορθώνει τις λανθασμένες 
του επιλογές και εξελίσσεται προσωπικά και επαγγελματικά (Minott, 2008).Το νέο 
προφίλ του μεταβάλλεται από μεταδότη της γνώσης σε καθοδηγητή και διευκολυντή 
της μαθησιακής διαδικασίας. Ο ίδιος με σκοπό να γίνει αποτελεσματικός μεταδότης 
της γνώσης, στοχάζεται ως μέσο κριτικής αυτοεκτίμησης και επαναπροσδιορίζει τη δι-
δασκαλία του. Ο στοχασμός ως μέσο κριτικής του εαυτού του αναδιοργανώνει την 
προσέγγιση της μάθησης με τρόπο αποτελεσματικό. Ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευ-
τικός παρουσιάζει καλύτερο επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές και συ-
ναδέλφους και υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης (Rocco, 2010). Ο 
στοχαστής εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια διαδικασία ανάλυσης της διδακτικής πρά-
ξης και καλείται να εκτιμήσει και να αναλύσει τη διδακτική πράξη αμφιταλαντευόμε-
νος θετικά και αρνητικά για τα αποτελέσματά της, αποσκοπώντας στην εφαρμογή της 
κριτικής του αυτοεκτίμησης και μετατρέπεται σε έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό. 
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Η έννοια της στοχαστικής σκέψης, παρουσιάζεται αρχές του 20ου αιώνα, όπως επιση-
μαίνεται στην παρούσα μελέτη, η οποία μας επισημαίνει τη διαχρονικότητα του στο-
χασμού ως μέσο κριτικής αυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού σε μια κοινωνία με αθρόα 
μέσα και εργαλεία προσέγγισης της μάθησης. Η αποτελεσματική μάθηση χρειάζεται 
τον στοχαστικοκριτικό εκπαιδευτικό που θα επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους και ερ-
γαλεία.  

Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός 

Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, λαμβάνει υπόψη το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο ο-
ποίο διδάσκει και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στην Εκπαίδευση. Τα επαγγελμα-
τικά χαρακτηριστικά του, οι διδακτικές του δεξιότητες και το κλίμα της τάξης λειτουρ-
γούν ως «προστιθέμενη αξία» στην αποτελεσματικότητά του (Laurillard, 2012). Ο ίδιος 
έχοντας ως σκοπό την αποτελεσματική μάθηση και την κατάκτηση της γνώσης, αξιο-
λογεί και επαναπροσδιορίζει τη δράση του διαρκώς, βρίσκεται σε μια πορεία στοχα-
σμού για τη βελτίωση της δράσης του (Λιακοπούλου, 2012). Μέσω του στοχασμού 
μετατρέπεται σε έναν στοχαστικοκριτικό εκπαιδευτικό, εκπληρώνοντας την αποτελε-
σματικότητά του ως προς την κατάκτηση της γνώσης. Απαλλάσσεται από προκαταλή-
ψεις και είναι σκεπτικιστής και υπεύθυνος. Κρίνει πριν και μετά τη διδακτική πράξη 
αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής και αποσκοπεί στην κοινωνική δικαιοσύνη (Schon, 
1983). Η αποτελεσματικότητα της μάθησης μέσω του στοχασμού προδιαγράφει την 
προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού στις σύγχρονες διαστάσεις της μάθησης. 

Όπως αναφέρει ο Shor (1992), ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, υποστηρίζει δυ-
νητικά του μαθητές του, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου θα αναπτύσσουν τις σκέ-
ψεις τους με υπομονή. Ο ίδιος διατηρεί μια ισορροπία ως μεσολαβητής στην απόκτηση 
της κριτικής γνώσης αλλά και στην ενδυνάμωση των μαθητών. Οι μαθητές και ο εκ-
παιδευτικός αναπτύσσουν μια ενδυναμωτική παιδαγωγική όπου ο αποτελεσματικός εκ-
παιδευτικός ορίζει την διαδικασία προσέγγισης της μάθησης με σκοπό την ενδυνάμωση 
των μαθητών του. 

Ο Κάστανος (1995) τονίζει τη σημαντικότητα του ρόλου του αποτελεσματικού εκπαι-
δευτικού στις συναισθηματικές και βουλητικές λειτουργίες. Επισημαίνει ότι ο εκπαι-
δευτικός οφείλει να ξυπνήσει το συναίσθημα στην ψυχή του παιδιού, καθοδηγώντας 
το, να χαίρεται μέσα από τη μάθηση και να κατακτά τη γνώση με τρόπο που το κάνει 
ευτυχισμένο. 

Υπάρχουν δέκα είδη συμπεριφοράς του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, σύμφωνα με 
τον Borich (όπως αναφέρεται στο Killen, 2005). Τα πέντε πρώτα είναι τα βασικά είδη 
και τα υπόλοιπα πέντε, τα καταλυτικά είδη συμπεριφοράς. Αποτελεί βασικό είδος στη 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού να έχει καθαρότητα στον λόγο του να είναι σαφής και 
να εφαρμόζει ποικιλία διδακτικών μέσων, να προσηλώνεται στο καθήκον του, να ανα-
τροφοδοτεί τους μαθητές και να τους εμπλέκει στη διαδικασία της μάθησης. Τα κατα-
λυτικά είδη συμπεριφοράς είναι η χρήση των ιδεών των μαθητών από τον εκπαιδευ-
τικό, η δόμηση του μαθήματος, η τεχνική των ερωτήσεων, η ενθάρρυνση των μαθητών 
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και ο ενθουσιώδης εκπαιδευτικός, γιατί με αυτό τον τρόπο δίνει κίνητρο στους μαθητές 
του θετικά αποτελέσματα στην απόδοση τους, στην επιτυχία και τις υψηλές αποδόσεις 
σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Ο στοχασμός ως μέσο της αποτελεσματικής μάθησης 

Σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, η μάθηση είναι μια διαδικασία που 
σκοπό έχει την τροποποίηση της συμπεριφοράς του μαθητή και εξαρτάται από τις ε-
μπειρίες και το στυλ μάθησης του κάθε μαθητή. Διάφορες θεωρίες μάθησης σημαντι-
κών εκπροσώπων αναφέρονται στο τρόπο που σχετίζεται ο άνθρωπος με το περιβάλλον 
του, ώστε να είναι ικανός να στηρίζεται εμπειρικά μέσα από τα δεδομένα που προκύ-
πτουν και να προσπαθεί να ερμηνεύσει τα δεδομένα (Slavin, 2007).  

Ο εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να παρατηρεί την παιδαγωγική διαδικασία και να 
συμβάλει στην διόρθωση και αναπροσαρμογή των μαθησιακών του προσεγγίσεων. 
Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης του δημιουργούνται, ποικίλα ερωτήματα σχετικά 
με την καλύτερη εφαρμογή και διεξαγωγή της μαθησιακής πράξης, όπως «τι να κάνω;» 
«πώς να το κάνω;», «γιατί συνέβη;». Αυτό ονομάζεται στοχαστική διδασκαλία και α-
ναφέρεται στην θεωρητική εκτίμηση και εξέταση, μέσω της παρατήρησης των γεγονό-
των, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Jack, 2016). Ο εκπαιδευτικός 
αποφασίζει να ελέγξει τις διδακτικές του στρατηγικές και να αναστοχαστεί πάνω σε 
αυτές, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους, οι οποίες θα ωφελήσουν και θα υποστηρίξουν 
δυνητικά τους μαθητές. Η στοχαστική διδασκαλία πραγματώνεται όταν η εμπειρία σε 
συνδυασμό με τον προβληματισμό, ωθούν τον εκπαιδευτικό στον στοχασμό και ανα-
στοχασμό μέσα από μια κριτική αυτοεκτίμηση του ρόλου του. Η διεργασία του στοχα-
σμού αποσκοπεί σε αλλαγές στον τρόπο της διδασκαλίας του, ομοίως στην επαγγελμα-
τική του προσωπική ανάπτυξη.  

Πλήθος ορισμών, μοντέλων, μεθοδολογιών και πρακτικών που αφορούν το στοχασμό, 
ως έννοια και διεργασία στην εκπαιδευτική πράξη, έχουν εμφανιστεί από τη δεκαετία 
του ’80 και από τότε που ο Schon παρουσίασε το στοχασμό στη δράση. Παρά ταύτα, 
δεν κατέστη δυνατός ο μετασχηματισμός του αρχικού ενθουσιασμού σε μια γενική ο-
μοφωνία από τον εκπαιδευτικό τομέα. Έγινε προσωπική επιλογή δύο εκ των εκπροσώ-
πων καθώς θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικοί και από τους πρώτους που αναφέρθη-
καν στο στοχασμό και έδωσαν τα σκήπτρα σε νεότερους όπως ο Shon, o Brookfield 
και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι και παιδαγωγοί.  

Σύμφωνα με τον Dewey (1910/1997), τρία είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά του 
στοχαστικού εκπαιδευτικού, να είναι «ανοιχτόμυαλος» αντιμετωπίζοντας τις προκλή-
σεις με σκεπτικισμό, να δίνεται ολόψυχα στην εκπαίδευση και να είναι υπεύθυνος. Η 
ενεργή, επίμονη και προσεκτική θεώρηση μιας υποτιθέμενης γνώσης και των αποτελε-
σμάτων της αποτελούν μια συνειδητή στοχαστικοκριτική σκέψη.  
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Ο Schon (1983) αναφέρθηκε στον στοχασμό, ο οποίος εμφορείται πριν κατά τη διάρ-
κεια και μετά τη διδακτική πράξη. Στην πρώτη μισή ώρα με τον μαθητή, ο εκπαιδευτι-
κός έχει σκιαγραφήσει τον μαθητή και σε περίπτωση που βρει κάποιο στοιχείο οφείλει 
άμεσα να το πλαισιώσει στοχαστικοκριτικά και εμπειρικά ώστε να επισπεύσει την α-
ποτελεσματική διδακτική πράξη. Εξηγεί τα τρία μοντέλα ανάπτυξης του στοχασμού, 
την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διδασκαλίας, την κατανόηση του ρόλου του 
στην τάξη, καθώς και τον στοχασμό στα ηθικά ζητήματα ισότητας και δικαιοσύνης και 
γενικότερα την επιρροή των θεσμικών και κοινωνικών παραγόντων. Αργότερα, το 
1996 ο ίδιος, εισήγαγε τη στοχαστική διδασκαλία ως μια κριτική αυτοεκτίμηση και 
αυτοαξιολόγηση των δασκάλων, η οποία εφαρμόστηκε σε πανεπιστήμια της Αμερικής 
(Schon, 1987). 

Ο εκπαιδευτικός έχει μια συνεχή οπτική και λεκτική επαφή με τους μαθητές του, στην 
πορεία μεταφέρει τις σκέψεις του σε έναν εσωτερικό διάλογο, αποσκοπώντας την αυ-
τοκριτική μέσω στοχασμού. Ο διαλογικός εκπαιδευτικός, παρακολουθεί στοχαστικά 
τις αντιδράσεις του εαυτού του και προσπαθεί να τις ερμηνεύσει (English, 2016). Η 
ικανότητα της αυτοκριτικής είναι ένας τρόπος αναστοχασμού και αυτοελέγχου. Σύμ-
φωνα με τον Brookfield (1995), η στοχαστική διδασκαλία, είναι το μέσο να αναγνωρί-
σουν οι εκπαιδευτικοί τις αδυναμίες τους και να εξελιχθούν σε προσωπικό επίπεδο, 
έχοντας αυτοεπίγνωση των πράξεων και της συμπεριφοράς τους, καθώς διδάσκουν. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιχείρησε να οριοθετήσει εννοιολογικά τη 
σημαντικότητα του στοχασμού ως μια κριτική αυτοεκτίμηση στην αποτελεσματικό-
τητα του ρόλου του εκπαιδευτικού. Σήμερα, η αλματώδης ανάπτυξη της γνώσης σε 
όλες τις εκφάνσεις της, προτρέπει τον εκπαιδευτικό να ενεργήσει δημιουργικά με σκε-
πτικισμό και στοχαστικότητα ώστε να κατακτήσει την αποτελεσματικότητα στη διδα-
σκαλία του. Ο σκεπτόμενος εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τα νέα δεδομένα εφαρμόζο-
ντας τη στοχαστικοκριτική σκέψη, διερωτάται και κρίνει τη διδασκαλία του, βελτιώνε-
ται και αναθεωρεί με διορατικότητα. Αυτό που πρέπει να αποτελεί ζητούμενο και ύψι-
στο στόχο κάθε εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού σχεδιασμού, είναι η πορεία της γνώ-
σης-εμπειρίας, ο διαρκής στοχασμός για τις επιλογές του και τον τρόπο που ενεργεί. 
Αυτή τη διαδικασία καλείται να αξιολογήσει ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ως σκε-
πτικιστής και στοχαστικοκριτικός της παιδαγωγικής διαδικασίας. 
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Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: προϋποθέσεις διάχυσής της στα ελλη-
νικά αναλυτικά προγράμματα - μία προσέγγιση 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής, ΜΔΕ στην Ειδική Αγωγή 

t.kar@live.com 

Περίληψη 

Στην ανακοίνωση επιχειρείται η προσέγγιση με κριτικό τρόπο βασικών προϋποθέσεων 
διάχυσης της εκπαίδευσης για την αειφορία στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση του μαθητικού δυνα-
μικού μιας χώρας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη και την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής ηθικής αποτελεί σύγχρονη ανάγκη, η οποία σχετίζεται με την από-
δοση αυξημένης προστιθέμενης αξίας στη δημιουργία ενός οικουμενικού πλαισίου αρ-
μονικής συνύπαρξης ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, ζητήματα αει-
φορίας προσεγγίζονται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η αναδιάρ-
θρωση των υφιστάμενων αναλυτικών προγραμμάτων και των δομών του εκπαιδευτι-
κού συστήματος που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση απαιτεί οργανω-
μένη προσπάθεια στην κατεύθυνση της προσαρμογής της χώρας στο διεθνές συγκεί-
μενο. Μία τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να θεμελιώνεται γύρω από το ακόλουθο 
τρίπτυχο προϋποθέσεων: (1) προπαρασκευαστικό στάδιο διερεύνησης της ενημερότη-
τας του πληθυσμού για την αειφορία, (2) έμφαση στην καλλιέργεια της ηθικής διάστα-
σης της αειφορίας, (3) αξιοποίηση σωρευμένης μέχρι σήμερα εμπειρίας εκπαιδευτικών 
φορέων για τη σταδιακή εγκαθίδρυση κουλτούρας περιβαλλοντικής ηθικής στον μαθη-
τικό πληθυσμό.        

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, αναλυτικά προγράμματα, 
προϋποθέσεις διάχυσης 

Εισαγωγή 

Η διείσδυση της εκπαίδευσης για την αειφορία στο αναλυτικό πρόγραμμα των δύο 
πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης (και όχι μόνο) αποτελεί επιτακτικό αίτημα και α-
νάγκη της εποχής. Η θέση αυτή δεν αποτελεί θέσφατο ή προσπάθεια επιβολής λεκτικού 
βερμπαλισμού, αλλά η ορθότητα και αποδοχή της θεμελιώνονται σε ένα αντικειμενικό 
γεγονός: την άνευ προηγουμένου επίδραση των ανθρώπινων ενεργειών στο φυσικό πε-
ριβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στη 
φύση έχουν, άλλωστε, αποτελέσει αφορμή για τη θεωρητική ανάπτυξη της εκπαίδευ-
σης για την αειφορία, την προσπάθεια ορισμού της, καθώς και τον σχεδιασμό συντονι-
σμένων δράσεων φορέων, κυβερνήσεων, εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών. 

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
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Η προσπάθεια ορισμού της εκπαίδευσης για την αειφορία έχει απασχολήσει πλήθος 
ερευνητών και οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, με πολλούς από αυτούς να διατυπώνουν 
προβληματισμούς ως προς το πόσο εφικτή είναι η προσέγγιση ενός ευρέος consensus 
(Reid, 2002· Stables, 2001· Σκούλλος, 2007· Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Στην πα-
ρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον όρο εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 
(ε.α.α.), η οποία νοείται ως ιδιαίτερη μορφή εκπαίδευσης που αφορά ένα ολιστικό, διε-
πιστημονικό πλαίσιο που ενσωματώνει τις έννοιες της ανθρώπινης, της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, παράλληλα με περιβαλλοντικές ανησυχίες (Hopkins, 
Damlamiam & Lopez Ospina, 1996). Η αξιοποίηση της εκπαίδευσης ως βασικού πυ-
λώνα διαμόρφωσης στάσεων ζωής και απόψεων των μαθητών θεωρείται το καταλλη-
λότερο μέσο για την προώθηση των σκοπών της εκπαίδευσης για την αειφορία και τη 
δημιουργία αειφόρων κοινωνιών (Ζαχαρίου & Κατσίκης, 2006). 

Η UNESCO (2005) προσέδωσε στην ε.ε.α. ένα σύνολο αρχών που διέπουν το πνεύμα 
της. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται η αναγνώριση της ποικιλότητας, ο σεβασμός και η 
ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, καθώς και η προβολή του σεβασμού και της αξιο-
πρέπειας που θεμελιώνουν την αειφόρο ανάπτυξη στην προσωπική και επαγγελματική 
ζωή των ανθρώπων. Προσεγγίζοντας κριτικά τις παραπάνω αρχές, διαπιστώνει κανείς 
πως επίκεντρο της ε.α.α. αποτελεί ο άνθρωπος και η προσωπικότητά του, η οποία επι-
χειρείται να συνδεθεί με αναπόσπαστες και διεθνώς κατοχυρωμένες αξίες, όπως η α-
νοχή στη διαφορετικότητα και η αποδοχή της ποικιλομορφίας ως στοιχείο ενδυνάμω-
σης της κοινωνικής συνοχής. Διαφαίνεται έτσι η σχέση της ε.α.α. με τη δημοκρατία και 
την εκπαίδευση στη βάση αρχών που προτάσσουν την ισότητα στην απόλαυση δικαιω-
μάτων. Βασικό πολιτικό δικαίωμα αποτελεί η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Συνεκδοχικά, η προστασία και φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί καθή-
κον μιας δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας. Μόνο μια δημοκρατικά οργανω-
μένη και ρυθμισμένη συμβιωτική σχέση δύναται να συνδέσει την ομαλή συνύπαρξη 
ανθρώπου-φύσης με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό του ατόμου με σχέση που προ-
άγει τόσο τον άνθρωπο όσο και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο 
της εκτεταμένης αλλαγής, μια κοινωνία μπορεί να καταφύγει στο εκπαιδευτικό της σύ-
στημα προκειμένου να προωθήσει στα νεότερα μέλη της την αλλαγή νοοτροπίας και 
τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον και την 
προστασία του.   

Προϋποθέσεις ένταξης της ε.α.α. στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστούν οι προϋποθέ-
σεις ένταξης της εκπαίδευσης για την αειφορία στο αναλυτικό πρόγραμμα των δύο 
πρώτων βαθμίδων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις με 
σειρά που υποδηλώνει τη λογική τους συνάφεια στο πλαίσιο μίας εξελικτικής πορείας 
στον χρόνο. Αυτές είναι:  

Σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, προτάσσεται η διερεύνηση των απόψεων, στάσεων 
και αντιλήψεων, καθώς και της ενημερότητας του πληθυσμού σε θέματα αειφορίας και 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από κατάλληλους κρατικούς φορείς. Οι δυνατότητες 
που προσφέρει η ερευνητική μεθοδολογία είναι πάμπολλες και σχετικά εύκολα φορείς 
όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) μπο-
ρούν να συλλέξουν επαρκή όγκο δεδομένων προς ανάλυση, έτσι ώστε να διαφανεί το 
επίπεδο ενημερότητας του μαθητικού πληθυσμού (αλλά απαραιτήτως και άλλων ομά-
δων σχετιζομένων με τον εκπαιδευτικό χώρο, όπως εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμό-
νες) αναφορικά με την ανάπτυξη με βάση την αειφορία, ώστε να εξεταστεί το ενδεχό-
μενο αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης των βασικών υφιστάμενων στόχων που 
διέπουν τα αναλυτικά προγράμματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.    

Εφόσον υπάρχει ομοφωνία ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη (Giddings, 
Hopwood & O’ Brien, 2002), κάθε σχεδιασμός σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων 
θα πρέπει να δίνει προσοχή και στις τέσσερις διαστάσεις που την απαρτίζουν: οικονο-
μική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δο-
θεί στην ηθική διάσταση, καθώς η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
μαθητές αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της εκπαίδευσης για την αειφορία. Μέσω του 
προβληματισμού και την επιχειρηματολογία για το τι είναι ηθικό και τι όχι αναφορικά 
με τη μεταχείριση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο δύναται να αναπτυχθεί στα-
διακά η περιβαλλοντική ηθική (Σταυροπούλου & Πολυδωρόπουλος, 2004). Προς αυτή 
την κατεύθυνση διαφαίνεται να κινείται η προσπάθεια ορισμού της ε.α.α. από το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο (2011), το οποίο δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση και κινητο-
ποίηση των πολιτών για την υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικής ηθικής και της σταδιακής 
διαμόρφωσης ενός αειφόρου τρόπου ζωής. Η προσέγγιση αυτή τοποθετείται στο πλαί-
σιο μίας εναλλακτικής διδακτικής που προτάσσει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Κοσσυβάκη, 
2006).  

Τέλος, βασική προϋπόθεση για τη διάχυση της ε.α.α. αποτελεί η αξιοποίηση της εμπει-
ρίας που υπάρχει ήδη στον εκπαιδευτικό χώρο από την υλοποίηση περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, αλλά και τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως η διεξαγωγή μεγά-
λων ερευνών αξιολόγησης της σωρευμένης εμπειρίας σε επιμέρους τομείς του εκπαι-
δευτικού συστήματος (λ.χ. ειδική και διαπολιτισμική αγωγή) δεν αποτελεί παράδοση 
στην εγχώρια πραγματικότητα, με τον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να μην 
αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, διαπιστώνει κανείς πως η εξαγωγή συμπερασμάτων για το 
πού βρίσκεται η ε.α.α. στην Ελλάδα καθίσταται ένα εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα. 
Κατά συνέπεια, το σχετικό έλλειμμα δε βοηθά και τη λήψη αποφάσεων ως προς το πού 
πρέπει να στραφεί η ε.α.α. σε εθνικό επίπεδο. Εδώ μπορούν να αποδειχτούν βοηθητικές 
έρευνες διερευνητικού χαρακτήρα, που αναφέρθηκαν παραπάνω στο αρχικό προπαρα-
σκευαστικό επίπεδο της εκ νέου διάχυσης της ε.α.α. στα αναλυτικά προγράμματα. Προ-
στιθέμενη αξία μπορούν να έχουν και έρευνες που συνδέουν τις αξίες και αρχές της 
ανάπτυξης για την αειφορία με ταυτόσημες αξίες άλλων γνωστικών αντικειμένων, 

2532/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



όπως τα Θρησκευτικά, στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης (Μπάτσιος, 2014· 
Μαζνέικος & Γκίρμπας, 2015).      

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Η παρούσα προσέγγιση της εκ νέου διάχυσης της ε.α.α. στα αναλυτικά προγράμματα 
αναδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περι-
βάλλον. Κάτι τέτοιο δε σημαίνει πως θα πρέπει να αποτελέσει πεδίο επιβολής ιδεών 
και αξιών, αλλά πως θα προσαρμοστεί σε τοπικές ανάγκες και διαφορετικά κοινωνικο-
πολιτικά πλαίσια, διατηρώντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της (Φλογαΐτη, 2011). Άλ-
λωστε, η αντιμετώπιση οικουμενικών προκλήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος συνδέεται με συλλογική δράση και διαπραγμά-
τευση των κοινωνικών όρων της αειφορίας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο στο πλαίσιο 
λειτουργίας δημοκρατικών πολιτευμάτων με πλουραλιστικό προσανατολισμό, ο οποίος 
θεμελιώνεται στον κοινωνικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δια-
πραγματεύσεις και δράσεις. Σε εθνικό επίπεδο, διαπιστώνει κανείς πως οι δυνατότητες 
ενίσχυσης της ε.α.α. είναι εκτεταμένες, καθώς δεν υφίσταται συλλογική κουλτούρα πε-
ριβαλλοντικής ηθικής στον μαθητικό και ενήλικο πληθυσμό. Ως εκ τούτου, μεταρρυθ-
μιστικές προσπάθειες στην κατεύθυνση της προώθησης κοινά συμπεφωνημένων αξιών 
δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση της εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά επιτακτική 
ανάγκη της παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας της μετανεωτερικής εποχής. 
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Εφαρμογή του επαγωγικού και του παραγωγικού λογικού σχήματος 
στον ηλεκτρισμό 

 Μπαράκος Κωνσταντίνος, can. M.Εd, k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με την εφαρμογή του επαγωγικού και του παραγω-
γικού λογικού σχήματος για τη συναγωγή συμπερασμάτων στα σχολικά βιβλία φυσι-
κών επιστημών. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την εφαρμογή των παραπάνω σχημά-
των στο βιβλίο Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου στην πρώτη ενότητα, την ενότητα του Ηλε-
κτρισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρισμός, παρατηρησιακή πρόταση, φυσικές επιστήμες, φιλοσο-
φία επιστημών, παραγωγή – επαγωγή. 

Abstract 

In this paper we deal with the application of the inductive and productive logical scheme 
for the conclusion of conclusions in the physical science textbooks. In particular, we 
will study the application of the above figures in the Physics Book of G Gymnasium in 
the first section, the Unit of Electricity. 

Key words: Electricity, observation proposal, natural sciences, science philosophy, 
production - induction. 

Εισαγωγή 

Το επαγωγικό λογικό σχήμα αποτελεί τη βάση της εμπειρικο-επαγωγικής εικόνας της 
Επιστήμης για τη συναγωγή συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τον Ayer: «Το επαγωγικό 
λογικό σχήμα στοχεύει στην κάλυψη όλων των περιπτώσεων κατά τις οποίες περνάμε 
από μια συγκεκριμένη παρατηρησιακή πρόταση ή ένα σύνολο συγκεκριμένων παρα-
τηρησιακών προτάσεων σε εμπράγματο συμπέρασμα το οποίο τυπικά δεν συνεπάγε-
ται» (Ayer, 1956, σ. 72, όπ. αναφ. στο Κουλαΐδης, 2001α, σ. 280). 

Η χρήση του επαγωγικού λόγου είναι κυρίαρχη για τη συναγωγή επιστημονικών νό-
μων. Το επαγωγικό λογικό σχήμα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια. Κατ' 
αρχάς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων κάτω από δια-
φορετικές συνθήκες πριν τη διατύπωση της γενίκευσης. Επιπλέον, καταλήγει σε γενι-
κεύσεις στις οποίες δεν έχει το δικαίωμα να καταλήξει με βάση την τυπική λογική 
(Jones & Perry, 1982). 

Από την άλλη, ο υποθετικο-παραγωγισμός έχει στόχο να ασκήσει κριτική στην εμπει-
ρικο-επαγωγική παράδοση. Οι κύριοι εκφραστές αυτού του σχήματος είναι οι Popper 
και Lakatos. Ο Popper υποστηρίζει ένα ορθολογιστικό σχήμα και αναφέρει στο βιβλίο 
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του Αντικειμενική Γνώση: «η κύρια ενασχόλησή μας στην Επιστήμη και στη Φιλοσο-
φία πρέπει να είναι η αναζήτηση της αλήθειας». Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθο-
δολογίας κατά τον Popper είναι πως τα μόνα επιχειρήματα που επιτρέπονται στην Επι-
στήμη είναι εκείνα που είναι σωστά δομημένα, σύμφωνα με το παραγωγικό σχήμα. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητη η χρήση της αρχής της διαψευσιμότητας (Popper, 1979, σ. 
44, όπ. αναφ. στο Κουλαΐδης, 2001β, σ. 296). 

 Τα δυο λογικά σχήματα χρησιμοποιούνται συχνά σε όλα τα σχολικά βιβλία Φυσικής. 
Ιδιαιτέρως εμφανής, σύμφωνα με την εμπειρία μας, είναι η χρήση τους στο βιβλίο Φυ-
σικής της Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα του Ηλεκτρισμού, με την οποία θα ασχοληθούμε 
στη συνέχεια.  

1. Εφαρμογή του επαγωγικού και του παραγωγικού λογικού σχήματος στον ηλε-
κτρισμό. 

Το επαγωγικό και το παραγωγικό λογικό σχήμα χρησιμοποιούνται συχνά στα σχολικά 
εγχειρίδια Φυσικής. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τη χρήση τους 
στην ενότητα του Ηλεκτρισμού, στο βιβλίο Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου, παρουσιάζο-
ντας ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής του καθενός καταγεγραμμένες σε δυο πίνα-
κες. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμο-
γής του επαγωγικού λογικού σχήματος.  

Πίνακας 1.  
Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής του επαγωγικού λογικού σχήματος 

Ενό-
τητα 

Σε-
λίδα 

Απόσπασμα Σχόλια 

1.1 11 Έχεις παρατηρήσει ότι πολλές 
φορές οι τρίχες έλκονται από τη 
χτένα καθώς χτενίζεις τα μαλλιά 
σου;  

 

Τρίψε δυνατά ένα πλαστικό χά-
ρακα ανάμεσα στα φύλλα του βι-
βλίου σου. Στη συνέχεια πλησί-
ασέ τον σε μικρά χαρτάκια. Θα 
παρατηρήσεις ότι ο χάρακας έλ-
κει τα χαρτάκια, δηλαδή ασκεί 
δύναμη σ' αυτά.  

 

Τα δυο παραδείγματα που 
χρησιμοποιούνται είναι οικεία 
στους μαθητές από το δημο-
τικό. Στα παραδείγματα αυτά 
είναι σαφής η εφαρμογή του 
επαγωγικού λογικού σχήμα-
τος. Παρουσιάζονται δυο πα-
ρόμοιες διαδικασίες οι οποίες 
καταλήγουν και οι δυο στο ί-
διο αποτέλεσμα, έπειτα από 
την τριβή δυο σωμάτων παρα-
τηρείται το ίδιο αποτέλεσμα.  

Το παράδειγμα ακολουθείται 
από τη γενίκευση και την επα-
λήθευσή της από περισσότερα 
παραδείγματα. Επιπλέον 
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Γενίκευση: Τα σώματα που απο-
κτούν την ιδιότητα να ασκούν 
δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα, 
όταν τα τρίψουμε με κάποιο 
άλλο σώμα, λέμε ότι είναι ηλε-
κτρισμένα.  

 

Επιβεβαίωση: Για να ελέγξουμε 
αν ένα σώμα είναι ηλεκτρι-
σμένο, χρησιμοποιούμε το ηλε-
κτρικό εκκρεμές 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπάρχει τρόπος επιβεβαίωσης 
της ηλέκτρισης με τη βοήθεια 
του ηλεκτρικού εκκρεμούς, 
ενώ τέλος αναφέρεται η δια-
φορά της ηλεκτρικής από την 
μαγνητική δύναμη. 

 

Η εφαρμογή του επαγωγικού 
λογικού σχήματος βρίσκεται 
στην αρχή της παραγράφου. 
Με αυτόν τον τρόπο προωθεί-
ται η εμπειρικο-επαγωγική ει-
κόνα της Επιστήμης.  

Σ' αυτό το παράδειγμα ακο-
λουθούνται και οι τρεις αρχές 
του επαγωγισμού (Κουλαϊδής, 
2001α). Η αρχή της συσσώ-
ρευσης ικανοποιείται μερικώς 
με τα δυο παραδείγματα. Η 
αρχή της επαγωγής ικανο-
ποιείται αφού οι γενικεύσεις 
προκύπτουν από τις παρατη-
ρήσεις των παραδειγμάτων. 

Η αρχή της επιβεβαίωσης ικα-
νοποιείται από τα επιπλέον 
παραδείγματα που περιγράφο-
νται καθώς και από τον πειρα-
ματικό τρόπο επιβεβαίωσης 
της ηλέκτρισης  

2.3 45 Μεταβάλλουμε τις τιμές ηλε-
κτρικής τάσης που εφαρμόζουμε 
στα άκρα ενός μεταλλικού αγω-
γού ..... 

 

Τα αποτελέσματα των μετρή-
σεών μας καταγράφονται στον 
πίνακα 2.1 .... 

Στο παράδειγμα αυτό δίνεται 
στους μαθητές ένα πίνακας τι-
μών που περιέχει τις τιμές στα 
της τάσης στα άκρα ενός αγω-
γού, της έντασης του ρεύμα-
τος που τον διαρρέει και του 
λόγου της τάσης προς την έ-
νταση του ρεύματος. Με αυτό 
το παράδειγμα ένας μαθητής 
που είναι εξοικειωμένος με τα 
ανάλογα ποσά από τα 
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Η γενίκευση πειραματικών δε-
δομένων παρόμοιων με τα προη-
γούμενα οδήγησε το Γερμανό 
φυσικό Ωμ (Ohm) στη διατύ-
πωση ενός νόμου που είναι γνω-
στός ως νόμος του Ωμ:  

Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού 
ρεύματος που διαρρέει ένα με-
ταλλικό αγωγό είναι ανάλογη 
της διαφοράς δυναμικού (V) που 
εφαρμόζεται στα άκρα του.  

 

 

μαθηματικά της Α΄ Γυμνα-
σίου μπορεί να αναγνωρίσει 
πως η ένταση και η τάση είναι 
ποσά ανάλογα και ο συντελε-
στής αναλογίας είναι ίσος με 
το 1/R. Σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση βοηθά και παρουσίαση 
των τιμών σε γραφική παρά-
σταση Ι-V. Με τα παραπάνω ο 
μαθητής μπορεί να καταλάβει 
τον επαγωγικό συλλογισμό. 

 

Ακολουθεί η γενίκευση με τη 
διατύπωση του νόμου το Ohm 
και τον μαθηματικό τύπο που 
συνδέει τα τρία μεγέθη (Ι, V 
και R). Σε αυτό το παράδειγμα 
δεν υπάρχει επαλήθευση. Εν-
δεχομένως θεωρείται περιττή 
καθώς η μαθηματική σχέση 
περιορίζεται για τους μεταλλι-
κούς αγωγούς που είναι αντι-
στάτες. Σ' αυτό το παράδειγμα 
η αρχή της συσσώρευσης ικα-
νοποιείται με τη βοήθεια του 
πίνακα. Η αρχή της επαγωγής 
ικανοποιείται βασιζόμενη στη 
γραφική παράσταση και τη 
σχέση αναλογίας των δυο με-
γεθών. Η αρχή της επιβεβαίω-
σης δεν ικανοποιείται γιατί 
δεν ακολουθεί επανάληψη του 
πειράματος με άλλο δίπολο. 
Αντιθέτως, μάλιστα αναφέρο-
νται δυο περιπτώσεις στις ο-
ποίες δεν ισχύει ο νόμος.  

Το ιδανικό, στην περίπτωση 
αυτή, θα ήταν όχι να αλλάξει 
η δομή του βιβλίου, αλλά να 
αναπλαισιωθεί με μια πειρα-
ματική διάταξη και οι μαθητές 
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να εκτελέσουν το πείραμα σε 
ομάδες. Από τα αποτελέ-
σματα όλων των ομάδων να 
σχεδιαστούν οι γραφικές πα-
ραστάσεις που θα επαληθεύ-
ουν το νόμο του Ohm. Η πει-
ραματική διδασκαλία, χωρίς 
να αποτελεί αυτοσκοπό, μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει την επί-
λυση προβλημάτων και την ε-
πιτυχή αντιμετώπιση της πρα-
κτικής εργασίας (Hodson, 
1990). 

 

Ο πίνακας 2 που έπεται περιλαμβάνει ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής του παρα-
γωγικού λογικού σχήματος.  

Πίνακας 2.  
Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής του παραγωγικού λογικού σχήματος 

Ενό-
τητα 

Σε-
λίδα Απόσπασμα Σχόλια 

2.1 36  Γενικά σ’ έναν αγωγό είναι δυ-
νατόν να δημιουργηθεί προσανα-
τολισμένη κίνηση, δηλαδή κί-
νηση προς μια συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση φορτισμένων σωματι-
δίων, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαί-
νει στους μονωτές. Στους μεταλ-
λικούς αγωγούς τα σωματίδια 
που εκτελούν την προσανατολι-
σμένη κίνηση είναι τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια. Λέμε τότε ότι το η-
λεκτρικό ρεύμα διαρρέει τον α-
γωγό.  

 Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται με 
την ίδια ευκολία σε όλους τους α-
γωγούς, για παράδειγμα , σ' ένα 
χάλκινο σύρμα κινούνται ευκο-
λότερα απ' ότι σε ένα σιδερένιο 
σύρμα ίδιων διαστάσεων. Λέμε 
ότι ο χαλκός είναι καλύτερος 

Σ' αυτό το παράδειγμα χρησι-
μοποιείται το παραγωγικό λο-
γικό σχήμα με χρήση της 
αρχή της διαψευσιμότητας 
(Κουλαϊδής, 2001β). 

Το σχήμα είναι παραγωγικό 
γιατί η αγωγιμότητα (δυνατό-
τητα προσανατολισμένης κί-
νησης φορτισμένων σωματι-
δίων εντός υλικού) από ιδιό-
τητα όλων των αγωγών, πε-
ριορίζεται αρχικά σε μια κα-
τηγορία τους, όπως είναι τα 
μέταλλα και στη συνέχεια σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις 
αυτών, όπως ο χρυσός, ο άρ-
γυρος, ο χαλκός, το αλουμίνιο 
και ο σίδηρος (κείμενο και 
στην εικόνα 2.4).  
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αγωγός από το σίδηρο. Στην 
πραγματικότητα ακόμη και 
στους μονωτές τα ηλεκτρόνια κι-
νούνται αλλά με πολύ μεγάλη δυ-
σκολία απ' όση στους αγωγούς 
(εικόνα 2.4).  

 

Ορισμένα υλικά, όπως για παρά-
δειγμα το πυρίτιο και το γερμά-
νιο, κάτω από ορισμένες συνθή-
κες συμπεριφέρονται άλλοτε ως 
αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές. 
Αυτά τα υλικά τα ονομάζουμε η-
μιαγωγούς. 

 

Η διαψευσιμότητα σχετίζεται 
με το γεγονός της έλλειψης α-
γωγιμότητας στους μονωτές. 
Από την εικόνα 2.4, η οποία 
προφανώς βασίζεται σε πει-
ραματικά δεδομένα, φαίνεται 
ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός 
ότι δεν υπάρχει αγωγιμότητα 
στους μονωτές. Εκεί φαίνεται 
οι μονωτές να έχουν πολύ μι-
κρή μεν, αλλά όχι μηδενική, 
αγωγιμότητα.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ίσως θα ήταν καλύτερο να δο-
θεί αρχικά ο ορισμός της ηλε-
κτρικής αγωγιμότητας ενός 
υλικού, στη συνέχεια να δια-
τυπωθεί ο ισχυρισμός ότι όλα 
τα υλικά έχουν ηλεκτρική α-
γωγιμότητα και τέλος να γίνει 
μια ταξινόμησή των υλικών 
σε αγωγούς, ημιαγωγούς και 
μονωτές, με κριτήριο το 
βαθμό της αγωγιμότητάς 
τους.  

 

 
2.2 43 Σ’ ένα κατάστημα μπορείτε να α-

γοράσετε ένα σωλήνα νερού που 
βέβαια δεν περιέχει νερό. Αλλά 
δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα 
κομμάτι σύρμα που να μην περιέ-
χει ηλεκτρόνια. Η πηγή των ηλε-
κτρονίων σ’ ένα κύκλωμα είναι 
το ίδιο το υλικό κατασκευής του 
αγωγού και όχι οι ηλεκτρικές πη-
γές ή οι πρίζες όπως πιστεύουν 
πολλοί άνθρωποι. Όταν κλείνετε 

Σε αυτό το παράδειγμα χρη-
σιμοποιείται το παραγωγικό 
λογικό σχήμα με χρήση της 
αρχής της διαψευσιμότητας 
(Κουλαϊδής, 2001β). 

 

Το σχήμα είναι παραγωγικό 
γιατί από τη γενική διατύ-
πωση ότι τα ηλεκτρόνια φο-
ρείς του ηλεκτρικού 
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το διακόπτη στο κύκλωμα της ει-
κόνας 2.18, η ενέργεια που 

προσφέρεται από την πηγή προ-
καλεί την κίνηση των ηλεκτρο-
νίων που προϋπάρχουν στο 
σύρμα του λαμπτήρα. Ο ρόλος 
της πηγής δεν είναι να προσφέρει 
ηλεκτρόνια στον αγωγό που συν-
δέεται στους πόλους της. Η πηγή 
θέτει απλώς σε προσανατολι-
σμένη κίνηση τα ηλεκτρόνια που 
προϋπάρχουν στον αγωγό. Οι ε-
ταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, ό-
πως η Δ.Ε.Η., δεν πωλούν ηλε-
κτρόνια ή ηλεκτρικό ρεύμα. Πω-
λούν ενέργεια. Οι συσκευές που 
εσείς χρησιμοποιείτε προμηθεύ-
ουν τα ηλεκτρόνια. 

ρεύματος προϋπάρχουν στο ί-
διο το υλικό κατασκευής των 
αγωγών και ότι οι ηλεκτρικές 
πηγές τα θέτουν σε προσανα-
τολισμένη κίνηση προσφέρο-
ντας τους ενέργεια, περνάμε 
σε αναφορά στο σύρμα που 
του λαμπτήρα στο κύκλωμα 
της εικόνας 2.18 και στην κί-
νηση των ηλεκτρονίων που 
προϋπάρχουν σ' αυτό εξαιτίας 
της πηγής του κυκλώματος.  

Η διαψευσιμότητα σχετίζεται 
με την αντίληψη πολλών αν-
θρώπων σύμφωνα με την ο-
ποία ο ρόλος της ηλεκτρικής 
πηγής είναι να προσφέρει η-
λεκτρόνια στον αγωγό που 
συνδέει τους πόλους της. 
Μέσω της διάψευσης της α-
ντίληψης αυτής γίνεται κατα-
νοητός ο ρόλος της πηγής σ' 
ένα κύκλωμα ως παρόχου η-
λεκτρικής ενέργειας που θέ-
τει σε προσανατολισμένη κί-
νηση τα ηλεκτρόνια που προ-
ϋπάρχουν στους αγωγούς και 
τις συσκευές του κυκλώμα-
τος.  

 

Σε αυτό το παράδειγμα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
και άλλος τρόπος διάψευσης. 
Θα μπορούσε να γίνει η υπό-
θεση πως αν η πηγή παρείχε 
τα ηλεκτρόνια τότε οι δυνά-
μεις Coulomb που ήδη έχουν 
διδαχθεί (Αντωνίου, Δημη-
τριάδης, Καμπούρης, Παπα-
μιχάλης & Παπατσίμπα, 
2008), θα έπρεπε να γίνονται 
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άμεσα αντιληπτές, πράγμα 
που δεν συμβαίνει. 

 

Συμπεράσματα 

Στο σχολικό βιβλίο Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα του Ηλεκτρισμού χρησι-
μοποιούνται, συχνά για τη συναγωγή συμπερασμάτων, τόσο το επαγωγικό όσο και το 
παραγωγικό λογικό σχήμα. Τα δυο αυτά λογικά σχήματα έχουν σχετική πληρότητα και 
παρουσιάζονται με τη βοήθεια αρκετών παραδειγμάτων. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για 
τα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του Γυμνασίου και του Λυκείου, που είναι 
γραμμένα με την ίδια φιλοσοφία.  

Η εμπειρικο-επαγωγική μεθοδολογική προσέγγιση φαίνεται να απαντάται συχνότερα 
στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής. Κατά τη χρήση της ίσως να πρέπει να δοθεί περισσό-
τερη έμφαση στην αρχή της επιβεβαίωσης, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 
επαγωγισμού. Επειδή η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται πλέον να γίνεται τυγχάνει της 
αποδοχής ενός μεγάλου μέρους των φιλοσόφων των φυσικών επιστημών (Κολιόπου-
λος, 2006), ενδεχομένως να χρειάζεται να αντικατασταθεί από μια συνεπέστερη εικόνα 
για την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης, την υποθετικο - παραγωγική μεθοδο-
λογική προσέγγιση.  
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Η διδακτική αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης 
στην έννοια της πίεσης 

Μπαράκος Κωνσταντίνος, can. M.Εd, k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Στο Α΄ μέρος της εργασίας προσεγγίζουμε τη διδακτική αναπλαισίωση της επιστημο-
νικής γνώσης εστιάζοντας στην έννοια της πίεσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχο-
λικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου, εξετάζοντας ποια χαρακτηριστικά της σχολικής εκ-
δοχής της επιστημονικής γνώσης συναντούμε εκεί. Στο Β΄ μέρος της εργασίας προσπα-
θούμε να συσχετίσουμε τρεις συγκεκριμένες αντιλήψεις των μαθητών για την εννοιο-
λογική περιοχή της Θερμότητας με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλή-
ψεων των μαθητών: την κυριάρχηση της σκέψης από τα αντιληπτικά δεδομένα, την 
περιορισμένη εστίαση, τη λειτουργικότητα των αντιλήψεων, την αδιάκριτη χρήση εν-
νοιών, τη χρήση γραμμικών αιτιακών συλλογισμών και την ανθεκτικότητα των αντι-
λήψεων στην αλλαγή.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτική αναπλαισίωση, γραμμικοί αιτιακοί συλλογισμοί, μετασχη-
ματισμός, θερμοκρασία, εννοιακές συγχύσεις. 

Abstract 

In Part A of the work we approach the teaching refraction of scientific knowledge by 
focusing on the concept of pressure as presented in the school manual of the Second 
Gymnasium, examining what features of the school version of scientific knowledge we 
encounter there. In the second part of the work we try to relate three specific concep-
tions of the students about the conceptual area of Heat with the following general char-
acteristics of the perceptions of the students: the dominance of thought by the perceptual 
data, the limited focus, the functioning of the perceptions, the indiscriminate use of 
concepts, the use of linear causal considerations and the resilience of perceptions to 
change. 

Key words: didactic reframing, linear causal thoughts, transformation, temperature, 
conceptual confusions. 

Εισαγωγή 

Η διδακτική των φυσικών επιστημών θεωρείται μία αυτόνομη επιστήμη, που δεν ανή-
κει στο πεδίο των φυσικών επιστημών αλλά σε εκείνο των επιστημών της αγωγής. Στό-
χος της είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μπο-
ρούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μαθήματα στο πεδίο των φυσικών επιστημών 
(Κουλαϊδής, 2001). Έτσι θα πετύχουν την αναπλαισίωση των φυσικών επιστημονικών 
φαινομένων, δηλαδή το μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική (Δε-
λέγκος, 2005: Κολιόπουλος, 2017). 
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Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο σχολείο πολλές φορές γίνεται με παρουσί-
αση παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα αυτά είναι προβλήματα και παρατηρήσεις από 
την καθημερινή ζωή και κάνουν την κατανόηση των εννοιών της Φυσικής ευκολότερη 
μέσα από τη βιωματική γνώση (Κολιόπουλος 2017). Στην εργασία μας επιλέξαμε να 
ασχοληθούμε με τον τρόπο παρουσίασης της έννοιας της πίεσης στους μαθητές της Β΄ 
Γυμνασίου, γιατί αυτή είναι δυσνόητη και συχνά συγχέεται με εκείνη της δύναμης, 
όπως προκύπτει από την προσωπική εμπειρία μου ως διδάσκοντος σε Γυμνάσιο αλλά 
από τις έρευνες των α) Σμυρναίου, Ζ. & Φαντάκη, Γ. (2007). β) Φαντάκη Γ., Σταμο-
βλάσης Δ., Σμυρναίου Ζ. & Σιδερίδου Φ. (2007).  

Παρουσίαση της αναπλαισίωσης στη διδασκαλία της πίεσης 

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δούμε την έννοια της αναπλαισίωσης μέσα 
από την επεξεργασία ενός παραδείγματος, που αφορά στην έννοια της πίεσης, από το 
σχολικό βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου, όπου η σχολική γνώση εμφανίζεται «απλο-
ποιημένη». .  

Παράδειγμα 

Σημείο 1.  

 

  

 

 

Σημείο 2.  
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Σημείο 3.  

Σημείο 4.  

 

 

Σημείο 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 Πηγή: 
Κεφάλαιο 4 «ΠΙΕΣΗ»,  

 Φυσική Β΄ Γυμνασίου (ΙΤΥΕ "Διόφαντος", Αθήνα, σ. 65 - 68)  
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Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο, στο παράδειγμά μας, 
απλοποιείται η επιστημονική γνώση για τις ανάγκες της διδασκαλίας.  

Πίνακας 1 Απλοποίηση της φυσικο-επιστημονικής γνώσης για παιδαγωγικούς σκο-
πούς 

Διαστάσεις ως προς τις οποίες η 
φυσικο-επιστημονική γνώση α-
πλοποιείται 

Περιπτώσεις απλοποίησης  

Απλοποίηση του νοήματος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραλείπονται ορισμένες διαστά-
σεις της έννοιας με αποτέλεσμα να 
μην αποδίδεται με πληρότητα το 
περιεχόμενό της.  

 

 

«Πολλές φορές θα έχεις προσπαθήσει να βα-
δίσεις πάνω σε ένα παχύ στρώμα από χιόνι. 
Δυσκολεύεσαι, τα παπούτσια σου βουλιά-
ζουν. Αντίθετα, παρατηρείς τους χιονοδρό-
μους να κινούνται με άνεση πάνω σ' αυτό φο-
ρώντας τα χιονοπέδιλά τους τα οποία έχουν 
φαρδιά πέλματα (εικόνα 4.1). ... Παρατηρώ-
ντας προσεκτικά τα παραπάνω φαινόμενα, 
διαπιστώνουμε ότι η παραμόρφωση μιας επι-
φάνειας δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη 
που ασκείται σ' αυτήν αλλά και από το εμβα-
δόν της επιφάνειας στην οποία ασκείται η δύ-
ναμη». Παραλείπεται η άμεση συσχέτιση της 
έννοιας της πίεσης με τις έννοιες της δύναμης 
και του εμβαδού καθώς αυτή εισάγεται μέσα 
από την έννοια της παραμόρφωσης και του 
μεγέθους της (σημείο 1).  

 

«Ο χιονοδρόμος (εικόνα 4.1), φορώντας χιο-
νοπέδιλα, τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιφά-
νεια από τα κοινά παπούτσια, αν και δεν με-
ταβάλλει τη δύναμη που ασκεί στο χιόνι, πα-
ρόλα αυτά προκαλεί σ' αυτό μικρότερη παρα-
μόρφωση. Τότε λέμε ότι η πίεση στο χιόνι εί-
ναι μικρότερη». Φαίνεται μόνο ο τρόπος ε-
ξάρτησης της πίεσης από το εμβαδό, ενώ πα-
ραλείπεται ο τρόπος εξάρτησης της πίεσης 
από τη δύναμη (σημεία 1και 2). 

 

«Αν καταδυθούμε μέσα στη θάλασσα, σε κά-
πως μεγάλο βάθος, ή αν ανέβουμε ένα βουνό, 
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Παραλείπονται πληροφορίες σχε-
τικά με το περιεχόμενο.  

θα αισθανθούμε πόνο στα αυτιά. Για να περι-
γράψουμε φαινόμενα όπως αυτά, χρησιμοποι-
ούμε την έννοια της πίεσης»  

Παραλείπεται η διαφορετική αιτία που προ-
καλεί την πίεση σε κάθε περίπτωση (υδρο-
στατική/ ατμοσφαιρική πίεση) (σημείο 1).  

Απλοποίηση επιστημονικών όρων 

Επιστημονικοί όροι εκφράζονται 
με τον φυσικό λόγο (πριν τη χρήση 
μαθηματικών συμβόλων). 

π.χ.  

Πίεση= δυναμη που ασκειται καθετα στην επιφανεια

εμβαδον επιφανειας
  

 (σημείο 2).  
Εμπλουτισμός της ύλης με παρα-
δείγματα: 

- οικεία στο μαθητή 

-σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του  

Οι εικόνες 4.1 και 4.3, περιέχουν φωτογρα-
φίες ρεαλιστικής απεικόνισης του φυσικού 
κόσμου που είναι οικείες στους μαθητές. (ση-
μεία 1 και 2).  

 

Ως παράδειγμα εφαρμογής της πίεσης στην 
τεχνολογία αναφέρεται το πως αυτή λαμβάνε-
ται υπόψη στο σχεδιασμό των διαστημο-
πλοίων που πρόκειται να προσεδαφιστούν 
στη Σελήνη ή σε πλανήτες και στην κατα-
σκευή βαρέων οχημάτων όπως τανκς και 
μπουλντόζες (σημείο 4). Η αναφορές αυτές 
και οι αντίστοιχες εικόνες υποτίθεται ότι προ-
σελκύουν το ενδιαφέρον του μαθητή.  

Πεδίο αναφοράς της φυσικο-επι-
στημονικής γνώσης εμφανίζεται να 
είναι ο καθημερινός κόσμος. 

«Για να κοπεί μια επιφάνεια, πρέπει να δεχθεί 
μεγάλη πίεση κι όχι να ασκηθεί σ' αυτή με-
γάλη δύναμη. Γι αυτό τα μαχαίρια και τα ψα-
λίδια έχουν μικρή επιφάνεια, ώστε να ασκούν 
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μεγάλες πιέσεις και να κόβουν εύκολα» (ση-
μείο 4).  

  

Σχολιασμός της αναπλαισίωσης στο παράδειγμά μας 

Ο μετασχηματισμός της επιστημονικής σε σχολική γνώση είναι βαθύτερος και δεν α-
ποτελεί μόνο απλοποίησή της. (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2001). Στη συνέχεια θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίζουμε ποια από τα χαρακτηριστικά της σχολικής γνώσης συ-
ναντούμε στο παράδειγμα που μελετήσαμε παραπάνω.  

Στην παρουσίαση της έννοιας πίεσης στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου (σημεία 
1, 2) παρατηρούμε αναπαραγωγή της υπάρχουσας γνώσης η οποία πραγματοποιείται 
μέσα από μια σειρά εύστοχα επιλεγμένων παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή 
συνοδευόμενα από σχετικές εικόνες. Μέσα από αυτά ο μαθητής αντιλαμβάνεται την 
εξάρτηση της πίεσης από το εμβαδό αλλά και το είδος της εξάρτησης αυτής 
(Bernardini, Tarsitani & Vicentini, 1995). Θα έπρεπε, εδώ, να υπάρχουν και παραδείγ-
ματα που θα αναδείκνυαν και τον τρόπο εξάρτησης της πίεσης από τη δύναμη. Στη 
συνέχεια διατυπώνεται, με λόγια χωρίς τη χρήση συμβόλων, ένας ορισμός για την πί-
εση ο οποίος περιγράφει τη μαθηματική σχέση που τη συνδέει με τη δύναμη και το 
εμβαδό της επιφάνειας. Ακολουθεί η περιγραφή με τη βοήθεια μαθηματικών και τελικά 
παρατίθεται η μαθηματική σχέση υπολογισμού της πίεσης με χρήση συμβόλων.  

Στο παράδειγμα της πινέζας που έπεται (σημείο 3), το κείμενο εξηγεί στο μαθητή μια 
δραστηριότητα που εκτελεί. Παρατηρεί αυτή τη δραστηριότητα, πειραματίζεται κι έτσι 
μπορεί να παράγει επιστημονική γνώση. Πραγματοποιείται έτσι μια μυθοποίηση της 
επιστημονικής γνώσης και του κόσμου στον οποίο είναι όλα ιδανικά. Επομένως, πα-
ρουσιάζεται ο καθημερινός κόσμος ως ένας ιδανικός χώρος για πειράματα, από τα ο-
ποία προκύπτουν νέοι νόμοι. Είναι, όμως, αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα 
ότι η παραγωγή νέας γνώσης δεν είναι τόσο απλή αλλά και ότι δεν είναι δυνατή η πλή-
ρης πρόβλεψη των αποτελεσμάτων ενός πειράματος (Victor, Kellough, 2000).  

Τέλος, κατά την αναφορά στις μονάδες μέτρησης της πίεσης (σημείο 5), γίνεται ιδιαί-
τερη μνεία στον Γάλλο μαθηματικό, φυσικό και φιλόσοφο Μπλάιζ Πασκάλ, ο οποίος 
ασχολήθηκε με την έννοια της πίεσης και προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη 
μονάδα μέτρησης της πίεσης στο S.I.. Εκεί αναφέρεται ότι στη Φυσική ο Πασκάλ με-
λέτησε το έργο του Γαλιλαίου καθώς και του Τορικέλι. Η αναφορά στον Πασκάλ και 
τις δημοσιεύσεις του αποτελεί παράδειγμα ιεραρχικής δόμησης των παιδαγωγικών σχέ-
σεων.  
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Β΄ Μέρος: Συσχέτιση αντιλήψεων των μαθητών πάνω στις έννοιες της θερμο-
κρασίας και της θερμότητας με τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των 

μαθητών. 

Εισαγωγή 

Τα φαινόμενα της θερμότητας και της θερμοκρασίας είναι, σύμφωνα με τον Β. Παππά 
(2017, σ. 2), «Δύο έννοιες τόσο όμοιες και ταυτόχρονα τόσο διαφορετικές!». Μέσα 
από τη μελέτη αυτή αλλά και με βάση τις δύο προηγούμενες μελέτες που προαναφέ-
ραμε των α. Σμυρναίου, & Φαντάκη, β) Φαντάκη, Σταμοβλάσης, Σμυρναίου & Σιδερί-
δου καθώς και από την προσωπική μας εμπειρία διαπιστώνεται ότι υπάρχουν εννοιακές 
συγχύσεις στη χρήση των όρων θερμότητα και θερμοκρασία, οι οποίες οφείλονται στη 
λανθασμένη χρήση των όρων αυτών στην καθημερινή ζωή και στην κακή διατύπωσή 
τους στη διδακτική των φαινομένων αυτών.  

Οι αντιλήψεις των μαθητών στην εννοιολογική περιοχή της θερμότητας 

Μερικές από τις αντιλήψεις των μαθητών για την εννοιολογική περιοχή της Θερμότη-
τας, φαίνονται παρακάτω. Θα γίνει μια προσπάθεια να συσχετισθούν με τα γενικά χα-
ρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών. 

1. Η θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα όταν βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε ένα πε-
ριβάλλον, εξαρτάται από το μέγεθός του. 

2. Η θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα όταν βρίσκεται για αρκετό χρόνο σε ένα πε-
ριβάλλον, εξαρτάται από τη σύστασή του. 

3. Ένα θερμό σώμα έχει την ιδιότητα να εκπέμπει θερμότητα επειδή είναι θερμό και 
κάθε ψυχρό σώμα έχει παρόμοια την ιδιότητα να εκπέμπει ψύχος επειδή είναι ψυχρό. 

Η πρώτη αντίληψη, ότι η θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα, έπειτα από αρκετό 
χρόνο, εξαρτάται από το μέγεθος του δείχνει την περιορισμένη εστίαση των μαθητών. 
Τα παιδιά έχουν την τάση να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε μια μεταβατική κα-
τάσταση (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2001) κατά την οποία αντιλαμβάνονται ότι ένα 
σώμα μεγαλύτερου μεγέθους χρειάζεται περισσότερο χρόνο για αποκτήσει την ίδια 
θερμοκρασία με το περιβάλλον και βγάζουν το συμπέρασμα ότι και η τελική του θερ-
μοκρασία θα εξαρτάται από το μέγεθος του αντικειμένου (Victor & Kellough, 2000). 
Οι μαθητές επικεντρώνονται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα σώμα για να 
έρθει σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τους διαφεύγει το 
γεγονός ότι μετά από αρκετό χρόνο το σώμα θα έχει την ίδια θερμοκρασία με το περι-
βάλλον. Επιπλέον, εδώ παρατηρείται η συχνή σύγχυση μεταξύ των εννοιών της μάζας 
και του μεγέθους. Ένα μεγαλύτερο σε μέγεθος σώμα, δεν έχει απαραίτητα μεγαλύτερη 
μάζα, ούτε χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φθάσει σε θερμική ισορροπία (Victor 
& Kellough, 2000). 
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Η δεύτερη αντίληψη αφορά πάλι τη θερμοκρασία που αποκτά ένα σώμα, έπειτα από 
αρκετό χρόνο, αυτή τη φορά όμως η θερμοκρασία εξαρτάται από τη σύσταση του σώ-
ματος. Εδώ φαίνεται πάλι η περιορισμένη εστίαση των μαθητών (Τσατσαρώνη & Κου-
λαϊδής, 2001). Σκεπτόμενοι ότι διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετική θερμοχωρητικό-
τητα, οι μαθητές θεωρούν ότι η διαφορά του χρόνου για να επέλθει η θερμική ισορρο-
πία θα επηρεάσει και την τελική θερμοκρασία του σώματος. Επιπλέον, οι δύο αντιλή-
ψεις δείχνουν την συνύπαρξη δυο αντιλήψεων, ότι η θερμοκρασία του σώματος εξαρ-
τάται από το μέγεθος και τη σύσταση του σώματος. Τα παιδιά ερμηνεύουν με το ίδιο 
μοντέλο τα δύο φαινόμενα τα οποία τα θεωρούν ισοδύναμα (Bernardini, et all, 1995). 

Στην τελευταία αντίληψη, σύμφωνα με την οποία ένα θερμό σώμα έχει την ιδιότητα να 
εκπέμπει θερμότητα επειδή είναι θερμό και κάθε ψυχρό σώμα έχει παρόμοια την ιδιό-
τητα να εκπέμπει ψύχος επειδή είναι ψυχρό. Τα παιδιά μετατρέπουν την έκφραση «κρύ-
ωσε» σε κυριολεκτική μεταφορά ψύχους. Η έννοια του ψύχους δεν υπάρχει στη φυ-
σική, όταν ένα ψυχρότερο σώμα έρθει σε θερμική επαφή με ένα θερμότερο, μεταβιβά-
ζεται θερμότητα από θερμότερο προς το ψυχρότερο, το αντίστροφο δεν γίνεται. Σε 
αυτή την αντίληψη κυριαρχεί η σκέψη από τα αντιληπτικά δεδομένα. Τα παιδιά γενι-
κεύουν λανθασμένα τη ροή της ενέργειας, θεωρούν σαν νέα έννοια το ψύχος το οποία 
όπως η θερμότητα εκπέμπεται και αυτό από τα ψυχρά σώματα. Το ψύχος και τα ψυχρά 
σώματα δεν έχουν κάποιο διαφορετικό χαρακτηριστικό, αλλά η θερμοκρασία τους εί-
ναι χαμηλότερη από το περιβάλλον.  

Σε αυτή την αντίληψη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και από γραμμικό αιτιακό συλ-
λογισμό. Τα παιδιά αναλύουν τη ροή της θερμότητας από ένα θερμό σώμα και προ-
σπαθώντας να ερμηνεύσουν την αίσθηση τους θεωρούν ότι αντίστοιχα ένα ψυχρό σώμα 
εκπέμπει ψύχος. 

Συμπεράσματα 

Κατά τη διδακτική αναπλαισίωση της έννοιας της πίεσης στο σχολικό βιβλίο της Β΄ 
Γυμνασίου επιτυγχάνεται αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσα από μια 
σειρά παραδειγμάτων και εικόνων από την καθημερινή ζωή που κάνουν την κατανό-
ηση της έννοιας αυτής ευκολότερη μέσα από τη βιωματική γνώση.  

Τα «γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών όπως η κυριάρχηση της 
σκέψης από αντιληπτικά δεδομένα, η περιορισμένη εστίαση, η λειτουργικότητα των 
αντιλήψεων και ο γραμμικός σχεδιασμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τον 
εκπαιδευτικό» (Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001, σ. 178) προς όφελος της αποφυγής 
παρερμηνειών στην κατανόηση των εννοιών της Φυσικής.  
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Η χρήση της αναλογίας στη διδασκαλία της φυσικής 

Κωνσταντίνος Μπαράκος, can. M.Ed, k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με αναλογίες που συναντούμε στα σχολικά βιβλία 
Φυσικών Επιστημών. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε δύο αναλογίες από τα σχολικά 
εγχειρίδια ως προς το τομέα στόχο και τον τομέα βάση καθώς και τις μεταξύ τους α-
ντιστοιχίσεις. Στη συνέχεια θα προβούμε σε ένα κριτικό σχολιασμό που αφορά στην 
καταλληλότητα των αναλογιών αυτών ως εργαλείων μάθησης αλλά και στην ύπαρξη 
ορίων και περιορισμών στη χρήση τους στη διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αναλογίες στη Φυσική, οριζόντια πληρότητα, κατακόρυφη πληρό-
τητα, ροή νερού, ροή ηλεκτρονίων 

Abstract 

In this work we will deal with analogies that we encounter in science textbooks. In 
particular, we will study two ratios of the school textbooks for the target sector and the 
base sector, as well as the mapping between them. We will then make a critical com-
mentary on the relevance of these ratios as learning tools and on the existence of limits 
and limitations on their use in teaching by teachers. 

Keywords: Physic analogy, horizontal occupancy, vertical occupancy, water flow, 
electron flow 

Εισαγωγή 

Η αναλογία αποτελεί τύπο μη κυριολεκτικής έκφρασης, ο οποίος μας επιτρέπει σκε-
πτόμαστε και να καταλαβαίνουμε μια έννοια με όρους κάποιας άλλης. Πρόκειται, σύμ-
φωνα με τους Treagust (1993) και O’Donoghue (2004), για μια διαδικασία εντοπισμού 
και ταυτοποίησης ομοιοτήτων μεταξύ δυο εννοιολογικών τομέων (νοητικών μοντέ-
λων), του οικείου τομέα-βάση και του μη οικείου τομέα-στόχου, που έχει ως σκοπό να 
κατανοήσουμε καλύτερα τον τομέα-στόχο, γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ του 
οικείου των προσωπικών βιωματικών γνώσεων του μαθητή και του αγνώστου της επι-
στημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή (May, Ard, Todd, Horner, Glasgow, Sugai, 
& Sprague, 2006).  

Όταν μια διδακτική αναλογία τονίζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά μιας έννοιας, μπο-
ρεί να συμβάλει στην κατανόησή της και να θεωρηθεί επιτυχημένη. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση τους μαθητές με αποτέλεσμα η μεταφορά 
στον τομέα στόχο να μην πραγματοποιείται (Harrison & Treagust, 2006). Επιπρόσθετα 
είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται στους μαθητές πως οι δυο αντιστοιχιζόμενοι τομείς, 
βάση και στόχος, διαθέτουν, εκτός από τα κοινά, και μη κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι 
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αποφεύγονται παρανοήσεις οι οποίες οφείλονται στη θεώρηση των μαθητών ότι όλα 
τα χαρακτηριστικά των δυο παραπάνω τομέων είναι κοινά (Harrison & Treagust, 
2006). 

Η διδακτική πληρότητα των αναλογιών βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων με τη βοή-
θεια των οποίων αποτιμάται η καταλληλότητά τους ως διδακτικών εργαλείων. Τα κρι-
τήρια αυτά είναι: α) η οριζόντια πληρότητα, δηλαδή η πλήρης ανάπτυξη της βάσης και 
του στόχου, β) η κατακόρυφη πληρότητα, δηλαδή η πλήρης αντιστοίχιση κάθε μιας 
από τις έννοιες της βάσης σε μόνο μια έννοια του στόχου και αντιστρόφως, γ) η συ-
στηματικότητα, δηλαδή η ομοιότητα των σχέσεων που περιέχονται στους τομείς βάση 
και στόχο. Η συστηματικότητα έχει νόημα μόνο για τις οριζόντια πλήρεις αναλογίες 
και δ) η καταλληλότητα της βάσης, δηλαδή το πόσο γνώριμος και αντιληπτός είναι ο 
τομέας βάση στους μαθητές ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά γνώσεων στον τομέα-
στόχο.  

Σε αυτή την εργασία θα εξεταστούν δύο παραδείγματα χρήσης των αναλογιών από τα 
σχολικά εγχειρίδια της Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου. Το πρώτο είναι η ανα-
λογία μεταξύ του πλανητικού συστήματος και του ατόμου και το δεύτερο είναι η ανα-
λογία μεταξύ της ροής των ηλεκτρονίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και της ροής του 
νερού σε ένα υδραυλικό ανάλογο.  

1. Παρουσίαση των δυο αναλογιών 

Η πρώτη αναλογία που θα μας απασχολήσει απαντάται στο σχολικό εγχειρίδιο της Φυ-
σικής Γ΄ Γυμνασίου (Αντωνίου, Δημητριάδης, Καμπούρης, Παπαμιχάλης, & Παπατσί-
μπα, 2013) και αφορά την περιγραφή της δομής του ατόμου. Σε αυτή την αναλογία ο 
τομέας βάση είναι το πλανητικό μοντέλο και ο τομέας στόχος είναι το άτομο.  

 

 

 

 

 

 

2554/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



 

 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι τομείς βάση και στόχος της 
αναλογίας καθώς και οι αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα στοιχεία του τομέα-στόχου και 
του τομέα-βάση.  

 

Το δεύτερο παράδειγμα είναι η αναλογία που χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο της 
Φυσικής Β΄ Λυκείου (Αλεξάκης, Αμπατζής, Γκουγκούσης, Κουντούρης, Μοσχοβίτης, 
Οβαδίας, Πετρόχειλος, Σαμπράκος, Ψαλίδας, Γεωργακάκος, Σκαλωμένος, Σφαρνάς & 
Χριστακόπουλος, 2016) για τη ροή των ηλεκτρονίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με 
ροή του νερού σε ένα σωλήνα.  
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Στο παρακάτω σχήμα ΙΙ παρουσιάζονται αναλυτικά οι τομείς βάση και στόχος της α-
ναλογίας καθώς και οι αντιστοιχήσεις ανάμεσα στα στοιχεία του τομέα-στόχου και του 
τομέα-βάση.  

 

2. Κριτικός σχολιασμός των δυο αναλογιών 

Η πρώτη αναλογία διαθέτει κατακόρυφη πληρότητα καθώς υπάρχει ρητή αντιστοίχηση 
ανάμεσα στις ανάλογες έννοιες των τομέων βάσης και στόχου. Δεν διαθέτει όμως ορι-
ζόντια πληρότητα καθώς τόσο ο τομέας βάση όσο και ο τομέας στόχος δεν είναι πλή-
ρως αναπτυγμένοι, αφού λείπουν σχέσεις που να συνδέουν την έννοια πλανητικό σύ-
στημα με τις υπόλοιπες έννοιες του τομέα βάση και την έννοια άτομο με τις υπόλοιπες 
του τομέα στόχου. Παρ' ότι στο μεγαλύτερο μέρος της η αναλογία φαίνεται να παρου-
σιάζει υψηλή συστηματικότητα, εν τούτοις δεν έχει νόημα να την εξετάσουμε ως προς 
τη συστηματικότητά της γιατί δεν διαθέτει οριζόντια πληρότητα. Όσον αφορά την κα-
ταλληλότητα της βάσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αναλογία διαθέτει οικεία 
βάση, γιατί ο τομέας-βάση είναι γνώριμος και κατανοητός στους μαθητές από τη 
σπουδή τους στις φυσικές επιστήμες στις προηγούμενες τάξεις. Με βάση τα προανα-
φερθέντα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η συγκεκριμένη αναλογία αποτελεί ένα κατάλ-
ληλο εργαλείο μάθησης.  

Η καταλληλότητα της συγκεκριμένης αναλογίας ως εργαλείου μάθησης ενισχύεται και 
από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται συχνά στα εγχειρίδια Φυσικής (Podolefsky & 
Finkelstein, 2006; Netzell, 2014). Ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις 
των μαθητών του, οφείλει να αναφέρει εκτός από τα κοινά και τα μη κοινά στοιχεία 
των εννοιολογικών τομέων της αναλογίας, ώστε να αποφευχθούν υπεργενικεύσεις και 
παρανοήσεις από τους μαθητές. Για παράδειγμα μπορεί τα ηλεκτρόνια όπως και οι 
πλανήτες να περιφέρονται σε τροχιές γύρω από τον πυρήνα ή τον ήλιο αντίστοιχα, αλλά 
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οι τροχιές στο πλανητικό σύστημα είναι ελλειπτικές, ενώ οι τροχιές στο άτομο όχι. 
Επιπλέον οι πλανήτες έχουν διαφορετικό μέγεθος, ενώ τα ηλεκτρόνια όχι. Στο πλανη-
τικό σύστημα υπάρχει μόνο ένας πλανήτης ανά τροχιά, ενώ σε ένα άτομο μπορούν να 
υπάρχουν πολλά ηλεκτρόνια ανά στιβάδα (Netzell, 2014).  

Η δεύτερη αναλογία δεν διαθέτει κατακόρυφη πληρότητα καθώς δεν υπάρχει ρητή α-
ντιστοίχηση ανάμεσα στις ανάλογες έννοιες των τομέων βάσης και στόχου. Επίσης δεν 
διαθέτει ούτε οριζόντια πληρότητα καθώς τόσο ο τομέας βάση όσο και ο τομέας στόχος 
δεν είναι πλήρως αναπτυγμένοι, αφού λείπουν σχέσεις που να συνδέουν τις έννοιες 
υδραυλικό σύστημα, νερό και αντλία του τομέα βάση, όπως επίσης λείπουν σχέσεις 
που συνδέουν τις έννοιες ηλεκτρικό κύκλωμα, ηλεκτρικά φορτία και ηλεκτρική πηγή 
του τομέα στόχου. Αφού η αναλογία δεν διαθέτει οριζόντια πληρότητα δεν έχει ούτε 
συστηματικότητα. Αναφορικά με  

την καταλληλότητα της βάσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αναλογία διαθέτει μέ-
τρια κατανοητή βάση γιατί οι έννοιες της αντλίας και της ροής δεν είναι γνώριμες στους 
μαθητές από προηγούμενες τάξεις. Με βάση τα προαναφερθέντα μπορούμε να εκτιμή-
σουμε ότι η συγκεκριμένη αναλογία αποτελεί ένα αρκετά ικανοποιητικό εργαλείο μά-
θησης.  

Η καταλληλότητα και αυτής της αναλογίας ως εργαλείου μάθησης ενισχύεται από τη 
συχνή παρουσία της στη βιβλιογραφία (Glynn, Yeany & Britton (eds), 1991); Morge, 
& Mercier-Dequidt, 2013; Gamblin, 2015; Νεράντζης, 2014). Υπάρχουν κι εδώ βέβαια 
κοινά και τα μη κοινά στοιχεία των εννοιολογικών τομέων της, στα οποία πρέπει να 
αναφερθεί ο εκπαιδευτικός που τη χρησιμοποιεί, ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις 
από τους μαθητές. Για παράδειγμα μπορεί το νερό και τα ηλεκτρικά φορτία να ρέουν 
στους σωλήνες και τους αγωγούς αντίστοιχα, όμως οι σωλήνες δεν έχουν νερό ενώ οι 
αγωγοί έχουν ηλεκτρόνια.  

Οι δυο παραπάνω αναλογίες αποτέλεσαν αντικείμενο της ποσοτικής έρευνας των Ugur, 
Dilber, Senpolat και Duzgun (2012) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία σε 
δείγμα 50 μαθητών γυμνασίου, χωρισμένων σε δύο ακαδημαϊκά ισότιμες ομάδες. Στην 
πρώτη ομάδα διδάχθηκε η δομή του ατόμου και η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος τυπικά 
χωρίς τη χρήση αναλογιών, ενώ στη δεύτερη έγινε χρήση των παραπάνω αναλογιών. 
Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη ομάδα κατανόησε τις έννοιες σε ποσοστό 66,7% 
και η δεύτερη σε ποσοστό 81,5%. Αυτό δείχνει ότι η χρήση των συγκεκριμένων ανα-
λογιών είχε καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα συγκριτικά με τον τυπικό τρόπο διδα-
σκαλίας.  

Στις δυο παραπάνω αναλογίες αναφέρεται και η ποσοτική έρευνα της Johane (2015) 
που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Lietuvos Edukologijos Universitetas σε μαθητές 
δημοτικού και Γυμνασίου. Οι αναλογίες παρουσιάστηκαν ως λεκτικές στο 44 % των 
μαθητών και ως εικονικές-λεκτικές (εικονικές συνοδευόμενες από λεκτική ερμηνεία) 
στο 56%. Η έρευνα έδειξε ότι οι εικονικές-λεκτικές αναλογίες βοήθησαν περισσότερο 
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από τις λεκτικές τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τα φαινόμενα, συνεπώς 
αποτελούν καλύτερο μαθησιακό εργαλείο από τις λεκτικές.  

Συμπεράσματα 

Οι αναλογίες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, 
αρκεί ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις αντιλήψεις των μαθητών του και να τους επιση-
μάνει τα όρια και τους περιορισμούς των αναλογιών, ώστε να αποφύγει την πρόκληση 
παρανοήσεων σ' αυτούς. Οι δυο αναλογίες στις οποίες αναφερθήκαμε θα βελτιώνονταν 
αν διέθεταν οριζόντια πληρότητα και συστηματικότητα και αν στο λεκτικό τους μέρος 
γίνονταν αντιστοίχηση του πρώτου κόμβου της βάσης με τον πρώτο κόμβο του στόχου, 
στη συνέχεια του δεύτερου κόμβου της βάσης με τον δεύτερο του στόχου κ.ο.κ.  
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Οι αντιλήψεις των μαθητών για φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και η διδα-
κτική τους αντιμετώπιση με τη χρήση διαδικασιών γνωστικής σύγκρουσης. 

Μπαράκος Κωνσταντίνος, can. M.Ed, k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει θέμα την αναζήτηση διαμορφωμένων αντιλήψεων των μαθητών 
για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν δύο 
αντιλήψεις των μαθητών στις εννοιολογικές περιοχές της ενέργειας και του ηλεκτρι-
σμού και στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη περιγραφή μιας διαδικασίας γνωστικής 
σύγκρουσης για τη διδακτική αντιμετώπιση της μιας από τις δύο αντιλήψεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: ενέργεια, ηλεκτρισμός, γνωστική διαδικασία, θερμότητα, θερμοκρα-
σία 

Abstract 

This paper deals with the search for students' conceptual concepts about the concepts 
and phenomena of natural sciences. In particular, two students' perceptions of the en-
ergy and electricity concepts will be studied, and then a brief description of a cognitive 
conflict process will be made to teach one of the two concepts. 

Key words: energy, electricity, cognitive process, heat, temperature 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με διαμορφωμένες αντιλήψεις 
για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών που πολλές φορές διαφέρουν από 
τα επιστημονικά δεδομένα (Jaakkola & Nurmi, 2007). Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως 
οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και παρανοή-
σεις στην κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ακόμα και μετά από την τυπική 
διδασκαλία του αντικειμένου (Jaakkola & Nurmi, 2007). Τέτοιες μελέτες έχουν γίνει 
από τους Cohen, Eylon και Ganiel (1983) και τους Shepardson και Moje (1999). Οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί δεν διακρίνουν τα μεγέθη όπως οι επιστήμο-
νες. Ακόμη και φοιτητές σχολών φυσικών επιστημών συγχέουν τη δύναμη με την ε-
νέργεια και τη θερμότητα με τη θερμοκρασία (Alwan, 2011). Όπως διαπιστώνεται οι 
μαθητές χρησιμοποιούν την αντίληψη της θερμότητας ως κίνησης σωματιδίων συχνά 
ταυτίζουν τη θερμότητα με την εσωτερική ενέργεια (Harrison, Grayson & Treagust, 
1999) ή με τη θερμική ενέργεια (Erickson & Tiberghien, 1985).  

Η μελέτη της αλλαγής των αντιλήψεων είναι πεδίο μεγάλων ερευνών της παιδαγωγικής 
επιστήμης τις τελευταίες δεκαετίες (Bao, Kim, Raplinger, Han & Koenig, 2014). Πα-
ρόλο που η γνωστική σύγκρουση μπορεί να συμβάλει στο άγχος των μαθητών κατά τη 
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διάρκεια της μάθησης, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η δημιουργία κινήτρου και η μάθηση 
(Bao et al, 2014). 

1. Μελέτη δυο αντιλήψεων των μαθητών για την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό 

Μια εννοιολογική έννοια η οποία δυσκολεύει τους μαθητές, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
είναι η ενέργεια και η θερμότητα. Πολλές φορές συγχέουν αυτές τις δύο έννοιες, αυτό 
οφείλεται στο γεγονός πως σχεδόν όλα τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν εκφράσεις της 
μορφής «η θερμότητα είναι ενέργεια», «η θερμότητα είναι εσωτερική ενέργεια» κ.α. 
(Sözbilir, 2003), αλλά και στο γεγονός πως η θερμότητα και η θερμοκρασία αν και 
είναι μεγέθη άμεσα συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον ενός ζωντανού οργανισμού 
δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα (Alwan, 2011). Έτσι, οι αντιλήψεις των μαθητών είναι 
μια ερμηνεία των ιδεών που προκύπτουν από τις καθημερινές εμπειρίες (Luera, 
Zitzewitz & Otto, 2005). Στην ανασκόπηση του Sözbilir (2003) παρουσιάζονται αρκε-
τές αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την ενέργεια, την θερμοκρασία και τη θερμό-
τητα, που παρατηρούνται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των μαθητών από 6 ετών έως 
18 ετών και σε ενήλικες. 

Η θερμική ενέργεια είναι η εσωτερική ενέργεια που έχει η ύλη, εν μέρη λόγω των ατό-
μων και μορίων της που κινούνται ασταμάτητα προς κάθε δυνατή κατεύθυνση, ενώ με 
τον όρο θερμότητα εννοούμε την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα θερμό σώμα σε 
ένα ψυχρό μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία, δηλαδή θα έρθουν 
σε θερμική ισορροπία. Η σύγχυση μεταξύ των δύο εννοιών είναι αντικείμενο μελέτης 
πολλά χρόνια (Sözbilir, 2003). Επιπλέον, παρατηρείται σε πολλές χώρες, όπως η Λιβύη 
(Alwan, 2011), η Σιγκαπούρη (Fernandez, 2017), ο Καναδάς (Prince, Vigeant & Notti, 
2016) κ.ά. 

Μια πολλή συχνή αντίληψη είναι πως «Με το άγγιγμα του δέρματος μπορεί να προσ-
διοριστεί η θερμοκρασία» (Alwan, 2011). Στην αντίληψη αυτή παρουσιάζεται η κυ-
ριάρχηση της σκέψης και η περιορισμένη εστίαση από τα αντιληπτικά δεδομένα αφού 
οι μαθητές βασίζονται μόνο στην αντίληψη της αίσθησης και δεν λαμβάνουν υπόψη 
ότι η αφή δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ένα μέγεθος όπως η θερμοκρασία. 
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αντίληψης είναι πως η έννοιες δεν διαχωρίζονται, δη-
λαδή δεν διαχωρίζεται η έννοια της θερμοκρασίας με τη θερμότητα. Επιπλέον, εντοπί-
ζεται ο γραμμικός αιτιακός συλλογισμός, οι μαθητές αναγνωρίζουν πως με την αφή 
αντιλαμβάνονται αν ένα σώμα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή του σώματος 
και έτσι βγάζουν το συμπέρασμα πως μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη θερ-
μοκρασία ενός σώματος. 

Η εννοιολογική περιοχή του ηλεκτρισμού αποτελεί ένα ακόμα πεδίο που προκαλεί δυ-
σκολία στους μαθητές. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος ερευνών που δείχνουν πως οι μαθη-
τές όλων των βαθμίδων αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση των ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων και παρουσιάζονται λάθος αντιλήψεις πριν ακόμα από την τυ-
πική διδασκαλία του αντικειμένου (Jaakkola & Nurmi, 2007). Ένα θέμα που 

2561/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



δυσκολεύει τους μαθητές στην κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι η κατα-
νόηση της έννοιας της διαφοράς δυναμικού, των κανόνων του Kirchhoff και του Νόμου 
του Ohm (Jaakkola & Nurmi, 2007). Οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την 
διαφορά της σύνδεσης σε σειρά και σε παραλληλία και πως αυτή η διαφορά στη διά-
ταξη των κυκλωμάτων μπορεί να αλλάξει την τιμή κάποιων μεταβλητών όπως η αντί-
σταση του κυκλώματος. Στην Ελλάδα αυτές οι έννοιες διδάσκονται στην Γ΄ Γυμνασίου 
(Αλεξάκης, 2013) και στη Β΄ Λυκείου (Αντωνίου, 2013).  

Έχουν γίνει πολλές μελέτες για να ανακαλύψουν τις αντιλήψεις των μαθητών και τις 
δυσκολίες τους με θέματα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην Φιλανδία από τους 
Jaakkola και Nurmi (2007) σε μαθητές δημοτικού, στην Κύπρο από τον Zacharia 
(2007) σε προπτυχιακούς φοιτητές, στη Γαλλία από τους Michelet, Adam και Luengo 
(2007) αλλά και στην Αγγλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Δυτική Γερμανία σε 
παλιότερες μελέτες (Turgut, Gürbüz & Turgut, 2011). 

Αυτές οι μελέτες έχουν αναδείξει πως οι μαθητές κυρίως δεν μπορούν να διακρίνουν 
έννοιες όπως το ρεύμα, η ενέργεια και η τάση. Μια αντίληψη των μαθητών είναι πως, 
σε μια συνδεσμολογία σε σειρά, η τιμή του ηλεκτρικου ρευματος στην έξοδο του από 
ένα ηλεκτρικό δίπολο είναι μικρότερη από την εισοδο του σε αυτό, γιατί το ηλεκτρικο 
δίπολο καταναλώνει ένα μέρος του ρεύματος (Michelet et al., 2007; Turgut et al 2011), 
αντίληψη που είναι λανθασμένη με βάση τον πρώτο κανόνα του Kirhhoff. Αυτή η 
αντιληψη δείχνει τη σύγχυση των μαθητών αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια και 
την ένταση του ηλεκτρικου ρεύματος. Επομένως, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής 
της αντίληψης είναι πως η έννοιες δεν διαχωρίζονται. Στην αντίληψη παρουσιάζεται η 
κυριάρχηση της σκέψης από τα αντιληπτικά δεδομένα και ο γραμμικός αιτιακός συλ-
λογισμός αφού οι μαθητές θεωρούν πως αφού το ρεύμα μειώνεται και πως η ένταση 
του αποτελέσματος εξαρτάται από την απόσταση τους, όσο πιο κοντά τόσο μεγαλύ-
τερο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η περιορισμένη εστίαση από τα αντιληπτικά 
δεδομένα καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πως η ροή των ηλεκτρονίων 
κατά μήκος του κυκλώματος πρέπει να είναι σταθερή, άρα και η ένταση του ρεύματος 
είναι σταθερή. 

2. Περιγραφή της διαδικάσίας γνωστικής σύγρουσης για τη διδακτική 
αντιμέτώπιση της προαναφερθήσας αντίληψης στον ηλεκτρισμό 

Η διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης για την αντιμετωπιση των αντιλήψεων των 
μαθητών έχει μελετηθεί τα τελευταια χρόνια (Bao et al., 2014; Limon, 2001; Gyoucgho 
& Jinseog, 2013) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντίληψη των μαθητών για την 
εξασθένηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος (Jaakkola & Nurmi, 2007; Driver, 
Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 2000).  

Στα πλαίσια της διαδικασίας θα δοθεί στους μαθητές ένα ερωτηματολογιο όπου θα 
ερωτηθούν για την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει δύο λαμπτήρες 
συνδεδεμένους τόσο σε σειρά όσο και σε άλλες διατάξεις ή για την ένταση του φωτός 
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που εκπέμπεται από αντίστοιχους λαμπτήρες (Kucukozer, 2007; Michelet, 2007). Στη 
συνέχεια θα εκτελέσουν ένα πείραμα και θα πραγματοποιήσουν μια προσομοίωση. 
Στην πειραματική διαδικασία θα τους ζητηθεί να κατασκευάσουν ένα απλό κυκλωμα 
με μια μπαταρία, καλώδια, λαμπτήρα, διακόπτη και πολύμετρο. Θα τοποθετήσουν το 
πολύμετρο πριν και μετά τον λαμπτήρα για να συγκρίνουν τη τιμή της έντασης του 
ρεύματος πρίν τη διέλευση από το λαμπτήρα και μετά.  

Για την προσομοίωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα για την 
αναπαράσταση ενός κυκλώματος, όπως είναι το Battery-Resistor Circuit και το Circuit 
Construction Kit: DC από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Οι προσομοιώσεις δίνουν τη 
δυνατότητα σχηματισμού απλών κυκλωμάτων και επιλογή στοιχείων για να γίνει 
αντιληπτή η εξάρτηση της τιμής της έντασης του ρεύματος από τα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων του κυκλώματος. Επιπλέον, προσομοιώνεται η χρήση αμπερομέτρου που 
μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις, έτσι οι μαθητές βλέπουν ότι η ένδειξη 
του αμπερομέτρου παραμένει ίδια όπου και αν τοποθετηθεί. Ο συνδιασμός πειράματος 
και προσομοίωσης έχει δείξει πως βελτιώνει την αντίληψη των μαθητών στα ηλεκτρικά 
κυκλώματα (Jaakkola & Nurmi, 2007) και αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες από τη χρήση 
μόνο προσομοίωσης (Lopez & Pinto, 2017). Τέλος, θα ακολουθήσει ένα δεύτερο 
ερωτηματολόγιο για να αξιολογηθεί ο βαθμός της αλλαγής της αντίληψης από τους 
μαθητές (Limon, 2001). 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από το πείραμα και την προσομοίωση θα 
χρησιμοποιηθεί το ανάλογο με την κίνηση του νερού μέσα από σωλήνες. Για την 
αντιμετώπιση τυχόν ενστάσεων των μαθητών οι οποίοι θα επιμένουν στο αρχικές τους 
αντιλήψεις θα χρησιμοποιηθεί το ανάλογο της κίνησης της αλυσίδας του ποδηλάτου, 
όπου τα πεντάλια, η περιστροφή της αλυσίδας και των τροχών αντιστοιχούν στην 
μπαταρία, το ηλεκτρικό ρεύμα και στον λαμπτήρα αντίστοιχα (Küçüközer & 
Kocakülah, 2007) και περισσότερες αναλογίες και δραστηριοτητες (Turgut et al., 
2011). 

Αυτή η διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης είναι επιτυχής γιατί ικανοποιεί δυο 
προϋποθεσεις των Hewson και Hewson (Ραβάνης, 2001). Καταρχήν οι μαθητές 
κατανοούν τους συλλογισμούς, αναγνωρίζουν δηλαδή τα στοιχεια από τα οποία 
αποτελειται ένα απλό κύκλωμα. Επιπλέον, έχουν συγκροτήσει στη σκέψη τους τις 
αναγκαίες παραμέτρους οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση των δύο συγκρουόμενων 
συλλογισμών, αναγνωρίζουν ότι η τιμή της έντασης του ρεύματος παραμένει σταθερή. 

Συμπεράσματα 

Οι λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών πάνω στις εννοιολογικές περιοχές της ενέρ-
γειας και του ηλεκτρισμού είναι πολύ συχνές. Για τον εντοπισμό τους μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ερωτηματολόγια και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ένας συνδυα-
σμός πειραμάτων και προσομοιώσεων, ώστε με χρήση της γνωστικής σύγκρουσης οι 
μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με τις αντιλήψεις τους και να τις διορθώσουν. 
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Περίληψη 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα η επιστήμη της οικολογίας το  περιβαλλοντικό κίνημα 
έχουν τονίσει την ιδέα της αλληλεξάρτησης και της διασύνδεσης της φύσης με τον 
άνθρωπο (Vining et al, 2008). Ο Callicott (1989) χαρακτήρισε την περιβαλλοντική 
κρίση ως μια κρίση της σύγχρονης ηθικής και της Δυτικής στάσης απέναντι σε αυτή. 
Γι’ αυτό τον λόγο, η σημερινή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διαδραματίζει εξέχοντα 
ρόλο ήδη από την Προσχολική Εκπαίδευση. Η εν προκειμένω έρευνα έχει σκοπό να 
διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τις πρακτικές 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Χρησιμοποιήθηκε η 
ποιοτική μέθοδος και πιο συγκεκριμένα οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας κατέδειξαν την ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση των εκπαιδευ-
τικών σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη σύνδεση του σχολείου με την κοι-
νότητα και σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα,  όπως επίσης και διάθεση περισσότε-
ρου χρόνου προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διδασκαλία της περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης στους μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, φύση, περιβαλλοντικός γραμματισμός 

Εισαγωγή 

Η σχέση μας με τη φύση είναι ιστορικά διφορούμενη. Σύμφωνα με τη Δυτική φιλοσο-
φική παράδοση η Φύση και ο Άνθρωπος διαμόρφωναν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αντίθεση στο πλαίσιο της διχοτομικής αντίληψης του κόσμου (Vining et al, 2008). Από 
τις αρχές του 20ου αναδύεται «Νέο Περιβαλλοντικό Παράδειγμα» και η Οικολογία 
εφιστά την προσοχή στις σχέσεις εξάρτησης των οργανισμών, μεταξύ τους καθώς και 
με το περιβάλλον τους (Hughes, 2015). Ο φυσικός κόσμος θεωρείται πλέον ως ένα 
οργανικό σύνολο όπου όλοι οι ζώντες οργανισμοί βρίσκονται σε μια συμβιωτική σχέση 
αλληλεξάρτησης (Hideya, 1999). Αυτή η συγκεκριμένη σχέση είναι το κλειδί για την 
επιβίωση του είδους μας (Nash, 1989) εντός της σύγχρονης αναδυόμενης περιβαλλο-
ντικής κρίσης.  Ως εκ τούτου είναι εμφανής η αναγκαιότητα επαναξιολόγησης της σχέ-
σης μας με τη φύση και την περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση μέσω της εκπαιδευτικής 
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πράξης. Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) στην Ελλάδα, παρουσιά-
στηκε προπαρασκευαστικά το έτος του 1976-1990 στα σχολεία, συγκεκριμένα μόνο 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και κατόπιν θεσμοθετήθηκε με το νόμο 1892/90 που 
υπήρξε σημαντικός για την εδραίωση και ανάπτυξη του θεσμού στην τυπική Εκπαί-
δευση της Ελλάδας (Κουσούλας, 2000). Η εφαρμογή της Π.Ε. στα Ελληνικά νηπιαγω-
γεία ξεκίνησε εντάσσοντας την στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου-
δών (ΔΕΠΠΣ) το 2003. Σύντομα όμως η Π.Ε. προβάλλεται μέσα από μια πιο διευρυ-
μένη αντίληψη, ως μια αγωγή των πολιτών (Δημητρίου, 2009 · Γεωργόπουλος, 2014). 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), ακολού-
θησε ποιοτικό σχεδιασμό. Μετά από ποιοτικό σχεδιασμό, η συνέντευξη, και μάλιστα η 
ημι-δομημένη, επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο για τη συλλογή ευρέων 
ποιοτικών δεδομένων (Packer, 2017, Bernard, 2018). Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε 
ατομική βάση. Κάθε συνέντευξη διήρκεσε περίπου 20-30 λεπτά. Ως μέθοδος δειγμα-
τοληψίας χρησιμοποιήθηκε η χιονοστιβάδα (snowball sampling) και πήραν μέρος στην 
έρευνα επτά εκπαιδευτικοί (Mukherji & Albon, 2010). Πριν την εκκίνηση της διαδικα-
σίας της συνέντευξης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο και τη δια-
δικασία μέσω συγκεκριμένων εντύπων: Έντυπο συγκατάθεσης και Έντυπο Ενημέρω-
σης (Oliver, 2010). Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, ακολουθήθηκε διαδικα-
σία απομαγνητοφώνησης και κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω της μεθόδου 
της θεματικής ανάλυσης (Brinkmann, 2014). 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Μέσω της θεματικής διαδικασίας ανάλυσης που εφαρμόστηκε μετά τις  απομαγνητο-
φωνήσεις αναδύθηκαν οι βασικές κατηγορίες που αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις των 
συμμετεχόντων σχετικά με την Π.Ε.. Οι κύριες κατηγορίες που αναδύθηκαν είναι: Ο-
ρισμοί, διδακτικές προσεγγίσεις στην Π.E., εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με την Π.E., στάσεις των μαθητών απέναντι στην Π.E., προκλήσεις και προτά-
σεις για την εφαρμογή της. 

Η πρώτη θεματική περιοχή ενσαρκώνει τους ορισμούς για το περιβάλλον και την Π.Ε.. 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έδωσε παρόμοιες απαντήσεις δηλώνοντας ότι το πε-
ριβάλλον είναι κάτι που μας περιβάλλει. Ωστόσο, τρεις από τους εκπαιδευτικούς όρι-
σαν διαφορετικά το περιβάλλον, διαχωρίζοντας το ανθρωπογενές από το φυσικό περι-
βάλλον. Όσον αφορά το ζήτημα του ορισμού της Π.Ε., η πλειονότητα των εκπαιδευτι-
κών αναφέρθηκε στην εκπαίδευση που αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, εστιάζοντας κυρίως στη διδασκαλία σχετικά με το πώς λει-
τουργεί ο φυσικός κόσμος. 
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Ένας αριθμός διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της Π.Ε. προέκυψαν από 
τη θεματική περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι χρησι-
μοποιούν διαφορετικές μεθόδους όταν προσεγγίζουν την Π.Ε. Η πλειοψηφία των συμ-
μετεχόντων ανέφερε τη χρήση της διαθεματικής προσέγγισης και τη μέθοδο Project. 
Επιπλέον, η βιωματική εκπαίδευση (μάθηση με πράξη) σε συνδυασμό με τη χρήση 
πειραμάτων χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία για να εμπλουτίσουν τις μαθησια-
κές εμπειρίες των μαθητών και προκειμένου να ενισχύσουν το βιωματικό υπόβαθρο 
της διδακτικής πρακτικής. Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι αυτές που αφορούν στην ανακύκλωση. Επιπλέον, ο-
ρισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια και 
προκλήσεις ως προς την εφαρμογή της Π.Ε. λόγω έλλειψης σημαντικών πόρων. 

Όσον αφορά στην χρήση του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
(2011) από τους εκπαιδευτικούς, οι απόψεις διχάζονται. Αφενός, οι μισοί συμμετέχο-
ντες διατείνονταν ότι το αξιοποιούν προκειμένου να προωθήσουν την Π.Ε., αφετέρου 
οι υπόλοιποι εκ των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από 
την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναδύθηκε ως σημαντικό εμπόδιο, προκειμένου να 
διδαχθεί αποτελεσματικά η Π.Ε., ο χρόνος.  Τονίστηκε επίσης από την πλειοψηφία ότι 
στην Ελλάδα δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα την κατάλληλη συνείδηση σε σχέση με τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 
δεν διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το υπόβαθρο για να διδάξουν αποτελε-
σματικά την Π.Ε. Αναφορικά με τις στάσεις των μαθητών τονίστηκε από όλους τους 
συμμετέχοντες ότι ανταποκρίνονται θετικά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
Π.Ε. και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Στην κατηγορία για τις 
προτάσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της Π.Ε., οι απόψεις των περισσότε-
ρων συμμετεχόντων ήταν παρόμοιες. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιστεύ-
ουν ότι για να βελτιωθεί η διδασκαλία της Π.Ε., χρειάζονται περισσότερα προγράμματα 
προετοιμασίας και κατάρτισης εκπαιδευτικών. 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα 

Μέσω αυτής της ερευνητικής μελέτης, προέκυψαν ορισμένα σημεία που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν το επίκεντρο περαιτέρω έρευνας. Ένα σημείο που χρειάζεται περαι-
τέρω έρευνα είναι νέες προτάσεις και ιδέες για πιο δημιουργική διδασκαλία της Π.Ε.., 
ιδιαίτερα μέσα από διεπιστημονικές και ολιστικές θεωρήσεις των θεμάτων. Ένα σημα-
ντικό στοιχείο που ανέκυψε ήταν η μη θέαση του περιβάλλοντος με δεσμούς αλληλε-
ξάρτησης με τον άνθρωπο και ως εκ τούτου ανακύπτει η ανάγκη εστίασης της Π.Ε. σε 
πραγματικά προβλήματα, ανοίγοντας έτσι διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία και 
τα σύγχρονα θέματα που την απασχολούν, δομώντας σταδιακά τον κοινωνικά κριτικό 
περιβαλλοντικό γραμματισμό. Δυστυχώς μέσω της εν προκειμένω έρευνας επιβεβαιώ-
θηκε ότι η ΠΕ. αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας δραστηριότητα για τους εκπαιδευ-
τικούς προσχολικής και έχει ενταχθεί με περιορισμένο τρόπο στην διδακτική τους πρα-
κτική.  Η διδασκαλία της Π.Ε. κατ’ αρχήν στοχεύει σε αλλαγή προτύπων και στάσεων 
ζωής και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
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σχετικά με τα θέματα της Π.Ε.. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η μεγαλύτερη χρήση του 
υπαίθριου περιβάλλοντος και η συνεχής ανανέωση των πρακτικών και δραστηριοτή-
των που αφορούν την Π.Ε.. Επιπροσθέτως, τονίζεται η ανάγκη των εκπαιδευτικών για 
περαιτέρω εμπλουτισμό πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της 
Π.Ε.. 
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Ερωτικά τραγούδια των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας: Βασικά 
γνωρίσματα και χαρακτηριστικά ως κριτήρια επιβιωσιμότητας  

Σκλείδα Σοφία  
Φιλόλογος, ΜΑ, Ph.D.,Yποψήφια Μεταδιδάκτορας, sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Τα ερωτικά τραγούδια, αποτελώντας πολύτιμη πηγή για την κατανόηση των αξιών και 
παραδόσεων των ελληνόφωνων κοινοτήτων, αντικατοπτρίζουν δυναμικές απόψεις και 
στάσεις ζωής των απλών κατοίκων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πέρασμα του χρό-
νου μέσα από την επαφή τους με όμορους πολιτισμούς. Από αυστηρά λογοτεχνική ά-
ποψη είναι τυποποιημένες συνθέσεις με σταθερά μοτίβα που ενσωματώνουν θεμε-
λιώδη χαρακτηριστικά της συλλογικής μνήμης των ελληνόφωνων πληθυσμών. Επομέ-
νως, αυτού του είδους ο ποιητικός λόγος λειτουργεί ως ένας επιπλέον παράγοντας ε-
θνοτικής οριοθέτησης και διαγλωσσικής ανταλλαγής και με τρόπο μοναδικό είναι δυ-
νατόν να αποκαλύψει την πολλαπλή συνδιαλλαγή των ελληνόφωνων πληθυσμών σε 
ποικίλους τομείς με μη ελληνικές κοινότητες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ερωτικά τραγούδια, Ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας, 
Γλώσσα γκρίκο , Ρομανική διάλεκτος, Βασικά γνωρίσματα .  

Εισαγωγή 

Οι διάλεκτοι αποτελούν τη μαρτυρία επιβίωσης προγενέστερων φάσεων μίας γλώσσας 
και διασώζουν τον γλωσσικό πλούτο του παρελθόντος. Ο γλωσσικός πλούτος του πα-
ρελθόντος είναι δυνατόν να μας βοηθήσει να αναδείξουμε πολλές άγνωστες πτυχές του 
Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ευρώπης και 
ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυ-
τότητας.  

Τα δημοτικά τραγούδια που έχουν ως θεματολογία τον έρωτα και τον θάνατο, αποτε-
λούν την κοινή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το αξιακό σύστημα κάθε κοινότητας. 
Μέσα από την προφορική διάδοσή τους αποκτούν απόλυτο κύρος και αντανακλούν τις 
αντιλήψεις του κάθε λαού, τα ήθη και έθιμα, τις προλήψεις, τη γενικότερη κοσμοθεω-
ρία τους κ.ά. Στα γκρίκο τραγούδια τα πάντα είναι απόλυτα, η γυναικεία λάμψη, το 
πάθος του έρωτα, τα αισθήματα, οι συναισθηματικές εξάρσεις κ.ά. 

Κριτικός σχολιασμός- Βασικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά ως κριτήρια επι-
βιωσιμότητας 

Συνήθης μορφή γκρεκάνικου τραγουδιού είναι το “Mottetto” με τρία ή και περισσότερα 
ενδεκασύλλαβα δίστιχα. Είναι κυρίως τραγούδια αγάπης και απευθύνονται ως επί το 
πλείστον από τον άνδρα στη γυναίκα, η οποία για το λόγο αυτό κατέχει δεσπόζουσα 
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θέση στη γκρεκάνικη ποίηση. Ο γκρεκάνος ερωτευμένος εκδηλώνει με πάθος και κά-
ποια αμετροέπεια την αφοσίωσή του στη γυναίκα που επέλεξε: 

Που να ’μουνα χώμα κι εσύ να με πάταγες, μα την αλήθεια, που να ’μουν η σόλα σου 

O έρωτας έχει ως μοναδική προοπτική και ολοκλήρωσή του το γάμο. Έτσι ο άντρας, 
το υποκείμενο που ποθεί, και η γυναίκα, το αντικείμενο του πόθου, γίνονται φορείς ο 
ένας της ηθικής της εργατικότητας, η άλλη της ηθικής της τιμιότητας. Όταν η τάξη 
αυτή των πραγμάτων ανατρέπεται από τη γυναίκα, η ίδια γίνεται στόχος υπαινιγμών 
και διασυρμού. 

Tα τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο σκιαγραφούν τη συλλογική ψυχοσύνθεση του 
Γκρεκάνου από τις σχέσεις του με την ευρύτερη οικογένεια, την «jitonia», την κοινό-
τητα. Eδώ η αφιέρωση σε μία γυναίκα γίνεται αφορμή για το λαϊκό συνθέτη να εξιστο-
ρήσει το παράπονό του για την ανεπάρκεια της σοδειάς ή για την επιβεβλημένη κύρωση 
ύστερα από παράβαση της αυστηρά ελεγχόμενης από τους γεροντότερους ηθικής του 
χωριού. 

Για λόγους που υπαγορεύθηκαν από τη γεωγραφική απομόνωση (από την οποία όμως 
εξαιρείται η Mπόβα), λείπουν από την γκρεκάνικη λογοτεχνία τραγούδια με αναφορές 
σε πολιτικά και ιστορικά γεγονότα. 

Eντούτοις μερικά τραγούδια όπου περιγράφεται η σχέση ανάμεσα στο χωρικό και το 
μεγαλοκτηματία αποκτούν σαφώς το νόημα βαθύτατης κοινωνικής διαμαρτυρίας, κα-
θώς ο Γκρεκάνος συνειδητοποιεί τη βάναυση εκμετάλλευσή του και στρέφεται ενα-
ντίον του padrone. 

Άλλοτε όμως καταφεύγει στην ελπίδα, στο θεϊκό στοιχείο. H πίστη στο Θεό δεν είναι 
όμως άνευ όρων, ενώ συχνά διαπερνάται από κάποιο σκεπτικισμό και πικρία για το 
τρομερό κλιματικό φαινόμενο των καταρρακτωδών βροχών που μαστίζουν την περιοχή 
το Φθινόπωρο και στάθηκαν αιτία μεταξύ άλλων για την ερήμωση των ελληνόφωνων 
χωριών στο παρελθόν (Μιννίτι- Γκώνια, 1995, σ. σ. 20-21) 

Η αγάπη και ο έρωτας είναι πρωταρχικά στοιχεία της ζωής. Θα ήταν λοιπόν παράξενο 
να απουσιάζουν από τη λαϊκή σκέψη και το συναισθηματικό κόσμο του λαού (Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης Georgelin, Η.R.«Οι Άλλοι δηλαδή οι Μη Ρωμιοί 
σε τραγούδια μικρασιατικής και Κωνσταντινοπολίτικης προέλευσης ή έμπνευ-
σης»,https://www.academia.edu/985045/% (ανάκτηση στις 15/07/2018) . Είναι γεγο-
νός ότι πολλά είδη του προφορικού λόγου μιλάνε γι΄αυτά τα θέματα όπως οι παροιμίες, 
οι μαντινάδες, οι αλφάβητοι της αγάπης κ.ά.  

Ορισμένες από τις αντιλήψεις που εκφράζονται στα ερωτικά τραγούδια της Κάτω Ιτα-
λίας είναι η αναγκαιότητα και η δύναμη της αγάπης, η σοβαρότητα της αγάπης, οι προ-
ϋποθέσεις της, η αμοιβαιότητα, οι συνέπειες της μεγάλης αγάπης, τα βάσανά της, η 
απώλεια κ.ά. Ο έρωτας και η δουλειά είναι η μόνη χαρά για τους ανθρώπους αυτούς, 
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που από χρόνια κατάλαβαν πως η ευτυχία ενός λαού και η προκοπή βρίσκονται στα 
χέρια των δουλευτάδων της γης, εκείνων που κλαδεύουν τα δέντρα, για να μεγαλώ-
σουν, εκείνων που βόσκουν τα κοπάδια και ας τους τα παίρνει ο βοριάς όλα τα αμύ-
γδαλα. Γιατί έχουν φιλοσοφική διάθεση που την κληρονόμησαν από τους Πυθαγό-
ρειους και τους Ελεάτες, οι οποίοι έζησαν στα μέρη τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τρα-
γούδησαν ούτε ηρωικά κατορθώματα ούτε τους αφεντάδες τους, τους οποίους δεν α-
γάπησαν ποτέ. Η ρομαντική ψυχή τους βρήκε πως το τραγούδι ταιριάζει στον έρωτα, 
είναι για τις γιορτές, για το θάνατο μοιρολόγι, για να κρατηθεί ζωντανή η κουλτούρα 
της γενιάς τους, για να μη χαθούν τα λόγια των προγόνων τους, για να μη χαθεί η ό-
μορφη γλώσσα τους. Επιπλέον, οι νέοι κάνουν καινούργια τραγούδια για τις αγαπημέ-
νες τους πάνω στα παλιά μοτίβα, φανερώνοντας έτσι τη συνέχεια της φυλής. 

Παλιότερα, τα ειδύλλια πλέκονταν στη βρύση. Εκεί βλέπονταν και άλλαζαν βλέμματα 
οι αγαπημένοι. Εκεί οι νέοι διάλεγαν τις καλές τους, που έφταναν γεμάτες φιλαρέσκεια, 
έτοιμες για αγάπη «να τες λιμπιθούσι», όπως λέει το παλιό τραγούδι: 

Οι κοπέλες αγαπάνε τους νέους πάνε στη βρύση για να ιδωθούνε  

γιομίζουν το στήθος με πανιά για να τις λιμπιστούνε τα παιδιά 

Τα λόγια των τραγουδιών τους αναφέρονται στον έρωτα, στο γάμο, στο σεβασμό προς 
τον πατέρα και την οικογένεια. Το τραγούδι είναι σαν την προσευχή, απαραίτητο για 
όλους τους χωρικούς. Με τραγούδι μιλάνε πολλές φορές στα παιδιά τους, με τραγούδι 
βόσκουν τα ζώα τους, εκφράζουν τον έρωτά τους, μοιρολογούν. Και είναι τα τραγούδια 
τους πηγαία, αυθόρμητα, βγαλμένα από την ψυχή τους, που συγκινούν όποιον τα α-
κούσει και δεν τα ξεχνάει. Τραγουδάνε για να καλωσορίσουν τον ξένο τους, τραγου-
δάνε για να τον κατευοδώσουν. Τραγουδάνε σαν να είναι μαζεμένοι γύρω από το τρα-
πέζι της χαράς, με στίχους που πάνε από τον έναν στον άλλο. Τραγουδάνε σαν πίνουν 
το κρασί και ξεχνάνε κάθε θλίψη, κάνοντας όλη τους τη ζωή αδιάκοπο τραγούδι. 

Οι γυναίκες με την ευαίσθητη καρδιά, έχουν μέσα τους έμφυτη τη λαχτάρα να γίνουν 
μάνες. Για το λόγο αυτό ζητάνε την ευλογία του παπά στο γάμο, για να κάνουν πολλά 
παιδιά και να τους δώσουν ελληνική αγωγή. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μάνα στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας είναι κάτι 
ιερό. Αντιπροσωπεύει το κέντρο του σπιτιού, το στυλοβάτη, τη λογική, την οικονομία, 
τη σωστή συμβουλή, τη συντρόφισσα. Μορφωμένη ή αμόρφωτη η μάνα είναι το κατα-
φύγιο, η παρηγοριά, η καλοσύνη, η Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία ιερουργεί ο πατέ-
ρας για να κρατήσει ενωμένο το σπιτικό του.  

Αν δεν πάρουν τη γυναίκα που αγαπάνε οι νέοι, όταν τη ζητήσουν σε γάμο, την κλέβουν 
και πάνε για λίγες μέρες μακριά. Μετά γυρίζουν στους γονείς, που αναγκαστικά τους 
δίνουν την άδεια να παντρευτούν (Νιτσιάκος 1999, σ.σ. 171-182. Πολίτης, 1966, σ. 
145-173. Πετρόπουλος 1959, σ.σ. 41-105. Μεργιανού, 1994, σ. 143-144,151, 157-164). 
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Πρωταγωνίστρια των τραγουδιών του θρήνου είναι η γυναίκα. Ενώ εκείνη κρένει δίπλα 
στο σώμα του νεκρού, ο άντρας κλαίει σιωπηλά. Αντιθέτως, πρωταγωνιστής των τρα-
γουδιών του έρωτα είναι ο άντρας. Ο άντρας είναι που τα συνθέτει, που τα βγάζει από 
μέσα του. Ο άντρας από το Σαλέντο δεν ντρέπεται να εκφράσει δημοσίως τα πιο βαθιά 
του αισθήματα και να τα τραγουδήσει. Υπάρχουν, εξάλλου, οι ευκαιρίες ( σερενάτες, 
γιορτές, τρύγος κ.ά. ) που του το επιτρέπουν. Φυσικά, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε 
έτσι. Η γυναίκα συχνά ιδιοποιείται τα τραγούδια και τα τραγουδάει την ώρα της δου-
λειάς, μ΄ ένα είδος κρυφής ικανοποίησης και με τη σκέψη στραμμένη στον εραστή της. 

Τα ερωτικά τραγούδια της Σαλεντινής Ελλάδας, είτε είναι σε γκρίκο είτε σε ρομανική 
διάλεκτο (Μπεκάκος, 2016, σ. 142. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μπουσμπού-
κης, Α. (2003). Σημασιολογικές μεταβολές απ’ τα λατινικά σε βλάχικα και ιταλικά ιδιώ-
ματα. Θεσσαλονίκη: University Studio Press) είναι σχεδόν όλα γένους αρσενικού. Η 
μουσική που τα συνοδεύει παρουσιάζει ελάχιστες παραλλαγές. Τα τραγούδια αυτά σχε-
δόν πάντα παρουσιάζονται σε οκτάστιχες στροφές και οι στίχοι είναι ενδεκασύλλαβοι 
με πλεχτή ομοιοκαταληξία , ή πρώτοι έξι με πλεχτή ομοιοκαταληξία και οι δύο τελευ-
ταίοι με ζευγαρωτή, σύμφωνα με το κλασικό σχήμα της οκτάβας. Στροφή και μέτρο 
είναι πολύ διαδεδομένα σε ολόκληρη τη νότια Ιταλία (ιδιαίτερα στη Σικελία) καθώς 
και στην Τοσκάνη. Ανάμεσα στα τραγούδια σε γκρίκο κι εκείνα σε ρομανική διάλεκτο 
δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές στη σύλληψη και στη θεματολογία. . Σε ορισμένα 
τραγούδια σε ρομανική διάλεκτο υπάρχει μια αόριστη ανάμνηση του Μεσαίωνα, άλ-
λοτε από την υμνογραφία, άλλοτε από τους έρωτες των ευγενών με κυνήγια και πυρ-
γοδέσποινες που μοιάζουν με τον ήλιο κ.ά. 

Ο άντρας, μέσα από αναστεναγμούς, σερενάτες και φοβερές κατάρες εναντίον εκείνου 
που κατάφερε να τον χωρίσει από την αγαπημένη του, τραγουδάει με μια ελευθεριό-
τητα που είναι δύσκολο να συναντήσεις στη λαϊκή ποίηση άλλων περιοχών της Ιταλίας. 
Η γυναίκα που ανταποκρίνεται στο αίσθημα του εραστή της είναι ρόδο που πρέπει να 
το δρέψεις όταν είναι «μισάνοιχτο», φως που λάμπει στο πράσινο ενός χωραφιού σπαρ-
μένου με λινάρι, γλάστρα με μυρωδάτο βασιλικό. Αντιθέτως, για τον προδομένο ερα-
στή η γυναίκα είναι κολοκύθα που την τσιμπολογάει κάθε πουλί, αμόνι που το χτυπάει 
κάθε σφυρί κ.ά. Τα συναισθήματα που υπάρχουν σε αυτά τα τραγούδια είναι συναι-
σθήματα απλά, που εκφράζονται με εικόνες σκληρές. Αλλού πάλι ο εραστής βεβαιώνει 
πως θα μπορούσε να εγκαταλείψει την αγαπημένη του εφ΄όσον συμβούν ορισμένα πε-
ριστατικά. Αυτά όμως απαριθμούνται σε μια σειρά από αδύνατα που πολλαπλασιάζουν 
την απόλυτη αδυναμία του να την εγκαταλείψει. Ώστε ο εραστής, σ΄ένα έξοχο παιχνίδι 
του παραλόγου, επιβεβαιώνει τον έρωτά του την ίδια στιγμή που τον αρνείται.  

Στα γκρίκο τραγούδια τα πάντα είναι απόλυτα: η γυναίκα λάμπει τόσο πολύ, που κάνει 
μέχρι και τον ήλιο να ντρέπεται, ο έρωτας καίει σαν καμίνι και ξεπερνάει τα όρια της 
ζωής, ο άντρας εξετάζει το ενδεχόμενο του θανάτου του και εκθέτει στη γυναίκα του 
τα πράγματα που πρέπει να κάνει γι΄ αυτόν. Της ζητάει να εκτελεστούν σαν σημάδι 
αγάπης εκ μέρους της όλες οι τελετές που οφείλονται στον νεκρό και κατόπιν της ζη-
τάει να μπει στον τάφο μαζί του (Μοντινάρο, 2000, σ.σ. 49-52, 189).  

2574/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Συμπεράσματα 

Η παραγωγή και η αναπαραγωγή των έργων ή των υλικών μορφών της λαϊκής τέχνης 
δεν αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές, διαδοχικές περιόδους μιας λαϊκής παράδοσης. 
Αν η μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, όχι η ύπαρξη της γραφής, αλλά 
η συνειδητή χρησιμοποίησή της ως μέσου διατήρησης και μετάδοσης των ποιητικών 
έργων- ορίζει, θεωρητικά τουλάχιστον, το τέλος της δημιουργικής περιόδου μιας προ-
φορικής παράδοσης, είναι πολύ δύσκολο- αν όχι αδύνατο- να ορίσουμε την αρχή της. 
Είναι άλλο τόσο δύσκολο με το να προσπαθήσουμε να ορίσουμε την αρχή της γλώσ-
σας. Όσο προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε, τόσο χάνεται μέσα στα αλλεπάλληλα 
στάδια της εξέλιξής της. Όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραδοσιακή τέχνη σε 
όλη τη διάρκεια της παραγωγικής της περιόδου απορροφά επιδράσεις και ενσωματώνει 
υλικό που προέρχεται από εξωτερικές πηγές.  

Ενσωματώνει θα πει διαμορφώνει, μεταμορφώνει και αναπαράγει σύμφωνα με το σύ-
στημα των δικών της συμβάσεων, για τις ανάγκες και για χρήση του δικού της κοινού 
(Σηφάκης , 2016, σ.σ. 192-193). Το δημοτικό τραγούδι και συνολικά ο λαϊκός πολιτι-
σμός έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν καταλυτικά στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Καλλιεργούν πολλές δεξιότητες, προωθώντας το συλλογικό και το συνεργατικό 
πνεύμα, που ενισχύει τη συλλογική μνήμη και την ιστορία του τόπου μας και του κό-
σμου γενικότερα, καθώς και την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, στοιχεία ζωτικής 
σημασίας στις μέρες μας. Η σημαντική επιστήμη της λαογραφίας θα μπορούσε να βοη-
θήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση με τη διάχυση του λαϊκού πολιτισμού στην εκ-
παιδευτική πράξη, ώστε το δημοτικό τραγούδι να πάρει τη θέση που του αναλογεί και 
να εμπνέει δημιουργικά τις νέες γενιές. 
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Ο ρόλος των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ανα-
φορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευόμενων 

Αγγελάκη Ανθή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, pant.pant69@gmail.com 

Περίληψη 

Διερευνάται και αναδεικνύεται ο ρόλος των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ, ανα-
φορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των Εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Χρησιμοποιείται η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης προκει-
μένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις των 11 συμβούλων σε ΣΔΕ που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι σύμβουλοι θεωρούν τον 
ρόλο τους αμιγώς βοηθητικό στο πλαίσιο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας καθώς 
δρουν επικουρικά στη λήψη αποφάσεων των μαθητευόμενων. Επίσης διαπιστώθηκε 
πως τόσοι συνθήκες λειτουργίας, όσο και το πλαίσιο του θεσμού της Συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμε-
νων στα ΣΔΕ. Ωστόσο αναδείχθηκαν και δυσκολίες σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού 
και έλλειψη κονδυλίων και πόρων. Ως εκ τούτου συμπεραίνεται πως για τον επιτυχή 
ρόλο των Συμβούλων στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων απαιτούνται 
ριζικές αλλαγές τόσο στις συνθήκες λειτουργίας όσο και στο πλαίσιο του θεσμού της 
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συμβου-
λευτική, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 

Εισαγωγή 

Ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιδιώκει, μέσω κατάλληλα οργα-
νωμένων υπηρεσιών, που εντάσσονται τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε 
αυτόν της εργασίας, να προσφέρει στους πολίτες τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειά-
ζονται, προκειμένου να κάνουν, κάθε φορά που θα χρειαστεί, τις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές επιλογές, οι οποίες θα τους προσφέρουν προσωπική ικανοποίηση και 
θα τους παράσχουν, παράλληλα, τη δυνατότητα να φανούν χρήσιμοι στο κοινωνικό 
σύνολο (Walsh & Osipow, 2014). Παραπλήσιοι εννοιολογικά, αλλά με μικρές διαφο-
ροποιήσεις, είναι και οι όροι: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική και Ε-
παγγελματικός Προσανατολισμός (Brown, 2015). 

Η παρούσα κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει 
καταστήσει τον θεσμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού απαραίτητο. Συγκεκρι-
μένα, η κοινωνικοοικονομική κρίση επηρεάζει όλες τις λειτουργίες, τις οποίες επιτελεί 
ο υπό εξέταση θεσμός από την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων έως την αυτογνωσία 
τους, τη λήψη αποφάσεων και τη στήριξή τους κατά τις φάσεις της μετάβασής τους 
από μια κατάσταση σε άλλη, τις οποίες θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. H επίδραση 
αυτή επιβάλλει αλλαγές και στον ρόλο των συμβούλων σταδιοδρομίας αλλά και σε 
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παγιωμένες πρακτικές και μεθόδους του παρελθόντος, ακόμη και στον τομέα της επαγ-
γελματικής διαπαιδαγώγησης που γίνεται στο σχολείο (Walsh & Osipow, 2014. Di 
Fabio, 2016). 

Ένα από τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η συμβουλευτική είναι και αυτό της σχολικής 
μονάδας. Η σχολική συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει ως στόχο να 
παρέχει στον μαθητή βοήθεια προκειμένου να αναπτυχθεί ατομικά, να αποκτήσει αυ-
τογνωσία, θετική αυτοαντίληψη και βασικές δεξιότητες, αλλά και να τον βοηθήσει να 
ενταχθεί ομαλά κοινωνικά (Δημητρόπουλος & Μπακατσή, 1996. Erford, 2014). 

Η σχολική συμβουλευτική θα πρέπει να εφαρμόζεται από άνθρωπο που έχει την απα-
ραίτητη εξειδίκευση, είτε αυτός είναι σύμβουλος, είτε εκπαιδευτικός (Δημητρόπουλος, 
1999. Galassi, 2017). Απαραίτητο όμως είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με τη 
σχολική συμβουλευτική να έχει την ειδική κατάρτιση που απαιτείται για τη δημιουργία 
της συμβουλευτικής σχέσης (Κλεφταράς, 2009). 

Η σχολική συμβουλευτική όμως προκειμένου να είναι αποτελεσματική και να επιτελεί 
τους στόχους της χρειάζεται και τη δεκτικότητα των εκπαιδευτικών απέναντί της (Bond 
et al., 2015). Έρευνα που έγινε σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Σκωτία κατέδειξε θετική στάση ανάμεσα στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αλλά 
παράλληλα και άγνοια, αρνητικότητα και ανησυχία για την ενσωμάτωσή της στην εκ-
παίδευση (Cooper et al., 2005). Και άλλες έρευνες που έγιναν σε σχολεία πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέδειξαν τη θετική στάση των εκ-
παιδευτικών για τη συμβουλευτική αποδίδοντάς της ιδιαίτερη σημασία για την αντιμε-
τώπιση των μαθητών στον συναισθηματικό τομέα (Davis, 2014.Schmidt Keleher& 
Johnson, 2016). 

Αντίστοιχες έρευνες στην ελληνική εκπαίδευση έχουν επιδείξει διφορούμενα αποτελέ-
σματα για τη σχολική συμβουλευτική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Αναδείχθηκε μεν η τάση για θετικές στάσεις αλλά αναδείχθηκε και ουδέτερη 
στάση εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερη διε-
ρεύνηση του θέματος και ειδικότερα στις γνώσεις που οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης έχουν για τη συμβουλευτική καθώς και τη στάση τους απέναντί της.  

Ο Edwin L. Herr (2002) σε μελέτη του έδειξε ότι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, 
και ειδικότερα μετά την Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική στην Αμερική οι σχολικοί σύμ-
βουλοι έχουν αναγνωριστεί σε πολλά τμήματα της νομοθεσίας και στην εθνική πολι-
τική, ως επαγγελματίες που έχουν τις δεξιότητες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών, εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο, τις σε-
ξουαλικές και φυλετικές διακρίσεις, την επιλογή του προγράμματος σπουδών, τη με-
ταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τις θέσεις εργασίας για τους φοιτητές, την ενσωμά-
τωση των μαθητών με αναπηρίες, στην εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία, τη σωματική 
και σεξουαλική κακοποίηση και τη μείωση των βανδαλισμών στο σχολείο, τη σχολική 
αποτυχία, και τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο. Τα ανέκδοτα και εμπειρικά 
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στοιχεία (Herr, 2002) δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί αυτές οι προκλήσεις για τους σχολι-
κούς συμβούλους και ικανοποιούνται αποτελεσματικά. Πολλές από τις προκλήσεις αυ-
τές αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων στο σχο-
λείο που είναι πλήρεις και σχετίζονται με τις ανάγκες των μαθητών. Ο Herr (2002) 
καταλήγει τεκμηριωμένα, ότι οι σχολικοί σύμβουλοι είναι καθοριστικοί παράγοντες 
για την επιτυχία της μεταρρύθμισης του σχολείου. 

Οι Baggerly και Osborn (2006) έθεσαν ως σκοπό της μελέτης τους τη διερεύνηση των 
συσχετίσεων και των προβλέψεων των σχολικών συμβούλων σταδιοδρομίας με την 
ικανοποίηση και δέσμευσή τους. Πραγματοποίησαν την έρευνα σε ένα δείγμα 1280 
συμβούλων σταδιοδρομίας στη Φλόριντα και αναφέρουν ότι οι θετικές προβλέψεις της 
επαγγελματικής ικανοποίησης περιλαμβάνουν κατάλληλα καθήκοντα, υψηλή αυτοα-
ποτελεσματικότητα, και σαφή επίβλεψη, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις ήταν τα ακα-
τάλληλα καθήκοντα και το άγχος. Το μόνο θετικό προγνωστικό της επαγγελματικής 
δέσμευσης ήταν τα κατάλληλα καθήκοντα συμβουλευτικής ενώ ο μόνος αρνητικός 
προγνωστικός δείκτης ήταν το στρες. 

Οι Σχολικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι σε θέση να αυξήσουν την επαγγελματική τους 
ικανοποίηση (α) αυξάνοντας την παροχή των κατάλληλων καθηκόντων και μειώνοντας 
τα ακατάλληλα καθήκοντα όπως προσδιορίζονται στο Εθνικό Μοντέλο Συμβουλευτι-
κής της Αμερικής, (β) αποκτώντας περισσότερη επίβλεψη από έναν επόπτη σαφή και 
οριοθετημένο, και (γ) διαχειριζόμενοι το άγχος.  

Βασικός σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τον ρόλο και τις 
αντιλήψεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ, αναφορικά με την επαγγελματική 
ανάπτυξη των Εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Ως επιμέρους 
στόχοι της έρευνας ορίζονται οι ακόλουθοι: 

1. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των Συμβούλων για τον ρόλο τους στα ΣΔΕ 
2. Η εξέταση των αντιλήψεων των Συμβούλων για το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ 

αναφορικά με τον ρόλο τους 
3. Η διερεύνηση και καταγραφή των προτάσεων των Συμβούλων για τη βελτίωση 

της λειτουργίας των ΣΔΕ 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μέσα από την 
παρούσα έρευνα είναι: 

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τη συμβολή του 
ρόλου τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ; 

2. Πώς οι συνθήκες λειτουργίας και το πλαίσιο του θεσμού της Συμβουλευτικής Στα-
διοδρομίας στα ΣΔΕ (σχέσεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας με τους άλλους εκ-
παιδευτές, με το ΣΔΕ) σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Συμβούλων Σταδιοδρο-
μίας, επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ; 
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3. Ποιες είναι οι απόψεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τη βελτίωση της λει-
τουργίας των ΣΔΕ ώστε να συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευόμενων; 

Μεθοδολογία 

Διεξήχθη πρωτογενής ποιοτική έρευνα με δομημένες συνεντεύξεις σε 11 συμβούλους 
των ΣΔΕ. Οι συνεντεύξεις είχαν στόχο να καταγράψουν τα ερμηνευτικά σχήματα των 
Συμβούλων αναφορικά με το πώς το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ επιδρά θετικά στον 
ρόλο τους και κατ’επέκταση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων. Με 
βάση τη βιβλιογραφία η οποία βρέθηκε και βοήθησε στη σύνταξη του οδηγού συνέ-
ντευξης, αναπτύχθηκαν οι 4 άξονες ανάλυσης των συνεντεύξεων. Οι τέσσερις αυτοί 
άξονες είναι οι ακόλουθοι: 

I. Η Εμπειρία των Συμβούλων 
II. Οι αντιλήψεις που αναπτύσσονται για τον ρόλο του Συμβούλου 
III. Πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
IV. Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

Ευρήματα – Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του συμβούλου είναι καθοριστικός για τα ΣΔΕ και αποτελεί μία από τις και-
νοτομίες των ΣΔΕ. Βοηθά πολύ, γιατί οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά προέρχονται κατ’ 
εξοχήν από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που δεν είχαν ποτέ υποστηριχθεί στην τυπική 
εκπαίδευση στο κομμάτι της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού. Παράλληλα αναδείχθηκε πως ρόλος του συμβούλου είναι σημαντικός και στη 
σταδιοδρομία και στην ψυχολογία.  

Ο σύμβουλος βοηθά επίσης σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς τους δίνει κατευθύνσεις σε 
σχέση με το λύκειο ή σε σχέση με την εκπαίδευση ή σε σχέση με την τεχνική εκπαί-
δευση που θέλουν να ακολουθήσουν ή κατευθύνσεις για τους καλύτερους τρόπους α-
ναζήτησης εργασίας 

Επίσης, ο ρόλος του Συμβούλου βοηθά σε σημαντικό βαθμό στην ομαλή διεξαγωγή 
του προγράμματος διδασκαλίας ως συνδετικός και υποστηρικτικός κρίκος ανάμεσα σε 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαι-
δευτικούς των ΣΔΕ για διάφορα ζητήματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης που ανακύπτουν. 

Ακόμη ενισχύει την προσπάθεια που συντελείται για επανασύνδεση των εκπαιδευόμε-
νων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την εν τέλει πρόσβασή τους 
στην αγορά εργασίας. Για την ακρίβεια, ο Σύμβουλος είναι το αρμόδιο πρόσωπο για τη 
στήριξη των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στα ΣΔΕ, με 
στόχο την με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά 
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εργασίας, που για τους περισσότερους αποτελεί την κύρια αιτία επιστροφής τους στα 
θρανία. 

Γενικά, συμπεραίνεται ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελεί μια πολύ σημα-
ντική διαδικασία για τον θεσμό των ΣΔΕ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου η οικο-
νομική κρίση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σταδιοδρομίας σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες και άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

Ο ρόλος του Συμβούλου ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις προσδοκίες των Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Κατ’ αρχήν εκπαιδεύονται στη λήψη απόφασης. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν καλύτερα το ποιοι είναι, ποια είναι τα δυνατά τους ση-
μεία και ποιες είναι οι κοινωνικές τους δεξιότητες. Κατά δεύτερον, δεν γίνεταισυμβου-
λευτική μόνο για το πώς μπορούν να γράφουν ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συνο-
δευτική επιστολή, αλλά κυρίωςο Σύμβουλος κινητοποιεί τους ενήλικες, τους ενδυνα-
μώνει, τους βοηθά να ενσωματωθούν ξανά, αν δεν είναι ενταγμένοι, στην κοινωνία, 
προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτή την ένταξη και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων 
του ενήλικα.  

Επίσης, είναι σημαντικές οι δράσεις που διαμορφώνονται στα πλαίσια των αναγκών 
των μαθητών. Ακόμα και στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών εργάζεται 
μπορούν να του μιλήσουν για ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία τους ή αν κά-
ποιοι ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν τους βοηθά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. 

Ο ρόλος του Συμβούλου επίσης είναι συνδεδεμένος με τις προσδοκίες των ΣΔΕ που 
αναφέρονται στην ομαλή επανένταξη των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και την μετέπειτα ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Τέλος, δρά-
σεις όπως οι ατομικές ή οι ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, τα projects, οι ημερίδες 
και οι διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι καινοτόμες πρακτικές που μόνο ένας 
σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να επιτελέσει.  

Συνοψίζοντας ο ρόλος του συμβούλου ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις προσδο-
κίες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς καλύπτει τις ανάγκεςεπαγγελματικού 
προσανατολισμού των εκπαιδευόμενων. Σκοπός της ύπαρξης του είναι να συνδέσει 
τους μαθητές με την αγορά εργασίας, να τους προετοιμάσει για τις αλλαγές που έχουν 
συμβεί και να τους καταστήσει έτοιμους να βρουν ευκολότερα εργασία. 

Ο σύμβουλος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευ-
ομένων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας χωρίς να ξεχνά ότι πρόκειται για ενήλικες αν-
θρώπους, που κουβαλούν εμπειρίες μιας μακράς, ποικιλόμορφης διαδρομής και για 
αυτό τον λόγο έχουν διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να υπολογίσει και οι οποίες 
χρίζουν διαφορετικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Τα ΣΔΕ μέσα από το ΙΝΕΔΙ-
ΒΙΜ, έχουν έναν κατάλογο που περιλαμβάνουν όλες τις βασικές λειτουργίες, τους σκο-
πούς, τους στόχους, τις ασκήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος αλλά από την 
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άλλη πλευρά ο σύμβουλος έχει την ευελιξία να μπορεί να σταθεί ανάλογα με τις ανά-
γκες του ανθρώπου ή την ομάδα τη συγκεκριμένη που έχει απέναντι του, την ηλικία 
τους, το φύλο τους, την εθνικότητα τους. Όλα αυτά, είναι στοιχεία πάρα πολύ σημα-
ντικά, που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Συνοψίζοντας είναι απαραίτητο στην εκπαίδευση ενηλίκων να δίνεται ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Έτσι και ο Σύμβουλος ΣΔΕ ο-
φείλει να τις ανιχνεύσει και να τις λάβει υπόψη του στη Συμβουλευτική διαδικασία. 
Διαφορετικά χάνεται το στοιχείο της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που αποτελεί το 
θεμελιώδη φιλοσοφικό ρόλο του έργου του Συμβούλου. 

Ως εκ τούτου ο σύμβουλος σταδιοδρομίας διαμορφώνει εξατομικευμένα σχέδια δρά-
σης τα οποία όχι μόνο προορίζονται στο να εξυπηρετήσουν τους στόχους και τις προσ-
δοκίες των επιμέρους εκπαιδευομένων, αλλά λαμβάνουν υπόψη και το γενικότερο κοι-
νωνικοοικονομικό πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας που διαμορφώνει τη σχεσιοδυναμική 
της αγοράς εργασίας. 

Ακόμη η βοήθεια του Συμβούλου είναι σημαντική γιατί τα ΣΔΕ ενισχύουνστηρίζουν 
την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Στα ΣΔΕ δεν δίνεται βάση τόσο στο μορ-
φωτικό επίπεδοόχι ότι δεν είναι σημαντικό να μάθουν να γράφουν ή να διαβάζουν – 
όσο σε γνώσεις που επέρχονται μέσα από γνώσεις ή δεξιότητες έχουν δηλαδή βιωμα-
τική μάθηση.  

Ο σύμβουλος μπορεί να αναπτύξει μία πιο άμεση και ειλικρινή σχέση. Οι συμβουλευ-
όμενοι είναι πιο «ανοιχτοί» στο να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Έτσι ο Σύμβου-
λος, από τη μια, υποστηρίζει και διευκολύνει εκπαιδευμένους με στόχο την ευαισθη-
τοποίηση τους, και από την άλλη, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτές για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων.  

Συνοψίζοντας ο σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο, τόσο 
σε επίπεδο συμβουλευτικής αναζήτησης θέσεων εργασίας (βιογραφικό, συνέντευξη, 
αναζήτηση θέσεων, συμπλήρωση αιτήσεων, πληροφόρηση σχετικά με διαθέσιμες θέ-
σεις εργασίας) όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης.  

Μέσω του Συμβούλου οι εκπαιδευόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν εξα-
τομικευμένες απαντήσεις στα αιτήματα τους και να τους βοηθήσει να καταστρώσουν 
ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Υπό ιδανικές συνθήκες, ο σύμ-
βουλος σταδιοδρομίας μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο, υποκινώντας και καθο-
δηγώντας τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν το προσωπικό σχέδιο δράσης τους 
και να επιτύχουν τους ρεαλιστικούς στόχους που έχουν θέσει. 

Οι προσεγγίσεις για την επίτευξη όλων των παραπάνω στηρίζονται στις βασικές αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες προτείνουν ότι οι προσεγγίσεις των εκπαιδευτών 
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πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. 
Παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων, οι οποίες αποτελούν 
βασική πηγή μάθησης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Ήδη από την εναρκτήρια 
συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από το 
πρόγραμμα και οι σύμβουλοι τα λαμβάνουν υπόψη για να οργανώσουν ανάλογα το 
μάθημά τους. Όπως αναφέρεται από τους συμβούλους είναι σημαντικό να διαθέτουν 
ευελιξία, προσαρμοστικότητα καθώς και κουλτούρα διαφοροποιημένης προσέγγισης, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του κάθε εκπαιδευόμενου 

Οι σύμβουλοι των ΣΔΕ βοηθούν τους ενήλικες να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιό-
τητες. Τους ‘ανοίγουν’ επίσης δυνατότητες με το να τους παρουσιάσουν το εκπαιδευ-
τικό σύστημα, με το να εξηγήσουν αναλυτικά κάθε επιλογή, πόσο χρόνο θα τους έ-
παιρνε ή τι προσπάθειες πρέπει να κάνουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η πιο σημαντική συμβολή του συμβούλου σταδιοδρομίας είναι να καταφέρει να βρει 
δουλειά σε εκπαιδευόμενους οι οποίοι βιώνουν ανεργία, φτώχια, περιθωριοποίηση και 
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά και οικογενειακά προβλήματα. Εξίσου σημαντική 
συμβολή είναι να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο λύκειο, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση κουλτούρας δια βίου εκπαίδευσης και ε-
παγγελματικής ανάπτυξης. 

Ολοκληρώνοντας τα βασικά συμπεράσματα για τον ρόλο του συμβούλου, ο σύμβουλος 
θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και δεξιότητες και ικανότητες ώστε να 
αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα μέσα στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Χρησιμο-
ποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές (ασκήσεις, τεστ, εργασία σε 
ομάδες, παιχνίδι ρόλων κλπ) και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευομένων συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος μάθησης, 
ενός κλίματος αμοιβαίων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο της αν-
θρωποκεντρικής προσέγγισης κάθε περίπτωση εξετάζεται ατομικά με βάση τις επιδιώ-
ξεις και τις ανάγκες του. Οφείλει λοιπόν να επιδείξει ευαισθησία, ευελιξία και προσαρ-
μοστικότητα, καθώς και ενσυναίσθηση μιας και οι εκπαιδευόμενοι διαφορετικής εθνι-
κότητας που φοιτούν στα ΣΔΕ αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα ενσωμάτωσης 
(ρατσισμός, ξενοφοβία), κοινωνικής ένταξης καθώς και προσαρμογής στην κουλ-
τούρα, τα ήθη, τα έθιμα και τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς της τοπικής 
κοινωνίας. 

Το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ για τους ερωτώμενους παρουσιάζει αρκετά προβλή-
ματα. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους 
συμβούλους. Το σχολικό περιβάλλον δεν ενδείκνυται. Οι συναντήσεις (ατομικές) γίνο-
νται σε σχολική τάξη που τη διαμορφώνουν οι ίδιοι κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
και έπειτα την επαναφέρουν στην αρχική της κατάσταση για να παρακολουθήσουν οι 
επόμενοι. Παράλληλα δυσκολία αποτελεί και ο σύλλογος καθηγητών επειδή κάθε 
χρόνο είναι πολύ διαφορετικός ο πληθυσμός. Το εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται επαρκές 
από την ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άλλη δυσκολία έχει να κάνει με τον χρόνο γιατί τα μαθήματα 
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διαρκούν 4045 λεπτά οπότε δεν προλαβαίνουν πάντα να ολοκληρώσουν μια συγκεκρι-
μένη ενότητα. Ο χρόνος δηλαδή είναι περιορισμένος. Επίσης υπάρχει έλλειψη στοι-
χειωδών εποπτικών μέσων και γραφικής ύλης. 

Τα καινοτόμα στοιχεία της παρούσης έρευνας αφορούν στις δράσεις των ΣΔΕ, που 
στηρίζονται σε συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών και συμβούλων. Οι σημαντικότερες 
δράσεις στα ΣΔΕ είναι τα project που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου και που 
παρουσιάζονται στο τέλος σ’ ένα πλαίσιο εκδηλώσεων, οι δράσεις εξωστρέφειας, εκ-
παιδευτικές επισκέψεις (θέατρο, μουσεία, πλανητάριο). Επίσης σημαντικές δράσεις εί-
ναι ηπαροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής (στο πλαίσιο των οποίων δίνονται 
κυρίως πληροφορίες α) για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και τις εκπαιδευτι-
κές προοπτικές, β) το πώς γράφεται ένα βιογραφικό σημείωμα, πώς αναζητούμε εργα-
σία, πώς γίνεται η συνέντευξη στον εργοδότη), η επικοινωνία με άλλους φορείς (επι-
χειρήσεις, συλλόγους, υπηρεσίες κλπ) σε θέματα αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης, η πληροφόρηση, η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σε θέματα αγοράς εργα-
σίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, η συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συ-
νεργασία με τη σχολική κοινότητα, η συμμετοχή στον σύλλογο εκπαιδευτικών. 

Αναφορικά τέλος με την αποτελεσματικότητα τόσο του θεσμού, όσο και του συμβού-
λου, οι ερωτώμενοι ανέφεραν πως πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επιμόρφωση των 
συμβούλων ώστε να καταστούν εξειδικευμένοι σε κάποια θέματα, αλλά και η μονιμό-
τητά τους, ώστε από την αρχή της σχολικής χρονιάς να οργανώνουν το περιεχόμενο 
των μαθημάτων τους, αλλά και να γνωρίσουν τους εκπαιδευόμενούς τους Επίσης θεω-
ρούν πως απαιτείται περισσότερος χρόνος στο αναλυτικό πρόγραμμα, συνεργασία με 
εξωτερικούς φορείς. Σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής οι σύμβουλοι θεωρούν ανα-
γκαία την παροχή στοιχειωδών εποπτικών μέσων και εκπαιδευτικού υλικού. Εξίσου 
πολύ σημαντικό θεωρούν τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση εξατομικευμένων δρά-
σεων που θα συμβάλουν στην επανένταξη των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, 
στον επαναπροσδιορισμό του επαγγελματικού τους προφίλ και στην υιοθέτηση εκ μέ-
ρους τους μιας κουλτούρας δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. 
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Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και συνάμα ψυχαγωγι-
κού μαζικού ελεύθερου διαδικτυακού μαθήματος ''atlas mooc - enjoy science'' για την α-
ναπλαισίωση των φυσικών επιστημών στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον. Το 
μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί στην πλατφόρμα του YouTube, και φέρει την σύγχρονη κουλ-
τούρα, γλώσσα και σκηνοθετικό περιβάλλον των σημερινών YouTubers. Το ''atlas mooc - 
enjoy science'' περιέχει διδακτικό και ενημερωτικό υλικό με στόχο να παρουσιάσει επιστη-
μονικά ζητήματα και κοινωνικά φαινόμενα που αφορούν τον σύγχρονο πολίτη. Παρέχο-
ντας ένα συνεργατικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον στους συμμετέχοντες και συμμε-
τέχουσες, ο σκελετός του atlas mooc είναι ταινίες μικρού μήκους για τις φυσικές επιστήμες 
που επιχειρούν να αναδείξουν και να παρουσιάσουν τις αφηρημένες έννοιες και θεωρίες 
των φυσικών επιστημών με ένα δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, αλλάζοντας την εικόνα 
των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο. Για να ολοκληρώσουν με επιτυχία οι συμμετέχο-
ντες και οι συμμετέχουσες το μαζικό αυτό ελεύθερο διαδικτυακό μάθημα θα πρέπει να 
δημιουργήσουν μια σειρά από δικές τους ταινίες μικρού μήκους και να απαντήσουν σε 
ερωτηματολόγια που σχετίζονται με τις θεματικές των projects που μελετούν σε εβδομα-
διαία βάση. Για την ανάλυση του διαδικτυακού μαθήματος atlas mooc χρησιμοποιούνται 
μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης λόγου, εικόνας, ήχου. Η συλλογή δεδομένων γίνεται 
μέσα από: α) το περιεχόμενο των ταινιών, β) τις συζητήσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις 
ομαδικές εργασίες που αναπτύσσονται στο mooc, γ) τα ερωτηματολόγια και δ) την επισκε-
ψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία του mooc. 

Λέξεις-Κλειδιά: Mαζικό διαδικτυακό ελεύθερο μάθημα (ΜΟΟC), διδακτική των φυσικών 
επιστημών, γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες, εικόνα των φυσικών επιστημών στο 
διαδίκτυο  
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Εισαγωγή 

Η χρήση των μαζικών διαδικτυακών ελεύθερων μαθημάτων (MOOCs) στην εκπαίδευση 
ελευθερώνει την διδασκαλία και την μάθηση από τα φυσικά όρια της σχολικής αίθουσας, 
καταργεί την απόσταση και εκμηδενίζει τον χρόνο στην πρόσβαση στις μαθησιακές πηγές, 
επεκτείνει τις εμπειρίες των ατόμων και μπορεί να πετύχει θεμελιώδεις και ποιοτικές αλ-
λαγές και μετασχηματισμούς στη φύση της μάθησης και της διδασκαλίας σε ένα ευρύ φά-
σμα αντικειμένων (Breslow et al., 2013; 

Stacey, 2013; Sonwalkar, 2013). Επιπρόσθετα, ως πηγή πληροφορίας και μέσο επικοινω-
νίας, τα MOOCs αποτελούν ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία, που διευκολύνουν την πρό-
σβαση στην μάθηση, την προάγουν και αλλάζουν τις παιδαγωγικές πρακτικές με το συν-
δυασμό ήχου, εικόνας και πολυτροπικού κειμένου (Rodriguez, 2012; Larry, 2012; Barber, 
2013; Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013).  

Σε αυτή λοιπόν, την εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η 
ανάλυση ενός μαζικού, ανοιχτού, διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) για τις φυσικές επι-
στήμες με κύριους στόχους να υποστηρίξει μια φιλική προσέγγιση για την προβολή των 
φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο (Pappano, 2012; Milheim, 2013; Perna, et al., 2013). Οι 
φυσικές επιστήμες για πολλά χρόνια διδάσκονται ως ένα σύνολο από έννοιες και θεωρίες, 
αποκομμένες από το κοινωνικο-πολιτισμικό τους πλαίσιο, υποστηρίζοντας κυρίως τη δη-
μιουργία μιας ελιτίστικης επιστήμης που δεν συνδέεται από την καθημερινή, κοινωνική 
πραγματικότητα και εν τέλει, αντανακλά τις μαθησιακές ανάγκες μόλις του 1% του γενικού 
πληθυσμού (Σέρογλου, 2006; Seroglou & Aduriz-Bravo, 2012; Πλακίτση Κατερίνα, 2012). 
Τα τελευταία χρόνια, στη διδακτική των φυσικών επιστημών γίνεται μια προσπάθεια ανα-
πλαισίωσης του περιεχομένου τους ώστε να αποτελεί γνώση χρήσιμη, ενταγμένη στις πτυ-
χές της ζωής των καθημερινών ανθρώπων και όχι μόνο των «ειδικών» με στόχο τον γραμ-
ματισμό στις φυσικές επιστήμες του κάθε πολίτη (Marshall, 2013; Stewart, 2013; Yuan & 
Powell, 2013).  

Οι όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών χρειάζεται να αναδυθούν αναδιαμορφώνοντας 
την εικόνα της επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό η σκληρή και άκαμπτη επιστήμη μπορεί να 
αλλάξει την εικόνα της και να γίνει κατανοητή και ενδιαφέρουσα, εμπλουτισμένη με την 
κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική της διάσταση (Plakitsi, 2013; Seroglou, 
2013; Βουδρισλής & Λαμπρινός 2014). Το “atlas mooc – enjoy sicence” σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης μεταξύ πολιτών, μα-
θητών και μαθητριών, εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών και ερευνητών στην 
διδακτική των φυσικών επιστημών για συνεργασία και μάθηση, να μετασχηματίσει τις φυ-
σικές επιστήμες σε ανοιχτή, φιλική και διαδραστική επικοινωνία, να παράγει εκπαιδευτικό 
υλικό για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών που δημιουργούνται υπό το κοι-
νωνικο-πολιτισμικό τους πρίσμα και να αναπλαισιώσει το περιεχόμενο των φυσικών επι-
στημών (Voss, 2012; Leci & Seroglou, 2016).   
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Το μαζικό διαδικτυακό ελεύθερο μάθημα atlas mooc - enjoy science 

Στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία του μαζικού διαδικτυακού ελεύθερου μαθή-
ματος “atlas mooc – enjoy science”, tο βασικό ερευνητικό ερώτημα που μας απασχόλησε 
είναι: Πώς σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και αξιολογείται ένα MOOC ώστε να προβάλλονται 
οι φυσικές επιστήμες αναπλασιωμένες μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον; 

 Έτσι, το μάθημα σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα του YouTube, φέρει την σύγχρονη κουλ-
τούρα, γλώσσα και σκηνοθετικό περιβάλλον των σημερινών YouTubers. Το ''atlas mooc - 
enjoy science'' περιέχει διδακτικό και ενημερωτικό υλικό με στόχο να παρουσιάσει επιστη-
μονικά ζητήματα και κοινωνικά φαινόμενα που αφορούν τον σύγχρονο πολίτη. Το περιε-
χόμενο του atlas αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς στοχεύει στον γραμμα-
τισμό στις φυσικές επιστήμες για όλους και όλες, προβάλλει στοιχεία από την ιστορία και 
τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και προάγει τη φύση των φυσικών επιστημών. Ε-
στιάζει όχι μονάχα στις έννοιες των φυσικών επιστημών αλλά και στην αναπλαισίωση αυ-
τών των εννοιών με τη προβολή: 

α) των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επιδρούν στο έργο επιστημόνων  

β) των μεθοδολογικών και ερευνητικών επιλογών τους, 

γ) των ιδεολογικών σκοπών που χαρακτηρίζουν τις φυσικές επιστήμες, 

δ) της σχέσης της επιστήμης με τον άνθρωπο. 

Το atlas mooc απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, μαθητές και μαθήτριες, εφήβους, μελλο-
ντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, ερευνητές και ερευνήτριες της διδακτικής των φυ-
σικών επιστημών. Προσφέρει ένα φιλικό και ευχάριστο, ανοιχτό και ελεύθερο, διαδι-
κτυακό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών και αποτελεί ένα 
κομβικό σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, παι-
διών, εφήβων, πολιτών, ερευνητών και ερευνητριών της διδακτικής των φυσικών επιστη-
μών (Leci & Seroglou, 2017). Για να δημιουργήσουμε το atlas mooc στο YouTube, αρχικά 
σχεδιάσαμε  τα δομικά στοιχεία του καναλιού (εξώφυλλο, εικονίδιο, λογότυπο καναλιού) 
όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε το περιεχόμενο του 
καναλιού, το οποίο οποίοι δομήθηκε σε λίστες. Έτσι, για όποιον και όποια θέλει να παρα-
κολουθήσει το atlas mooc υπάρχει μια σειρά από 5 projects (δομημένα σε 5 αντίστοιχες 
λίστες). ) Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των ταινιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
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Εικόνα 1: Εξώφυλλο, εικονίδιο καναλιού 

Project 1 

Σοκολάτα: η τροφή των θεών. Παρουσιάζονται οι χημικές ενώσεις που βρίσκονται 
στο κακαόδεντρο και πώς αυτά επιδρούν στην ψυχική και σωματική υγεία. 

Πώς να μετατρέψεις το απλό σου ποδήλατο σε ηλεκτρικό ποδήλατο; Περιγράφεται 
βήμα- βήμα η μετατροπή ενός απλού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό ποδήλατο.  

Γιατί τα δέντρα είναι τόσο ψηλά; Η αναρρόφηση νερού  από τα τριχοειδή αγγεία, η 
ωσμωτική πίεση, ο βρασμός του νερού και οι φωτοσυνθετικές αντιδράσεις στα δέντρα. 

Η μπίρα σώζει ζωές. Η ιστορία παραγωγής της μπίρας και η χολέρα στο Λονδίνο. Πώς 
η διαδικασία της ζύμωσης προστάτευσε τους κατοίκους από το θάνατο. 

Project 2 

Φτιάξε τη δική σου σανίδα - DIY. Τα υλικά και τα βήματα που χρειάζεται να ακο-
λουθήσει κανείς προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του SUB σανίδα εποξικής ρη-
τίνης.  

Επιστήμη τότε και σήμερα με αντρικά πρόσωπα. Προβάλλονται οι θεωρίες του Α-
ϊνστάιν, του Ωμ, του Μαξ Πλανκ, του Κέλσιου και άλλων, καθώς και νέα επιστημονικά 
δεδομένα. 

O φοιτητής επαναστατεί..και ένας επιστήμονας γεννιέται! Αναπαράγεται ένα στιγ-
μιότυπο από τη ζωή του Νιλς Μπορ και ο ρόλος της φαντασίας στην επιστήμη.  

Πώς μπορώ να ανιχνεύσω το ψέμα σου; Οπτική διαδερμική απεικόνιση. Από το 
αθώο παιδικό ψέμα σε μια νέα τεχνολογία για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δικαι-
οσύνη. 

Project 3 

It's Party Time! Τα εγκαίνια του MOOC μας.  Ένα παιχνίδι με λογοπαίγνιο με επι-
στήμονες και επιστημόνισσες που μπορείς να έξεις κλειδιά. 

Οι γυναίκες στην επιστήμη. Παρουσιάζονται μια σειρά από επιστημόνισσες και 
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https://www.youtube.com/watch?v=Al6TMYwk2iw&index=2&list=PLN7CgvcCA9bgm30ZsjhLiJt8wDnJoUBJ0&t=1s
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προβάλλεται η σημασία της αναγνώρισης του έργου τους ως πολιτισμική επιλογή. 

Τα σπαθιά του Γούλβεριν - DIY. Περιγράφονται οι γονιδιακές μεταλλάξεις και οι 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες με αφορμή τον ήρωα σε ταινία δράσης και κόμικ  Γούλβεριν. 

Πόσο science αντέχεις μέσα σε μια μέρα; Στο βίντεο ταξιδεύουμε και μαθαίνουμε 
νέες τεχνολογίες, ανακαλύψεις και εφευρέσεις μέσα και έξω από το χώρο του πανεπι-
στημίου. 

Project 4 

Ξεκίνα το τρέξιμο. Προβάλλονται οι χημικές και βιολογικές διαδικασίες που συμβαί-
νουν στο σώμα μας κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Ποια είναι η ύλη των δέντρων; Επεξηγείται άλλη μια ερώτηση σχετικά με τα δέντρα. 
Στο βίντεο παρουσιάζονται απόψεις περαστικών αναφορικά με την οργανική ύλη των 
δέντρων. 

Μπορείς να βρεις ποια είναι η δολοφόνος; Αναπαράγεται μια σκηνή ανάκρισης για 
ανθρωποκτονία και διερευνάται το ένοχο πρόσωπο και ο τρόπος δολοφονίας ενός ντε-
τέκτιβ. 

''Φυσικές'' ερωτήσεις. Περαστικοί απαντούν σε ''απλές'' ερωτήσεις φυσικών επιστη-
μών και συζητούν για τις ανησυχίες τους σχετικά με τις έννοιες αυτές.  

Project 5 

Απλά...μαθημαγικά!! Προβάλλονται ερωτήσεις και παιχνίδια μαθηματικών εννοιών 
που προσφέρουν τροφή για σκέψη. 

Φτιάξε το δικό σου slowmation Περιγράφεται αναλυτικά η δημιουργία ενός απλοποι-
ημένου animation για τις φυσικές επιστήμες που το αποκαλούμε slowmation. 

Τι είναι 200 θερμίδες; Οι 200 θερμίδες σε μια σειρά από διαφορετικά φαγητά. 

Θανατηφόρες αρρώστιες στο σώμα σου. Παρουσιάζονται τα σημάδια που άφηναν 
θανατηφόρες αρρώστιες του παρελθόντος στο δέρμα όπως εκζέματα και πληγές, καθώς 
και η προτεινόμενη θεραπεία τους. 

Πίνακας 1: Τίτλοι και περιεχόμενο των ταινιών του atlas mooc 

 

Όσοι και όσες παρακολουθούν atlas mooc χρειάζονται περίπου 12 εβδομάδες μελέτης για 
να ολοκληρώσουν το διαδικτυακό αυτό μάθημα φυσικών επιστημών. Το atlas mooc περι-
λαμβάνει εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους με εκτενή θεματολογία και συνδέεται με 
κανάλια στο YouTube τα οποία αναπτύχθηκαν παράλληλα για να στηρίξουν το περιεχό-
μενο του. Οι ταινίες αυτές είναι ντοκιμαντέρ δράσης ή/και δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ 
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στο φυσικό και αστικό περιβάλλον υλοποιώντας την ένταξη των εννοιών και θεωριών των 
φυσικών επιστημών που συζητιούνται στο κοινωνικο-πολιτισμικό τους περιβάλλον. Κάθε 
ταινία κινηματογραφείται σε θραύσματα και στη συνέχεια συντίθεται ώστε να επιτυγχάνε-
ται ισορροπία στην παρουσίαση όλων των όψεων της φύσης των φυσικών επιστημών: 
φύση του περιεχομένου και του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών, συνθετική φύση 
των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος, φύση της εξέλιξης των φυσικών επιστη-
μών και των μεθοδολογιών τους, φύση των αλληλεπιδράσεων των φυσικών επιστημών με 
την κοινωνία, φύση των στάσεων και των αξιών που εκφράζονται μέσα από τις φυσικές. 
Κάθε θραύσμα-κομμάτι της ταινίας εστιάζει σε μία ή περισσότερες όψεις της φύσης των 
φυσικών επιστημών με αποτέλεσμα, η κάθε ταινία, να προβάλλει μια ανοιχτή, προσιτή, όχι 
ελιτίστικη και όχι δογματική εικόνα των φυσικών επιστημών και των ανθρώπων της επι-
στήμης, ανδρών και γυναικών. Με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται ενταγ-
μένο στο κοινωνικό, ιστορικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύχθηκε με τους ήρωες και τις ηρωίδες της επιστήμης που έχουν συνεισφέρει με το 
έργο τους στην εξέλιξη της επιστήμης (Leci & Seroglou, 2017). Παράλληλα, αναδεικνύε-
ται η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών, οι μεθοδολογίες και η εξέλιξη των ιδεών 
και των μεθόδων στο χρόνο. Κύριο ρόλο έχουν οι αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινω-
νίας. Για παράδειγμα  οι κοινωνικές ανάγκες που οδήγησαν σε μια ανακάλυψη και πώς μια 
επιστημονική ανακάλυψη επηρέασε την κοινωνία της εποχής της. Μεγάλη βαρύτητα δίνε-
ται στις στάσεις και αξίες που εκφράζονται μέσα από τη χρήση των επιστημονικών ιδεών, 
διαδικασιών και προϊόντων που προβάλλονται στις ταινίες. 

 

Ανάλυση και αξιολόγηση του atlas mooc 

Για την ανάλυση του διαδικτυακού μαθήματος atlas mooc χρησιμοποιούνται μεθοδολο-
γικά εργαλεία ανάλυσης λόγου, εικόνας, ήχου. Η συλλογή δεδομένων γίνεται μέσα από:  

α) το περιεχόμενο των ταινιών, 

β) τις συζητήσεις, τις αλληλεπιδράσεις, την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία,  

γ) τις ατομικές εργασίες,  

γ) τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, 

δ) τις δομημένες συνεντεύξεις. 

 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των ταινιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ερευνητικό μοντέλο 
GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science Introduction in Scientific literacy)  που περι-
γράφεται στην Εικόνα 2 και αντανακλά στις διάφορες πτυχές της φύσης των φυσικών επι-
στημών είναι μέχρι τώρα ενθαρρυντική (Seroglou & Adúriz-Bravo, 2007; Piliouras et al., 
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2011).  

 

Εικόνα 2: Το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά της ανάλυσης του atlas mooc. Στο δια-
δικτυακό και πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης atlas mooc οι φυσικές επιστήμες μετασχη-
ματίζονται δυναμικά ανοίγοντας νέες προοπτικές στη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών 
επιστημών. Βοηθώντας τον απλό πολίτη να διατυπώσει τις σκέψεις του για τις φυσικές 
επιστήμες, καθώς μυείται στη φύση των φυσικών επιστημών, αποκαλύπτεται το πώς θα 
ήθελαν να διαχειρίζονται τις φυσικές επιστήμες οι μη-ειδικοί. Έτσι, λοιπόν, στο atlas mooc 
τα μέλη της κοινότητάς του μπορούν να χτίζουν γνώση, να δημιουργούν διδακτικό περιε-
χόμενο, να αλληλεπιδρούν με το υλικό και τα ευρήματα των υπολοίπων χρηστών. Φαίνεται 
πως το atlas mooc αποτελεί ένα περιβάλλον εργασίας προσιτό, ευχάριστο και διαδραστικό, 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ικανοποιεί τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα και δίνει τη δυνατότητα σε καθένα και καθεμία να εκφέρει άποψη για το 
περιεχόμενο που θέλει να βλέπει και για το είδος των φυσικών επιστημών που θέλει να 
μαθαίνει. 

Τέλος, η αναλυτική του YouTube παρέχει μια γόνιμη ποσοτική και ποιοτική ανατροφοδό-
τηση για τη βελτίωση, την αλλαγή και την ανανέωση του περιβάλλοντος και του περιεχο-
μένου του atlas mooc, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες των σύγχρονων πολιτών. Τα μέλη 
του atlas mooc  φαίνεται να βρίσκουν κίνητρα, προοπτική και έμπνευση για να μάθουν 
φυσικές επιστήμες και στη συνέχεια να δημιουργήσουν δικές τους ερασιτεχνικές ταινίες 
για τις φυσικές επιστήμες. Αυτός ο δομικός μετασχηματισμός αλλάζει τη μάθηση από 
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μονοδιάστατη και μονόπλευρη σε πολυδιάστατη, διαδραστική και ατέρμονη διαχείριση 
γνώσης. Το «τοπίο» της επιστήμης δεν μπορεί να παραμένει στατικό και παγωμένο στο 
χρόνο σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια, και το atlas mooc αποτελεί μια πρόταση για 
να αντιμετωπιστεί  το σύγχρονο δύσκολο αίτημα να συντονιστεί η σύγχρονη επιστημονική 
κουλτούρα με νέους αναδυόμενους δημιουργικούς κόσμους μάθησης. 
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Πολυαισθητηριακό πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή Ε' Δημοτικού 
με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης 

Τυλιγάδη Ελένη, Ma in Special Educational Needs, University of East London 

Δρ. Γιαννέλη Γιώτα, Masen NIU USA, Δρ Παν/μιου Ιωαννίνων, Μητροπολιτικό Κολ-
λέγιο 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας 
της πολυαισθητηριακής προσέγγισης σε μαθητή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με διά-
γνωση Ειδικής Διαταραχής της Ανάγνωσης, τόσο σε επίπεδο αποκωδικοποίησης όσο 
και στον τομέα της κατανόησης. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας έ-
γινε χρήση του Εργαλείου Ανίχνευσης Αναγνωστικής Κατανόησης  των μαθητών των 
Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου (Κρόκου, 2012). Πραγματοποιήθηκε συμμε-
τοχική παρατήρηση του μαθητή και αξιοποιήθηκαν οπτικο-ακουστικές πληροφορίες που 
συλλέχθηκαν πριν την εφαρμογή του προγράμματος και κατά την διάρκεια αυτού. Α-
κόμη, τηρήθηκε ημερολόγιο στόχων, τυπολογίας ασκήσεων και επίδοσης του μαθητή σε 
καθεμία δραστηριότητα. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε ότι, η χρήση 
πολυαισθητηριακών στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ανάγνωση, επέ-
δρασε θετικά στην βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας του μαθητή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δυσαναγνωσία, πολυαισθητηριακή προσέγγιση, πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει τις τεχνικές των πολυαισθητηριακών προ-
γραμμάτων, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της ανάγνωσης και κατανόησης των 
μαθητών με δυσαναγνωσία, να παρουσιάσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης με ανάλογη τυπολογία ασκήσεων σε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
(Ε.Μ.Δ.) που φοιτά στην Ε’ τάξη του δημοτικού και να συγκρίνει τις επιδόσεις του 
μαθητή στον τομέα της ανάγνωσης πριν την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση. 

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την διασαφήνιση του όρου Ειδική Διαταραχή της 
Ανάγνωσης και των υπό τύπων. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται μία μελέτη περί-
πτωσης μαθητή με διάγνωση Ε.Μ.Δ., που φοιτά σε δημόσιο Δημοτικό σχολείο, στην 
Ε΄ τάξη. Περιγράφεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα πολυαισθητηριακής προσέγγι-
σης που εφαρμόστηκε και καταγράφονται οι επιδόσεις του κατά την έναρξη του προ-
γράμματος και μετά το πέρας 3 μηνών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι βραχυπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι μαθησιακοί στόχοι και η αντίστοιχη τυπολογία ασκήσεων. 

Θεωρητική προσέγγιση ειδικών μαθησιακών διαταραχών 

Η ειδικη διαταραχή της ανάγνωσης 

Κατά το διεθνές διαγνωστικό εγχειρίδιο ταξινόμησης International Classification of 
Diseases, Tenth Edition (ICD-10), η ειδική διαταραχή της ανάγνωσης είναι «μία ειδική 
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και σημαντική δυσλειτουργία στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, η οποία 
δεν μπορεί να αποδοθεί στην νοητική ηλικία , στην οπτική οξύτητα ή στην ανεπαρκή 
εκπαίδευση. Επηρεάζονται οι τομείς της κατανόησης, της αναγνώρισης λέξεων, του 
προφορικού λόγου και οι δραστηριότητες που απαιτούν ανάγνωση...» 

Τα διαγνωστικά κριτήρια που τίθενται είναι το επίπεδο ανάγνωσης του παιδιού να είναι 
σημαντικά μικρότερο από το προσδοκώμενο για την χρονολογική του ηλικία , το νοη-
τικό του δυναμικό και την παρέμβαση που δέχεται .  Ειδικότερα , τα παιδιά με δυσκο-
λίες ανάγνωσης παρουσιάζουν παραλείψεις φωνημάτων, αντικαταστάσεις, στρεβλώ-
σεις  , προσθήκες λέξεων ή συλλαβών, αργό ρυθμό ανάγνωσης , δισταγμό κατά την 
ανάγνωση , ανακριβείς διατυπώσεις και αντιστροφές λέξεων, συλλαβών ή γραμμάτων, 
δυσκολίες κατανόησης και αδυναμία εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Εντοπίζονται τέσσερις υπό τύποι δυσαναγνωσίας. Ο πρώτος αφορά σε ελλείμματα 
στην φωνολογική ενημερότητα και σε δυσκολία στην αποκωδικοποίηση  των λέξεων 
και  στην κατανόηση του κειμένου (Feifer, 2011). Ο δεύτερος  υπό τύπος αφορά δυ-
σκολίες στην ταχεία αναγνώριση και κατονομασία των λέξεων (Feifer, 2011). Ο τρίτος 
υπό τύπος συνιστά τον πιο σοβαρό τύπο δυσαναγνωσίας, καθώς αποτελεί μίξη των δύο 
προηγούμενων, και ερμηνεύεται με την θεωρία του διπλού ελλείμματος (Wolf & Bow-
ers, 1999), σύμφωνα με την οποία οι γνωστικές δυσλειτουργίες αφορούν στην δυσκο-
λία απόκτησης φωνολογικών αναπαραστάσεων και βραδείας χρονικής επεξεργασίας 
των πληροφοριών. Ο τελευταίος υπό τύπος αφορά σε δυσκολίες και ελλείμματα στην 
κατανόηση και εκτιμάται ότι περίπου το 10% των παιδιών με δυσαναγνωσία, ενώ δια-
θέτουν επαρκή ικανότητα αποκωδικοποίησης, αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία 
στην κατανόηση (Nation & Snowling, 1997).  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας είναι η ποιοτική και συγκε-
κριμένα η μελέτη περίπτωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με συμμετοχική παρατή-
ρηση και η ερευνήτρια είχε τον ρόλο του συμμετέχοντα ως παρατηρητή. Συγκεκριμένα, 
εξήγησε στον μαθητή την ιδιότητά της, τον σκοπό των δραστηριοτήτων και της παρέμ-
βασης και συμμετείχε ενεργά σε αυτές. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότη-
τας του μαθητή χρησιμοποιήθηκαν κείμενα επιπέδου της Ε’ Δημοτικού και ηχογραφή-
θηκαν δείγματα ανάγνωσης διάρκειας 2 λεπτών. Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το Ερ-
γαλείο Ανίχνευσης Αναγνωστικής Κατανόησης των μαθητών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 
δημοτικού σχολείου (Κρόκου, 2012) για την εκτίμηση του βαθμού κατανόησης του μα-
θητή. Τηρήθηκε ημερολόγιο μέσα στο οποίο καταγράφονταν η τυπολογία των ασκήσεων 
που πραγματοποιούνταν κατά την διάρκεια της παρέμβασης, η ανταπόκριση και η πρό-
οδος του μαθητή ποσοτικά και οι ασκήσεις που δίνονταν στο μαθητή για να εκτελέσει 
μόνος του. 

Εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος  

Ευρήματα αξιολόγησης ανάγνωσης  
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Στην ανάγνωση λίστας δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων απλής φωνοτακτικής δο-
μής, ο μαθητής δεν παρουσίασε δυσκολίες. 

Κατά την ανάγνωση του κειμένου, παρατηρήθηκε ότι δυσκολεύτηκε με τις πολυσύλλα-
βες λέξεις απλής φωνοτακτικής δομής (ΣΦ) , με τις λέξεις που περιέχουν φωνηεντικές 
ακολουθίες, διπλά σύμφωνα και με τις σύνθετες λέξεις. Σε αυτές τις κατηγορίες λέξεων 
έκανε λάθη αφαίρεσης, μετάθεσης και αντικατάστασης φωνημάτων, πρόσθεσης συλλα-
βών, λάθη τονισμού και αντικατάσταση λέξης με άλλη λέξη. Τα λάθη καταγράφηκαν 
στο Πρωτόκολλο Ανάλυσης Λαθών Προφορικής Ανάγνωσης (Παντελιάδου, 2008). Επί-
σης, ελέγχθηκαν αρκετές επαναλήψεις κατά την ανάγνωση και έλλειψη προσωδίας και 
τονικότητας. Ωστόσο ο ρυθμός ανάγνωσης ήταν ικανοποιητικός. Διάβασε άγνωστο κεί-
μενο με ρυθμό 129 λέξεων στα 2 λεπτά. 

Ευρήματα αξιολόγησης ανάγνωσης – κατανόηση 

Οι ερωτήσεις κατανόησης διερευνούσαν τους τομείς της ανάπτυξης λεξιλογίου, της κυ-
ριολεκτικής, ερμηνευτικής και κριτικής κατανόησης και της αποτίμησης. Από αυτές α-
πάντησε σωστά σε 13 ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις που απάντησε λανθασμένα διαπιστώ-
θηκε ότι η δυσκολία του μαθητή εντοπίζεται στον τομέα της ανάπτυξης λεξιλογίου (1/4), 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% και ερμηνευτικής – κριτικής κατανόησης (7/14), που 
αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου των ερωτήσεων . Ωστόσο, στον τομέα της κυριολε-
κτικής κατανόησης δεν παρουσίασε δυσκολίες, καθώς απάντησε σωστά με ποσοστό επι-
τυχίας 75% (6/8).  

Αξιολόγηση οπτικής και ακουστικής αντίληψης/μνήμης 

 Η μέση απόδοση της οπτικής αντίληψης του μαθητή ήταν 7/7 στοιχεία. 

Οι σωστές απαντήσεις  στην δοκιμασία ακουστικής αντίληψης κυμάνθηκαν κατά μέσο 
όρο σε ποσοστό 75%. 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

Το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε στον μαθητή στηρίχθηκε στην 
πολυαισθητηριακή μέθοδο και είχε συχνότητα μία ώρα την εβδομάδα.  Ένα δομημένο 
πολυαισθητηριακό πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες, αξιο-
ποιώντας όσο δυνατόν περισσότερες αισθήσεις, όπως είναι η ακοή, η όραση, η αφή και 
η κίνηση (Orton, 1966, Miles & Miles, 1983, Anders, Hoffman &Duffy, 2000). Η πα-
ρέμβαση στηρίζεται στις δυνατές αισθήσεις του μαθητή ενώ παράλληλα ενισχύονται οι 
πιο αδύναμες και ταυτόχρονα δουλεύονται όλοι οι τομείς της ανάγνωσης, η φωνολογική 
ενημερότητα, το λεξιλόγιο, η αναγνωστική ευχέρεια και η κατανόηση (Kamala, 2014). 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος ήταν να καταφέρει ο μαθητής σε διά-
στημα 2 μηνών να διαβάζει επιτυχώς πολυσύλλαβες λέξεις απλής φωνοτακτικής δομής, 
λέξεις με φωνηεντικές ακολουθίες και σύνθετες λέξεις σε ποσοστό 80%. Ακόμη, να κα-
ταφέρει σε διάστημα 3 μηνών να κατανοεί και να απαντά επιτυχώς σε ερωτήσεις κυριο-
λεκτικής, ερμηνευτικής και κριτικής κατανόησης σε ποσοστό 80%. Επιπλέον, να μπορεί 
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να απαντά σε ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο αναπτύσσοντας τις προτάσεις του, χω-
ρίς να απαντά μονολεκτικά. 

Τεχνικές ανάγνωσης- φωνολογική ενημερότητα 

Κατά την διάρκεια της παρέμβασης επιλέχθηκαν κείμενα αναγνωστικού επιπέδου ένα 
χρόνο μικρότερου από την τάξη φοίτησης του μαθητή, τα οποία καταγράφηκαν σε κά-
θετη μορφή ανά θεματικές ενότητες (ονοματικό μέρος, ρηματικό μέρος) και βασίστηκαν 
στα ενδιαφέροντα του μαθητή, όπως προέκυψαν από το Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Ε-
ξωτερικών Κινήτρων Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Παντελιάδου & Πατσιο-
δήμου,2007).  

Κάθε φορά ο μαθητής διάβαζε ένα άγνωστο κείμενο και η ερευνήτρια σημείωνε τις λέ-
ξεις που έκανε λάθος και τις κατέγραφε σε κάρτες αστραπής (flashcards) με χρώματα 
επιλογής του μαθητή. Στην συνέχεια, το παιδί σηκωνόταν και συλλάβιζε περπατώντας 
τις λέξεις και κατόπιν τις πρόφερε τρεις φορές την καθεμιά. Ύστερα, υπογραμμίζονταν 
με επιχρωστήρα οι λέξεις μέσα στο κείμενο και ο μαθητής καλούνταν να ξαναδιαβάσει 
το κείμενο. 

Επίσης, κατασκευάστηκαν κάρτες αστραπής (flashcards) με λέξεις πολυσύλλαβες απλής 
φωνοτακτικής δομής, με φωνηεντικές ακολουθίες και σύνθετες λέξεις. Η ερευνήτρια διά-
βαζε μία λέξη από την κάρτα και το παιδί την συλλάβιζε, χτυπώντας για κάθε συλλαβή 
μία μπάλα στο πάτωμα. Στο τέλος, έλεγε την λέξη τρεις φορές και συνέχιζε στην επόμενη 
λέξη. 

Ακολούθως, αξιοποιήθηκε η κιναίσθηση για την κατάκτηση του διαχωρισμού των προ-
τάσεων σε λέξεις. Ο μαθητής άκουγε μία πρόταση, την οποία επαναλάμβανε κάνοντας 
ένα βήμα για κάθε λέξη και στο τέλος επαναλάμβανε ολόκληρη την πρόταση που ά-
κουσε. 

Τεχνικές ανάγνωσης- αναγνωστική ευχέρεια 

Η κατάκτηση της αναγνωστικής ευχέρειας  βοηθά στην καλλιέργεια της προσωδίας και 
τονικότητας. Προκειμένου ο μαθητής να αναγνώσει το κείμενο εκφραστικά χρειάζεται 
να έχει μία συνολική εικόνα του νοήματός του (Daane, Campbell, Grigg, Goodman & 
Oranje, 2005). 

Για την ανάπτυξη της ευχέρειας αξιοποιήθηκαν οι κάρτες αστραπής με τις πολυσύλλαβες 
και σύνθετες λέξεις και τις λέξεις με φωνηεντικές ακολουθίες με στόχο την ανάγνωσή 
τους από τον μαθητή με καταμέτρηση αριθμού λαθών.  

Επίσης κατασκευάστηκε ένα παιχνίδι γρήγορης ανάγνωσης. Πάνω σε ένα χαρτόνι η ε-
ρευνήτρια κόλλησε χαρτιά μεγέθους Α4 με πολύχρωμες λέξεις που δυσκόλευαν τον μα-
θητή. Ανάμεσά τους τοποθετήθηκαν και λέξεις που ομοίαζαν ως προς την αρχική ή την 
τελική συλλαβή. Ο μαθητής στεκόταν μπροστά από το χαρτόνι, που ήταν στηριγμένο 
στον τοίχο, και μόλις άκουγε την εκφώνηση της λέξης έπρεπε να χτυπήσει με την ρακέτα 
την σωστή λέξη. Ο στόχος του παιχνιδιού ήταν να μειωθούν τα λάθη στην ανάγνωση. 
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Επιπροσθέτως, σε κάθε συνεδρία δίνονταν στο μαθητή δύο προτάσεις συνοδευόμενες 
από κάρτες συναισθημάτων. Η ερευνήτρια συζητούσε με τον μαθητή για το συναίσθημα 
που έδειχνε η κάρτα και κατόπιν διάβαζε την κάρτα χαρούμενα, λυπημένα, θυμωμένα 
και αγχωμένα. Το παιδί μιμούνταν τον τρόπο ανάγνωσης της πρότασης στα αρχικά στά-
δια της παρέμβασης. Μετά τον πρώτο μήνα παρέμβασης ενθαρρύνθηκε να επιλέγει μέσα 
από περισσότερες κάρτες συναισθημάτων και να διαβάζει με αυτόν τον τρόπο την πρό-
ταση που του δίνονταν. 

Ακολούθως, δόθηκαν στον μαθητή κείμενα χωρίς τόνους, με στόχο κάθε φορά που τό-
νιζε μία λέξη να σηκώνει το χέρι του και να βάζει ένα κόκκινο σημάδι στην τονιζόμενη 
συλλαβή. Δόθηκαν, ακόμη λέξεις σωστά τονισμένες με στόχο να μπορεί να τις διαβάσει 
μετατοπίζοντας τον τόνο σε άλλη συλλαβή και λέξεις λανθασμένα τονισμένες με στόχο 
να τις διαβάζει όπως τις έβλεπε και κατόπιν να τις τονίζει σωστά υψώνοντας το χέρι του. 

Τεχνικές ανάγνωσης - λεξιλόγιο 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου του μαθητή βασίστηκε στο αρχικό στάδιο στην αίσθηση της 
όρασης, που η αξιολόγηση ανέδειξε ως την πιο δυνατή αίσθηση αντίληψης και επεξερ-
γασίας ερεθισμάτων.  

Επιλέχθηκαν εικόνες, οι οποίες τοποθετούνταν μπροστά στον μαθητή με το σύμβολο του 
συν (+) ανάμεσά τους, που έπρεπε να τις ενώσει και να τις προφέρει. Ο στόχος ήταν η 
αισθητοποίηση της έννοιας των σύνθετων λέξεων και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου 
του.  

Χρησιμοποιήθηκε, ακόμη, η εικόνα ενός σπιτιού όπου στην σκεπή τοποθετούνταν η ρίζα 
της λέξης και σε κάθε όροφο του σπιτιού ένα πρόθημα, μία πρόθεση ή άλλη λέξη με 
στόχο την κατασκευή σύνθετων λέξεων. 

Κατασκευάστηκε ένας τροχός με έγχρωμες αρχικές συλλαβές, τον οποίο γύριζε ο μαθη-
τής και έπρεπε να λέει λέξεις από την αρχική συλλαβή στην οποία σταμάτησε. Τις λέξεις 
αυτές τις κατέγραφε η ερευνήτρια σε λίστα με το αντίστοιχο χρώμα της συλλαβής του 
τροχού. 

Επιπλέον, κατασκευάστηκε παιχνίδι TABOO διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο τον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου του. 

Επιπροσθέτως, από τα κείμενα που επιλέχθηκαν για την καλλιέργεια της ανάγνωσης υ-
πογραμμίζονταν οι λέξεις που δεν γνώριζε και κατασκευάστηκε λεξικό, με διαφορετικό 
χρώμα για κάθε γράμμα, με την ερμηνεία αυτών των λέξεων. 

Τεχνικές ανάγνωσης- κατανόηση 

Στο αρχικό στάδιο της παρέμβασης δόθηκε έμφαση στην αναγνώριση της δομής των 
κειμένων, δηλαδή στον εντοπισμό των χαρακτήρων (ποιος;), της χρονικής στιγμής 
(πότε;), του τόπου (πού;), του βασικού προβλήματος/θέματος (τί;), του τρόπου που εξε-
λίσσεται η ιστορία (πως;). Αυτά τα στοιχεία εντοπίζονταν στο κείμενο και υπογραμμίζο-
νταν από τον μαθητή με διαφορετικό χρώμα η κάθε κατηγορία. Ύστερα, καταγράφονταν 
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κάτω από το κείμενο με τα χρώματα που είχαν υπογραμμιστεί και στο τέλος ο μαθητής 
καλούνταν να αναπαράγει την ιστορία. 

Επίσης, πριν την ανάγνωση κάθε κειμένου δινόταν έμφαση στον τίτλο του κειμένου και 
διενεργούνταν συζήτηση με τον μαθητή με στόχο την διερεύνηση της προηγούμενης 
γνώσης του πάνω στο θέμα που εξέταζε το κείμενο. Δινόταν ακόμη ένα σχετικό οπτικό 
ερέθισμα που απεικόνιζε το θέμα του κειμένου ή ένα αντικείμενο το οποίο επεξεργαζό-
ταν ο μαθητής κατά την διάρκεια της συζήτησης πριν την ανάγνωση. 

Στο επόμενο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του εννοιολογικού χάρτη για την ανα-
γνώριση των σχέσεων μεταξύ των βασικών στοιχείων που εντόπιζε στο κείμενο. Στα 
πρώτα στάδια, πραγματοποιούνταν σε επίπεδο παραγράφου συνεργατικά και στην συνέ-
χεια αξιοποιήθηκε και για τα δευτερεύοντα στοιχεία του κειμένου. 

Αξιοποιήθηκαν, επίσης, οπτικοί οργανωτές επί του κειμένου, όπως πολύχρωμα τετρά-
γωνα μέσα στα οποία σημείωνε ο μαθητής τις άγνωστες λέξεις και την σημασία τους. 

Επιπροσθέτως, επιλέγονταν μαζί με το παιδί μία λέξη από το κείμενο και ο μαθητής έ-
φτιαχνε μία λίστα σχετικών λέξεων με την κατηγορία που αντιπροσώπευε η λέξη. Με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν ένας ιστός λέξεων για την κατηγορία, με στόχο την σε 
βάθος κατανόηση του κειμένου και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του μαθητή. 

Ακολούθως, εφαρμόστηκε η τεχνική της δόμησης ιστορίας με την χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Παρουσιάζονταν στον μαθητή μία σειρά προτάσεων. Όλες οι προτάσεις 
προέρχονταν από την ίδια ιστορία και ο μαθητής καλούνταν να τις βάλει στην σωστή 
σειρά προκειμένου να συνθέσει την ιστορία. Στο επόμενο στάδιο, ο μαθητής πραγματο-
ποιούσε την ίδια δραστηριότητα σε επίπεδο παραγράφου. 

Τεχνικές ενίσχυσης οπτικής – ακουστικής αντίληψης και μνήμης 

Σε αρχικό στάδιο, ο μαθητής άκουγε προτάσεις των πέντε λέξεων τις οποίες έπρεπε να 
επαναλαμβάνει χτυπώντας μία μπάλα στο έδαφος για κάθε λέξη. Η δραστηριότητα αυτή 
εμπλουτίστηκε στην συνέχεια προκειμένου να αξιοποιηθεί και η όραση με τον εξής 
τρόπο: Ο μαθητής άκουγε προτάσεις αυξανόμενης δυσκολίας και επαναλάμβανε κάνο-
ντας ένα βήμα για κάθε λέξη και μετρούσε με τα δάκτυλά του τον αριθμό λέξεων. Στο 
τέλος, πηδούσε σε ένα από τα πολύχρωμα τετράγωνα που περιείχαν τον αριθμό λέξεων 
που μέτρησε στην πρότασή του και επαναλάμβανε όλη την πρόταση. 

Μετά τον πρώτο μήνα παρέμβασης, εφόσον είχε κατακτήσει την απομνημόνευση του-
λάχιστον 7 στοιχείων, δόθηκε στον μαθητή ένας δίσκος με πολύχρωμα τούνελ. Κατά την 
δραστηριότητα αυτή έπρεπε να ακούει σειρές χρωμάτων και να προσπαθεί να περνάει 
μία μπλε χάντρα, μέσα από τα τούνελ με την σειρά που άκουγε τα χρώματα 

Το πρόγραμμα, ακολούθως, εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες που στόχευαν στην συ-
γκράτηση περισσότερων στοιχείων, όπως το παιχνίδι «Πάω στο σούπερ-μάρκετ να αγο-
ράσω..», όπου στόχος ήταν να θυμάται διαδοχικά μία λίστα 5-7-9 πραγμάτων. Στο ίδιο 
πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν κείμενα, τα οποία άκουγε ο μαθητής και έπρεπε να σταματάει 
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την ερευνήτρια, χτυπώντας ένα buzzer, κάθε φορά που μέσα στο κείμενο άκουγε μία 
λέξη σχετική με την θεματική ενότητα που του είχε δοθεί. 

Αποτελέσματα 

Κατά την διεξαγωγή του προγράμματος, ορίστηκαν δύο έλεγχοι των επιδόσεων του μα-
θητή στους άξονες της κατανόησης, του λεξιλογίου και της ακουστικής αντίληψης/μνή-
μης. Ο πρώτος έλεγχος διενεργήθηκε μετά τον πρώτο μήνα παρέμβασης και ο δεύτερος 
έλεγχος πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα στο τέλος του δεύτερου μήνα. Διενεργήθηκε 
μετά-έλεγχος τον τρίτο μήνα παρέμβασης, στον οποίο χορηγήθηκε στον μαθητή το ίδιο 
ερευνητικό εργαλείο με την διαδικασία του αρχικού ελέγχου, καθώς και δίλεπτη μαγνη-
τοφώνηση της ανάγνωσής του, με στόχο να συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο με-
τρήσεων. 

Οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος ανάγνωσης και κατανόησης ήταν να κα-
ταφέρει ο μαθητής σε διάστημα 2 μηνών να διαβάζει επιτυχώς πολυσύλλαβες λέξεις α-
πλής φωνοτακτικής δομής, λέξεις με φωνηεντικές ακολουθίες και σύνθετες λέξεις σε 
ποσοστό 80%. Επίσης, να μπορεί σε διάστημα 3 μηνών να κατανοεί και να απαντά επι-
τυχώς σε ερωτήσεις κυριολεκτικής, ερμηνευτικής και κριτικής κατανόησης σε ποσοστό 
80% και να απαντά σε ερωτήσεις βασισμένες στο κείμενο αναπτύσσοντας τις προτάσεις 
του, χωρίς να απαντά μονολεκτικά. Συνοπτικά τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου 
και μετά-ελέγχου έχουν ως εξής: 

Συγκριτικός πίνακας επιδόσεων μαθητή Α’ και Β’ ελέγχου 

Ανάγνωση         14 λάθη 6 λάθη 

Ρυθμός ανάγνωσης  129 λέξεις/2’ 146 λέξεις/ 2’ 

Κατανόηση (συνολική) 50% 67% 

Κατανόηση (κυριολε-
κτική) 

75% 100% 

Κατανόηση (ερμηνευ-
τική-κριτική) 

50% 50% 

Ακουστική αντί-
ληψη/μνήμη 

75% 82,5% 

Λεξιλόγιο  6 λέξεις 16 λέξεις 

 

Από την συγκριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο μαθητής σημείωσε 
σημαντική βελτίωση στους τομείς της αποκωδικοποίησης, της κυριολεκτικής κατανόη-
σης, ακουστικής αντίληψης και μνήμης και λεξιλογίου. Παρέμεινε σταθερός στον τομέα 
της ερμηνευτικής και κριτικής κατανόησης.  
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Περίληψη 

Το παραμύθι ψυχαγωγεί και ενδυναμώνει ποικιλοτρόπως. Η αντιμετώπιση ηθικών 
διλημμάτων, η ευελιξία, πρόκριση και τελική επιλογή λύσεων των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, απαιτεί, όχι απλά επιστημονική γνώση, αλλά ενεργούς πολίτες με 
ανάλογες αξίες και κριτική ικανότητα. Επομένως η εκπαίδευση σε περιβαλλοντικές 
αξίες είναι ζητούμενο. Τι είδους αξίες καλλιεργεί στο κοινό το περιβαλλοντικό 
παραμύθι, σύμφωνα με τους εμψυχωτές-παραμυθάδες; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, 
που αποτελεί και τον στόχο της παρούσας εργασίας, προσεγγίστηκε μέσω της 
διερεύνησης των αντιλήψεων 23 εμψυχωτών τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, που 
χρησιμοποιούν το περιβαλλοντικό παραμύθι στη διδακτική τους πράξη. Η καταγραφή 
έγινε με τη βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ένα 
σύνολο αξιών που συνάδουν με τη θεωρία της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία (Ε.Π.Α.), όπως: ευαισθητοποίηση, υπευθυνότητα, σεβασμός των φυσικών 
ορίων, διαγενεακή αλληλεγγύη, αρμονική συνύπαρξη, περιβαλλοντική δικαιοσύνη 
κ.ά., ακόμη και αν οι εμψυχωτές δεν έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για την (Ε.Π.Α.).  

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβάλλον, Αειφορία, Εκπαίδευση, παραμύθι, αξίες.  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η αξιοποίηση του παραμυθιού στη διδακτική πράξη συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον της παιδαγωγικής, καθώς αναδεικνύεται σε προνομιούχο μέσο για τη 
συνειδητοποίηση της οικολογικής αλυσίδας και της αλληλεξάρτησης φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηλαδή της στενής σύνδεσης της φύσης και της 
κοινωνίας. Η προστασία του συλλογικού και η απόκτηση μιας νέας περιβαλλοντικής 
ηθικής, μέσω του παραμυθιού, κυρίως αναδύεται από τις σχέσεις ανάμεσα στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον, τις στάσεις και τις συμπεριφορές απέναντι σε αυτό κι όχι 
μέσα από τις επιστημονικές πληροφορίες για το περιβάλλον (Χοντολίδου, 2000). Ένας 
από τους στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι η 
κατανόηση από τους μαθητές πως οι σχέσεις της ανθρώπινης κοινωνίας με τα 
οικοσυστήματα, παρουσιάζουν σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και ότι η σημερινή προβληματική περιβαλλοντική πραγματικότητα 
είναι αποτέλεσμα μιας αλυσίδας εξελίξεων του δυτικού πολιτισμού στην παραγωγή, 
την τεχνολογία, την κοινωνία και την κουλτούρα. Το περιβαλλοντικό παραμύθι, 
γέννημα των καιρών, αναδεικνύεται σε ελκυστικό μέσο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (Καζταρίδου 2015). Τα αυξημένα περιβαλλοντικά ζητήματα 
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κέντρισαν το ενδιαφέρον πολλών συγγραφέων και τα τελευταία χρόνια, τα αφηγήματα 
με οικολογικό περιεχόμενο έχουν ιδιαίτερη ποσοτική παρουσία στον χώρο της παιδικής 
λογοτεχνίας. Τα μηνύματα που εκπέμπονται, ενδείκνυται να μην οδηγούν μόνο στην 
απλή συνειδητοποίηση της κρίσης του περιβάλλοντος, αλλά να αποτελούν αφετηρία 
για βαθύτερο μετασχηματισμό της σκέψης και της πράξης.  

Τα λαϊκά παραμύθια δεν ενσωματώνουν στο περιεχόμενό τους τη σύγχρονη 
περιβαλλοντική προβληματική και τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα, αφού 
αυτά εντάθηκαν σχετικά πρόσφατα. Ωστόσο, μέσα από μεταφορικές αλήθειες, δίνουν 
τη δυνατότητα επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον φυσικό 
περιβάλλοντα κόσμο, φωτίζοντας άγνωστες πλευρές από τη σημασία του στη ζωή μας. 
Αποτελούν παρακαταθήκη από το παρελθόν για το μέλλον, ικανή να δημιουργήσει 
θετικές στάσεις ζωής. Ο άνθρωπος, όλων των τόπων και όλων των εποχών, μίλησε 
μέσα από τις ιστορίες του για τις διαχρονικές ανησυχίες του και αντιμετώπισε τη θέση 
του στη γη ως σχέση μέρους-όλου. Η ανορθολογική-μαγική σκέψη που τον 
χαρακτήριζε, η διατροφική εξάρτησή του από το περιβάλλον, η αδυναμία του να 
εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, η μαγεία του αέναου κύκλου της ζωής, δημιούργησαν 
σχέσεις σεβασμού που εκφράστηκαν μέσα από τη μυθολογική προσέγγιση της 
χλωρίδας και πανίδας, τη συµβολοποίηση και ιεροποίησή τους. Η λατρεία της 
βλάστησης χάνεται μέσα στο χρόνο και ιδιαίτερα η σημαντική πολυδιάστατη θέση του 
δέντρου λατρευτικά και συμβολικά αντανακλάται μέσα στα λαϊκά παραμύθια. 
Πρόκειται για εποχές όπου ο άνθρωπος συνομιλεί με το περιβάλλον (Προύσαλης, 
2009).  

Αν και τα λαϊκά παραμύθια δεν παρουσιάζουν τον σύγχρονο περιβαλλοντικό 
προβληματισμό, όπως τα σύγχρονα επώνυμα παραμύθια, ωστόσο αναφέρονται στις 
σχέσεις ανθρώπου φύσης και παρουσιάζουν μια εικόνα του κόσμου όπου ζωντανοί 
οργανισμοί και άνθρωποι συνυπάρχουν και ζουν αρμονικά και επομένως μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ανάπτυξης οικολογικού προβληματισμού 
(Gersie,1992).  

Ο κριτικός στοχασμός πάνω σε ζητήματα της αειφορίας, για να μετασχηματιστεί σε 
βαθιά κατανόηση και σε παρέμβαση αλλαγής, χρειάζεται να στηριχθεί σε αξίες. Η 
κοινωνική αρμονία προκύπτει μέσα από μια πολύπλοκη προσπάθεια εξισορρόπησης 
αντίρροπων τάσεων (Μπακιρτζής, 2005) και συγκρουόμενων συμφερόντων και η 
αναφορά σε ένα κοινό σύστημα αξιών και ηθικής, όπου να μπορούν να λειτουργήσουν 
και να συνυπάρξουν ως πλεονέκτημα οι εναλλακτικές προτάσεις, αποτελεί ένα 
θεμελιώδη ρυθμιστικό παράγοντα. Η επίτευξη του στόχου της αειφορίας με κριτική 
παρέμβαση, ενεργή συμμετοχή αλλά και κοινωνική συνοχή απαιτεί εκπαίδευση και 
πλαίσιο κώδικα ηθικών αξιών (Γεωργόπουλος, 2006; Γεωργόπουλος κ.ά., 2011).  

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην ουσία τους είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικά και 
πολιτικά προβλήματα και κατά δεύτερο λόγο προβλήματα επιστημονικά ή 
τεχνολογικά. Οι επιστήμονες μπορούν να πουν μόνο τι μπορεί να γίνει. Η κοινωνία 
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είναι αυτή που θα καθορίσει τι θα επιλέξει. Τα θέματα που έχουν σχέση με το τι μπορεί 
να γίνει είναι γνωστικού τύπου, ενώ τα θέματα τα σχετιζόμενα με το τι πρέπει να γίνει 
είναι θέματα αξιών (Iozzi, 1989).  

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση αξιών είναι απαραίτητη και το 
περιβαλλοντικό παραμύθι, παραδοσιακό ή σύγχρονο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, αποτελεί εργαλείο εκπαίδευσης αξιών. Μπορεί να γίνει ένα «σχολείο αξιών». 
Αναπτύσσει τη φαντασία και το συναίσθημα, εισάγει στον κόσμο της ηθικής 
συνείδησης, προβάλλοντας την επιδοκιμασία του Καλού και την καταδίκη του Κακού, 
συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων με το γύρω φυσικό περιβάλλον, μυεί 
στο στοχασμό, δημιουργεί αισιοδοξία και πίστη στη ζωή, το αντίδοτο δηλαδή, στη 
σκληρή πραγματικότητα, τον άκρατο θετικισμό και την ηγεμονία της μηχανής 
(Αναγνωστόπουλος, 1997).  

Ενώ στη δυτική σκέψη υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα, στα 
λαϊκά παραμύθια αδιάκοπα παρουσιάζεται ένα άνοιγμα και μια συνεργασία με τον 
φυσικό κόσμο. Καθώς η επικείμενη περιβαλλοντική κρίση μας ωθεί προς μια αλλαγή 
της προσέγγισης μας, αντιμετωπίζουμε ένα παράδοξο: Πως γίνεται να συμπάσχουμε 
σε μεγάλο βαθμό, μόνο με το είδος μας, όταν οι ιστορίες μας παραμένουν εκείνες στις 
οποίες η ευγένεια προς τα άλλα είδη, σύμφωνα με την Marie-Louise von Franz, είναι η 
μόνη συνεπής ηθική υποταγή; Η οικοκριτική θεωρία ελπίζει, ότι η φαντασία και η 
αφήγηση ιστοριών μπορούν να ξαναρρυθμίσουν τη σχέση μας με το φυσικό κόσμο 
(Coleman, 2013). 

 Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης φαίνεται να ξεκινά από την καλλιέργεια φροντίδας 
προς μη ανθρώπινους οργανισμούς - έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα σε παραμύθια – 
φροντίδα απέναντι σε είδη που απειλούνται και ανήκουν στη «χαρισματική 
μεγαπανίδα», ώστε η συγκινησιακή εμπλοκή να οδηγήσει κάποιον να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον και για είδη λιγότερο ορατά, υιοθετώντας έτσι μια γενικότερη θετική στάση 
απέναντι στα ζώα (Γεωργόπουλος, 2014: 286). 

Στον πυρήνα μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία βρίσκονται 
οικοκεντρικές αξίες όπως η αυταξία των όντων, η εγγενής αξία της φύσης, που 
προτρέπει τον άνθρωπο σε αυτοσυγκράτηση, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει η φύση. 
Αξίες της αειφορίας είναι και η κοινωνική και η διαγενεακή αλληλεγγύη, που 
επιτυγχάνονται με την προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος και της κοινωνικής 
ευημερίας, που εκφράζει την αλληλεξάρτηση των ατόμων, των κοινωνιών και της 
φύσης στο πλαίσιο του συνολικού περιβάλλοντος και διασφαλίζει την ελευθερία, την 
ισότητα, αλλά και την οικολογική βιωσιμότητα. Kαθώς η έννοια της αειφορίας 
συνδέεται στενά με την έννοια της φέρουσας ικανότητας, οδηγούμαστε επίσης σε αξίες 
που συνάδουν με τα οικολογικά όρια και τους ρυθμούς των φυσικών οικοσυστημάτων, 
όπως είναι η λιτότητα, η πρόληψη αλλά και η επάρκεια και αυτάρκεια. Τέλος οι αξίες 
της αειφορίας βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με το όραμα μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας, πιο δίκαιης και συμμετοχικής, που αποτελεί επίσης στόχο της Εκπαίδευσης 
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για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Φλογαΐτη, 2005).  

Θα μπορούσε το περιβαλλοντικό παραμύθι να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο, ιδίως για 
τις μικρές ηλικίες, ώστε να περάσουν οι αξίες μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία (Ε.Π.Α); Την αναζήτηση της απάντησης στο ερώτημα αυτό την 
προσεγγίσαμε μέσα από τη διερεύνηση των αντιλήψεων εμψυχωτών-παραμυθάδων, 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για το είδος των αξιών που καλλιεργεί το 
περιβαλλοντικό παραμύθι. 

Μεθοδολογία 

Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων.Το δείγμα της 
έρευνας αποτελείτο από 23 εμψυχωτές (21 γυναίκες και 2 άνδρες, εκ των οποίων 17% 
Νηπιαγωγοί, 36% Δάσκαλοι, 17% Εκπαιδευτικοί Β/θμιας και 30% αφηγητές άτυπης 
εκπαίδευσης) που χρησιμοποιούν το παραμύθι στο πλαίσιο της εργασίας τους. Το 
δείγμα στην παρούσα έρευνα παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το κύριο 
χαρακτηριστικό της έρευνας, την ενασχόληση με το παραμύθι. Η κατανομή των 
υποκειμένων του δείγματος ως προς τα χρόνια υπηρεσίας είναι : 7 άτομα από 8-10 
χρόνια, 5 άτομα από 10-20 χρόνια, 9 άτομα από 20-30 χρόνια και 2 άτομα άνω των 30 
χρόνων. Και οι 23 εμψυχωτές έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Οι 11 από αυτούς είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και οι δύο είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
Ως εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων στην παρούσα ποιοτική έρευνα 
επιλέχτηκε η προσωπική ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 
τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2017. 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των εμψυχωτών προέκυψε ένα σύνολο αξιών που 
συνάδουν με τη θεωρία της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Γίνεται 
αναφορά στην ευαισθητοποίηση, στο σεβασμό σε όλα τα πλάσματα, στη 
διαφορετικότητα, στην αλληλεγγύη σήμερα καθώς και με τις μελλοντικές γενιές. 
Υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου-περιβάλλοντος 
και στο μέτρο που απαιτεί η σχέση τους. Τίθεται θέμα αλλαγής του μοντέλου του 
ανθρώπου κυρίαρχου με το ιδανικό της αρμονικής συνύπαρξης. Ο αυτοσεβασμός και 
σεβασμός στους άλλους και το περιβάλλον κυριαρχούν ως έννοιες. Θεωρείται ότι το 
παραμύθι απευθύνεται κατ΄αρχήν στα συναισθήματα και μέσω της ενσυναίσθησης 
αναπτύσσεται και η αγάπη για το περιβάλλον και τη ζωή, που αποτελεί βασική αξία 
κατά τους εμψυχωτές. Επίσης ως αξίες που προβάλλουν οι εμψυχωτές είναι η 
αυτογνωσία, η περιβαλλοντική ηθική, η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η 
αυταξία και η αναγνώριση των δικαιωμάτων μη ανθρώπινων όντων, όπως και η 
καλλιέργεια κριτικού πνεύματος που επιτυγχάνεται με την αποφυγή ηθικοδιδακτικών 
μηνυμάτων. Στόχος, μέσω όλων των αξιών, σύμφωνα με τους εμψυχωτές, είναι η 
ενδυνάμωση των ατόμων, ώστε να διαμορφωθούν στάσεις και συμπεριφορές, μέσω της 
συμμετοχής και ενεργοποίησης, με σκοπό να υπάρξει δράση υπέρ του περιβάλλοντος. 
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Τέλος, μέσα από τη σύγκλιση των αντιθέσεων, επιδιώκεται η συμπόρευση στα πλαίσια 
μιας κοινότητας πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο δίπλα μας. 
Ειδικότερα, οι εμψυχωτές αναγνωρίζουν ως αξίες στα περιβαλλοντικά παραμύθια τις 
παρακάτω (Πίνακας 1) : 

Πίνακας 1. Αξίες που καλλιεργεί το περιβαλλοντικό παραμύθι σύμφωνα με τους 
εμψυχωτές 

Αυτοσεβασμός και σεβασμός στους 
άλλους και το περιβάλλον, σεβασμός των 
φυσικών ορίων 

Κριτική στο μοντέλο ανάπτυξης και 
κυριαρχίας από τον άνθρωπο- Κριτική 
στην απληστία και τον καταναλωτισμό 

Ευαισθητοποίηση Ενσυναίσθηση 
Αγάπη και φροντίδα για το περιβάλλον, 
για τη φύση, για τη ζωή 

Εγγενής αξία βιοτικού και αβιοτικού 
περιβάλλοντος 

Αρμονία - Αρμονική συνύπαρξη 
ανθρώπου-περιβάλλοντος 

Κοινωνική και περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη 

Ενότητα όλων των πλασμάτων με τη 
φύση - Δικαιώματα των πλασμάτων 

Ισότητα- Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των 
πλασμάτων 

Η φύση ως «σχολείο» αξιών  Περιβαλλοντική αλληλεγγύη 
Αυτογνωσία  Διαγενεακή αλληλεγγύη 
Ηθική προς το περιβάλλον Κοινωνική αλληλεγγύη 
Λιτότητα και μέτρο Συναισθηματική καλλιέργεια 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα  Κριτικό πνεύμα (σε αντίθεση με το 

ηθικοδιδακτικό μήνυμα) 

Συμπεράσματα 

Οι αξίες που προέκυψαν από την έρευνα, ως αξίες που καλλιεργεί το περιβαλλοντικό 
παραμύθι, σύμφωνα με τους εμψυχωτές, είναι όλες αξίες που συναντάμε στην ΕΠΑ 
(U.Ν., 2015), ακόμη και αν οι εμψυχωτές δεν έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή. 
Στις αναφορές των εμψυχωτών, το παραδοσιακό παραμύθι ή το σύγχρονο 
περιβαλλοντικό παραμύθι, απευθυνόμενο στα συναισθήματα, συμβάλλει στην 
καλλιέργεια ενσυναίσθησης και οικοκεντρικών αξιών όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός 
και η υπευθυνότητα προς κάθε μορφή ζωής και όχι μόνον για το είδος μας (εγγενής 
αξία των όντων): «Σίγουρα, εάν μιλάμε για περιβαλλοντικό παραμύθι, μιλάμε για τις 
αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης, δηλαδή το να μπορώ να μπαίνω στη θέση του 
άλλου και του ανθρώπου αλλά και του έμβιου όντος που δεν είναι έλλογο, που δεν είναι 
άνθρωπος». Επίσης, προβαλλόμενες αξίες από τους εμψυχωτές είναι η αυτογνωσία, η 
δικαιοσύνη, η σεμνότητα, η αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των πλασμάτων: 
«Έχουμε το μυαλό και την τεχνολογία αλλά δεν είμαστε εξ αυτού χρισμένοι να 
κατακυριαρχήσουμε εις βάρος των άλλων πλασμάτων και ειδών.»  

Η απληστία του ανθρώπου ή η έλλειψη μέτρου είναι ένα βασικό αρνητικό διαχρονικό 
χαρακτηριστικό, που προσδίδεται στα έντονα χαρακτηρισμένα περιβαλλοντικά 
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παραμύθια, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εμψυχωτών και αυτό το είδαμε να αναδύεται 
ως συμπεριφορά λίγο ως πολύ και σε αρκετά από τα παραμύθια που μας προτάθηκαν. 
Ειδικά στα λαϊκά παραμύθια, η μη συνεργασία με τους ρυθμούς της φύσης φαίνεται, 
ενίοτε, να την μετατρέπει από βοηθό και σύμμαχο σε εχθρό. Η ύπαρξη μέτρου σε σχέση 
με το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της Ε.Π.Α. καθώς αποτελεί στοιχείο που 
έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων, τις ενεργειακές 
πολιτικές που αναπτύσσονται, την υγεία, τη φτώχεια, την ισότητα, την υπεύθυνη 
παραγωγή και κατανάλωση, την ειρήνη και εν γένει και με τους 17 στόχους της 
αειφορίας που έχουν τεθεί από την UNESCO έως το 2030 και είναι ζητούμενα της 
Ε.Π.Α. (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013). 

Η «φροντίδα» επίσης είναι βασική αξία που αναδύθηκε μέσα από τα δεδομένα της 
έρευνας και τα προτεινόμενα παραμύθια «Τα τρία Δένδρα», «Στην άκρη του δάσους», 
«Το δένδρο που έδινε» και «Ο κύριος του κήπου». Εντάσσοντας την ηθική της 
φροντίδας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσονται σχέσεις 
ανάμεσα σε αυτόν που φροντίζει και αυτόν που φροντίζεται, είτε πρόκειται για 
πρόσωπα, όπως εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους, είτε με τον εμψυχωτή, είτε με άλλους 
συμμετέχοντες, είτε με το περιβάλλον, που μπορούν να γίνουν γέφυρες με τον έξω 
κόσμο και να οδηγήσουν στη σωστή δράση υπέρ όντων, τόπων, ιδεών που αξίζουν 
μέσα στις σχέσεις μας με αυτόν. Συχνά σε αυτές τις σχέσεις τίθεται και η ανάγκη της 
αμοιβαιότητας, αλλά η ηθική της φροντίδας δεν χρειάζεται να ανταλλάσσεται σε είδος 
(Goralnik et al, 2012). Επίσης ένα στοιχείο που επανέρχεται στα παραμύθια είναι το 
θέμα της ιδιοκτησίας, της κυριότητας, που το βλέπουμε πιο έντονα σε παραμύθια όπως 
«Αυτό το ελάφι είναι δικό μου», «Ο κύριος του Κήπου», «Το σπιτάκι». Στοιχείο που 
σχετίζεται επίσης με την ενσυναίσθηση, την αρμονική συνύπαρξη στον πλανήτη, τη 
διαχείριση των πόρων, την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.  

Τέλος, παρατηρώντας την παλέτα των συγκεκριμένων παραμυθιών που μας πρότειναν 
οι εμψυχωτές, διαπιστώνουμε, πως συχνά λαϊκά-παραδοσιακά και σύγχρονα επώνυμα 
περιβαλλοντικά παραμύθια αλληλοσυμπληρώνονται και οι αξίες που προβάλλονται, 
οδηγούν τους ήρωες σε αντίστοιχες στάσεις και συμπεριφορές. Για παράδειγμα στο 
παραμύθι «Το σπιτάκι»: η συνύπαρξη σε αυτό «Το σπιτάκι» που λέγεται πλανήτης Γη, 
αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο «σπιτάκι», προϋποθέτει την κατανόηση των αναγκών 
μας σε συνάρτηση με αυτές των άλλων ειδών, καθώς και το δικαίωμά τους στη διαφορά 
και τη ζωή. Η αυθαίρετη εξουσία και δύναμη, που δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
άλλων, μπορεί να καταστήσει εφήμερη τη συνύπαρξη και να την καταλύσει 
(παραμύθια : «Αυτό το ελάφι είναι δικό μου», «Απέναντι», «Στην άκρη του δάσους», «Το 
σπιτάκι»). Η καλή υγεία, το μέλλον των ειδών και η ποιότητα ζωής, προϋποθέτει την 
αρμονική συνύπαρξη, τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης με το περιβάλλον και 
της φροντίδας που προβάλλεται στα παραμύθια «Τρία δένδρα», στο «Δένδρο που έδινε» 
ή στον «Κύριο του κήπου». Η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
προϋποθέτει το άνοιγμα προς τη φύση, την αποδοχή και σεβασμό των άλλων, την 
προσαρμογή στη φύση (παραμύθια : «Τα παιδιά του δάσους», «Τα όργκανα και τα 
τούμπανα»), την εκδήλωση της αγωνίας για την τύχη των ανθρώπων και την αναζήτηση 
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λύσεων και ανάληψης δράσης (παραμύθια : «Το μαγικό δάκρυ», «Το Βρωμοχώρι»). Η 
διεκδίκηση προϋποθέτει την προσήλωση στο στόχο, την αυτοκριτική και το χιούμορ 
του σκαθαριού Μέλιου στο «Απέναντι», την αποφασιστικότητα των ηρώων των λαϊκών 
παραμυθιών αλλά και τη συνεργασία ενεργών πολιτών και θεσμών στο «Βρωμοχώρι». 
Οι εμψυχωτές μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζουν τα περιβαλλοντικά παραμύθια, 
σύγχρονα και παραδοσιακά, περιγράφουν στην πραγματικότητα αξίες και αρχές μιας 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (U.Ν., 2015), έστω και αν δεν έχουν 
ασχοληθεί ποτέ με αυτή. Η φύση στα παραδοσιακά αλλά και στα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά παραμύθια είναι ένα «σχολείο» αξιών. Οι αξίες που προβάλλονται από 
τους εμψυχωτές, αποτελούν αντικείμενο της περιβαλλοντικής ηθικής και βρίσκονται 
στην καρδιά μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Στοχεύουν στη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου που να επιτρέπει την εφαρμογή, στην πράξη, κανόνων 
προκειμένου να ευημερεί ο άνθρωπος και οι άλλες μορφές ζωής, σε ένα περιβάλλον σε 
ισορροπία. Η έρευνα έδειξε ότι και τα παραδοσιακά-λαϊκά παραμύθια και τα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά παραμύθια, κάλλιστα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο, για 
να περάσουν, ιδίως στις μικρές ηλικίες, οι αξίες της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία. Είναι ίσως το ωραιότερο εργαλείο για την προσχολική και 
πρωτοσχολική ηλικία, που είναι και η πιο καθοριστική, για την καλλιέργεια 
φιλοπεριβαλλοντικών αξιών και την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών, 
για ένα κόσμο συμβατό με τους φυσικούς ρυθμούς της φύσης, για ένα κόσμο αειφόρο 
(Ράγκου, 2004). 
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Τρέχει-τρέχει το ποτάμι. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο 

Ρακαλλίδου Κρύστα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση rakallidou@sch.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει, στο να αποκτήσουν τα παιδιά 
γνώσεις για το νερό ως πολύτιμο αγαθό, ως δώρο ζωής, να προβληματιστούν σχετικά 
με την έλλειψη και την αλόγιστη χρήση του και κυρίως να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται και θα δρουν απο-
τελεσματικά στην κατεύθυνση της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το 
νερό αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερα ελκυστικό στοιχείο της φύσης. Κατά την 
Lady Allen (Ταμουτσέλη, 2009), το νερό είναι μία από τις χαρές της παιδικής ηλικίας 
και θα πρέπει να ερευνηθεί το πλήθος των δυνατοτήτων που παρέχει για παιχνίδια και 
μάθηση, ώστε να γίνεται καλύτερη επιλογή των χρήσεών του Γι αυτό γίνεται μια προ-
σπάθεια ώστε το νηπιαγωγείο, το πιο τρυφερό φυτώριο της εκπαίδευσης, να καλλιερ-
γήσει, να εκφράσει, και να αναδείξει τις περιβαλλοντικές ανησυχίες του σχετικά με την 
χρήση και την εξοικονόμηση  του πολύτιμου αγαθού. Η προσέγγιση γίνεται μέσω συ-
νεργατικών, ερευνητικών και διαθεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφο-
ρούν ποτάμι της περιοχής. 

Λέξεις-Κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, υδάτινοι πόροι, διδακτική καινοτομία 

Εισαγωγή 

Η έλλειψη και η υποβάθμιση του νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων βιώ-
νουν καθημερινά, πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των χωρών της Μεσογείου.  

Το νερό είναι πηγή ζωής, δημιουργίας, αλλά και αναψυχής. Αποτελεί πάντα πολύ ελκυ-
στικό και δυναμικό στοιχείο του τοπίου, μεταβαλλόμενο με τον καιρό και τις εποχές. Η 
ήρεμη επιφάνεια του συγκεντρωμένου νερού προσφέρει στο χώρο δροσιά, ηρεμία, αντα-
νακλά το φως και τις φιγούρες των αντικειμένων, μεγεθύνοντας το χώρο και προσδίδοντάς 
του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντίθετα, το νερό σε κίνηση, όπως είναι στα ποτάμια, εκτός από 
την οπτική απόλαυση και τη δροσιά του, παρέχει και ηχητική απόλαυση, ικανοποιώντας 
περισσότερες από μία αισθήσεις (Ταμουτσέλη, 2009). Η επαρκής ποσότητα και καλή ποι-
ότητα του νερού αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής. Γι αυτό το λόγο κρίναμε πολύ σημαντική την 
ενασχόληση των νηπίων με τα οφέλη που αποκομίζουμε από τα ποτάμια, αλλά και γιατί η 
ύπαρξη ποταμού στην περιοχή του νηπιαγωγείου, θα μας έδινε την ευκαιρία για βιωματική 
διερεύνηση του θέματος. 
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Περιγραφή περιβαλλοντικού προβλήματος 

Σήμερα τα μηνύματα που μας έρχονται απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη δεν είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά. Οι επιστήμονες θεωρούν την έλλειψη νερού ως ένα από τα πλέον ανησυχη-
τικά προβλήματα της νέας χιλιετίας. Τα αποθέματα νερού, ανά τον κόσμο, δεν είναι αρκετά 
για να καλύψουν τις ανάγκες της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν 
ότι θα χρειαστεί μία «επανάσταση» προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, εάν δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Το νερό για τον άνθρωπο είναι 
βασικό συστατικό για τη διατήρησή του στη ζωή. Η μόλυνση και η ρύπανσή του μπορεί 
να αποβούν μοιραίες. Η υπερβολική κατανάλωση νερού από το δυτικό κόσμο το στερεί 
από τις άλλες περιοχές του πλανήτη, βλάπτει τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και απειλεί τα 
φυτά και τα ζώα. Δεν πρέπει να σπαταλάμε το νερό. Γι’ αυτόν το λόγο τα κριτήρια επιλογής 
του θέματος του εκπαιδευτικού μας προγράμματός, ήταν τα εξής: 

1. Κάθε περιοχή της χώρας μας καθορίζεται λιγότερο ή περισσότερο από την παρουσία 
του υγρού στοιχείου, το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τον άνθρωπο και τη βιωσιμό-
τητα του τόπου. Κυρίαρχο στοιχείο το νερό, συνδέεται άμεσα με τοπικά θέματα (ύδρευση, 
άρδευση, ενέργεια κλπ.), άρα προσφέρει και πολλές ευκαιρίες για δράση και παρέμβαση 
στην τοπική κοινωνία.  

2. Η εκμετάλλευση του νερού και η σύνδεσή του με την οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη της περιοχής. 

3. Η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων,  τους οποίους οδηγεί σε εξάντληση, όσο και 
η υποβάθμιση τους λόγω ρύπανσης γιατί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα. 

4. Η ενασχόληση με το θέμα αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν ότι 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν περιορίζονται στα όρια μιας χώρας αλλά έχουν πα-
γκόσμια διάσταση. 

5. Εκπαιδευτικά κριτήρια:  

• Η χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων: συνεργατική, μαθητοκεντρική, διερευνη-
τική, βιωματική, διαθεματική και διεπιστημονική, διάχυση των αποτελεσμάτων στην 
κοινωνία 

• Χρήση ενεργητικών τεχνικών: συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, 
μελέτη πεδίου, έρευνα, επίλυση προβλήματος,  εργασία σε ομάδες, χρήση Υ/Η 

Φάσεις Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Σκοπός 

Να αναπτύξουν τα νήπια αίσθημα ευθύνης για την προστασία των υδάτινων πόρων και 
πιο συγκεκριμένα των ποταμιών. 
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Εκπαιδευτικοί στόχοι  

• Να συνειδητοποιήσουν ότι το ποτάμι και το νερό είναι πηγή ζωής, ενέργειας και δύνα-
μης 

• Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού στην καθημερινή μας ζωή. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις για το ποτάμι, με βιωματικό τρόπο (έρευνα) μέσα από ομα-

δική εργασία, ανταλλαγή απόψεων, ελεύθερη έκφραση και δημιουργία. 
• Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον των ποταμιών (μελέτη πεδίου) και να 

κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπου-περιβάλλοντος 
• Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη των καθαρών υδάτινων πόρων (ποτάμι) στην καθη-

μερινή μας ζωή. 
• Να ευαισθητοποιηθούν για την χρήση του νερού και να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα 
• Να ασκηθούν στην εξεύρεση λύσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για καθαρά ποτάμια 
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, επικοινωνίας, μελέτης-λύσης 

προβλημάτων, θετικής παρέμβασης και στάσης ζωής (Δαφέρμου, 2006 Φλογαΐτη, 
2005) 

Φάσεις Διδακτικού Σεναρίου 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά καθημερινά στο νηπιαγωγείο πλένουν τα χέρια τους. Η βρύση που άφησε 
ανοιχτή ένα παιδάκι δίνει την αφορμή-ερέθισμα να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις 
από την αλόγιστη χρήση του νερού, καθώς και την αμέλεια ή την αδιαφορία όλων μας. 
Η νηπιαγωγός εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και δείχνει στα παιδιά φωτογραφίες (Η/Υ) 
για τις ενδεικτικές συνέπειες της αλόγιστης χρήσης του νερού.  

Συζητάνε, και μέσω ερωτήσεων της νηπιαγωγού έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα. Στη 
συνέχεια με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και την επίδειξη εικόνας ποταμιού, γίνεται 
η ανίχνευση των γνώσεων που έχουν τα παιδιά για τα ποτάμια και τι θέλουν να μάθουν και 
δημιουργούμε εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό (Kidspirasion). 

Αφού τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και έκαναν ερωτήσεις, συμφώνησαν να συλ-
λέξουν πληροφορίες για το ποτάμι της πόλης τους και να τις φέρουν στο σχολείο. Οι πλη-
ροφορίες μπορεί να είναι ιστορίες από παππούδες που έπαιζαν ή κολυμπούσαν στο  ποτάμι, 
φωτογραφίες, άρθρα από εφημερίδες για τη χρήση του ποταμού, στοιχεία που θα έδιναν οι 
γονείς για το πόσο καθαρό είναι ή κάποιο τραγούδι, αίνιγμα ή μύθο που ξέρουν. Με αυτό 
τον τρόπο τα παιδιά ενεργοποιήθηκαν και  συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Οι γονείς ενημε-
ρώθηκαν με γραπτό σημείωμα για τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθούσαν τα παιδιά. 

 Α΄ ΦΑΣΗ: «Γνωριμία με το ποτάμι» 

Στόχοι 1ης δραστηριότητας: 

2614/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



Γνωστικοί 

• Να κατανοήσουν ότι το νερό των ποταμών είναι εξαιρετικά σημαντικός φυσικός πόρος 
και να συνειδητοποιήσουν ότι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα. 

• Να συνειδητοποιήσουν την καθημερινή ανάγκη του νερού για την επιβίωση και την 
προσωπική υγιεινή (π.χ. μαγείρεμα, ξεδίψασμα, καθαριότητα). 

• Να κατανοήσουν την ορθή χρήση του νερού  

Δεξιοτήτων 

• Να εξοικειωθούν με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας (Η/Υ) 
• Να γίνουν ικανά να κατανοούν και να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες μέσω της πα-

ρατήρησης, της συζήτησης, του προβληματισμού και του πειραματισμού. 

Στάσεων 

• Να αρχίσουν να αποκτούν θετική στάση για το περιβάλλον. 
• Να ευαισθητοποιηθούν στο πρόβλημα της αλόγιστης χρήσης του νερού και της ρύπαν-

σής του. 

Υλικά: υπολογιστής, σύνδεση με διαδίκτυο, φυλλομετρητής, λογισμικό εννοιολογι-
κής χαρτογράφησης: kidspiration. 

Περιγραφή 1ης  δραστηριότητας: 

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο τις πληροφορίες για το ποτάμι, τις διαβάζουμε, τις επεξερ-
γαζόμαστε, συζητάμε, εκφράζουν απόψεις και απορίες και βλέπουμε κάποιες παλιές φω-
τογραφίες. Διαπιστώσαμε ότι ένα ποτάμι μπορεί να χρησιμεύσει για ύδρευση, άρδευση, 
ψάρεμα, τουρισμό, μεταφορές, ψυχαγωγία κλπ. Αυτό που έκανε εντύπωση στα νήπια ήταν 
το γεγονός ότι κάποιοι στις φωτογραφίες έκαναν μπάνιο μέσα στο ποτάμι. Συζητώντας 
επισημαίνουμε ότι αυτό συνέβαινε παλιά, αλλά τώρα δεν κάνουν μπάνιο γιατί είναι βρώ-
μικο και δεν έχει πάντα πολύ νερό. Έτσι αποφασίσαμε να το επισκεφτούμε για να δούμε 
από κοντά τι συμβαίνει. Τα νήπια μέσα από τη δική τους έρευνα, αρχίζουν να συνειδητο-
ποιούν πόσο σημαντικό είναι ένα ποτάμι και τι μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους.  

Στη συνέχεια παρακολουθούμε βίντεο για τη σωστή χρήση του νερού και τους τρόπους 
εξοικονόμησης του. Αμέσως μετά συζητάμε και βρίσκουμε τρόπους εξοικονόμησης του 
νερού αλλά και προβληματιζόμαστε αν το νερό στο ποτάμι είναι καθαρό. Έτσι αποφασί-
σαμε να το επισκεφτούμε για να διερευνήσουμε από κοντά τι συμβαίνει τώρα. 

Για να οργανώσουμε τις γνώσεις και τις επιθυμίες των παιδιών για το θέμα, κάναμε όλοι 
μαζί στον υπολογιστή, με το λογισμικό  kidspiration, έναν καινούργιο εννοιολογικό χάρτη 
για το τι θέλουν να εξακριβώσουμε στην επίσκεψή μας. 

Αφού επιλέξαμε τα κύρια μέρη ενδιαφέροντος, χωριστήκαμε σε 4 ομάδες των 5 παιδιών 
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και κάθε ομάδα ανέλαβε αντίστοιχη αρμοδιότητα: 

1η: Παρατήρηση όχθης (για τουριστική εκμετάλλευση, ανάπτυξη βλάστησης) 

2η: Ρύπανση (για να εξακριβώσουμε αν μπορεί να είναι πόσιμο, αν ζουν ψάρια και αν μπο-
ρούμε να ποτίζουμε τις καλλιέργειες) 

3η: Μέτρηση βάθους (για να δούμε αν τώρα χρησιμεύει για μεταφορές) 

4η: Παρατήρηση ανθρώπινης δραστηριότητας (ψάρεμα, τουρισμός, άθληση, κολύμπι) 

Το χάρτη τον εκτυπώσαμε και τον αναρτήσαμε στον πίνακα για να μας βοηθήσει να οργα-
νωθούμε. Στο τέλος για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις των παιδιών για τις συνέπειες της 
μόλυνσης του νερού και της σπατάλης του και να τα ευαισθητοποιήσουμε, κάνουμε ένα 
πείραμα-παιχνίδι που ονομάζεται "Πίνω το νερό του γείτονα και λερώνω το νερό του γεί-
τονα" 

Υλικά: λεκάνη με νερό, καλαμάκι, πορτοκαλάδα, βυσσινάδα, χώμα, πλαστικά 

Περιγραφή: Ζητάμε από τα παιδιά, αφού γεμίσουμε μία λεκάνη με νερό, να τη χωρίσουν 
σε τέσσερα ίσα μέρη. Ζητάμε επίσης, από το πρώτο παιδί της ομάδας να ρουφήξει μόνο 
από τo δικό του κομμάτι, από το δεύτερο παιδί να ρίξει μόνο στο μέρος του βυσσινάδα, 
από το τρίτο να ρίξει πορτοκαλάδα και από το τέταρτο να διαλύσει χώμα, πάντα το καθένα 
στο χώρο του. Στη συνέχεια τα παιδιά παρατηρούν, προβληματίζονται και διαπιστώνουν 
ότι το νερό λιγόστεψε σε όλα τα μέρη της λεκάνης και η βυσσινάδα, η πορτοκαλάδα και 
το χώμα πήγαν παντού. Με τη βοήθεια της παιδαγωγού συμπεραίνουν ότι λερώνοντας εγώ 
το "δικό μου" νερό, λερώνω συγχρόνως και του γείτονα και, όταν σπαταλάω άσκοπα εγώ 
το νερό, θα λείψει και από το γείτονά μου (Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ. 50). 

Β΄ ΦΑΣΗ: «Επίσκεψη στο ποτάμι» 

Στόχοι 2ης δραστηριότητας: 

Γνώσεων 

• Να αποκτήσουν γνώσεις για το ποτάμι, με βιωματικό τρόπο μέσα από παρατήρηση, 
σύγκριση, καταγραφή, διεξαγωγή συμπερασμάτων, ομαδική εργασία και ανταλλαγή 
απόψεων. 

• Να γνωρίσουν τα ζώα και τα φυτά μέσα και έξω από το ποτάμι 
• Να εξοικειωθούν με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας (φωτογραφική μηχανή, κασετόφωνο 

εγγραφής). 

Δεξιοτήτων 

• Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον (ποτάμι) και να κατανοήσουν την 
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αλληλεξάρτηση ανθρώπου-περιβάλλοντος συλλέγοντας στοιχεία. 
• Να γίνουν ικανά στη δημιουργία κλίματος φιλίας, συνεργασίας και επικοινωνίας. 
• Να εκφραστούν προφορικά και στη συνέχεια εικαστικά με χρώματα και σχήματα σε 

ελεύθερες δραστηριότητες ζωγραφίζοντας «για το νερό», να αισθανθούν την αισθη-
τική απόλαυση, απελευθερώνοντας τη δημιουργική σκέψη  

Στάσεων 

• Να εκτιμήσουν βιωματικά το νερό ως υπέρτατο αγαθό και να κατανοήσουν τις αρνη-
τικές επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση του και τη μόλυνσή του 

• Να χρησιμοποιούν τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες τους, να διακρίνουν ομοιό-
τητες και διαφορές για να ελέγχουν υποθέσεις και να εξάγουν συμπεράσματα 

Υλικά: κασετόφωνο, φωτογραφική μηχανή, σακούλες, γάντια, απόχη, μπουκάλι, φύλλο 
καταγραφής σκουπιδιών, σκοινί με βαρίδιο, κορδέλες, χαρτιά, μαρκαδόροι. 

Περιγραφή 2ης δραστηριότητας: 

Για την επίσκεψη στο κοντινό ποτάμι τα παιδιά φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κα-
τάλληλα ντυμένα για εξόρμηση στη φύση. Η κάθε ομάδα εφοδιάζεται με τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό και εξοικειώνεται πολύ σύντομα μαζί του. Συμφωνούν τον τρόπο με τον οποίο 
θα εργαστούν και θα συμπεριφέρονται. Είναι απαραίτητο να λειτουργούν αφού πρώτα συ-
ζητήσουν μεταξύ τους, βοηθώντας ο ένας τον άλλον και να τηρούν τους κανόνες ασφα-
λείας. Σε κάθε δραστηριότητα ενεργεί η αρμόδια ομάδα αλλά παρακολουθούν όλα τα παι-
διά και η νηπιαγωγός καθοδηγεί και βοηθάει όπου χρειαστεί. 

Μόλις φτάσουμε, όλοι μαζί κλείνουμε τα μάτια και ακούμε τους ήχους. Προσπαθούμε να 
ξεχωρίσουμε διαφορετικούς ήχους πουλιών ή ζώων και τους μιμούμαστε. Κάποιος από 
την 1η ομάδα τους ηχογραφεί για να τους ακούμε μετά στο σχολείο. Αισθανόμαστε τις 
μυρωδιές και προσπαθούμε να τις ξεχωρίσουμε. Κάποιο μέλος της ομάδας φωτογραφίζει 
το ποτάμι και τις όχθες για να δούμε μετά τις εικόνες στο σχολείο. Τα υπόλοιπα παιδιά 
συλλέγουν φύλλα και λουλούδια για να φτιάξουν φυτολόγιο. Όλοι βέβαια παρατηρούμε 
και ξεχωρίζουμε διαφορετικά δέντρα και λουλούδια και αν μπορέσουμε βλέπουμε και  τι 
έχει μέσα στο νερό. 

Η 2η ομάδα της ρύπανσης θα έχει μαζί της σακούλες σκουπιδιών, γάντια, απόχη και ένα 
μπουκάλι με καπάκι. Δύο παιδιά θα συλλέξουν σκουπίδια από ένα οριοθετημένο τμήμα 
της όχθης. Ένα θα καταγράφει τον αριθμό των σκουπιδιών από κάθε είδος σε ένα φύλλο 
εργασίας προσχεδιασμένο (παράρτημα 2). Ένα άλλο νήπιο (με τη βοήθεια ενήλικα-συνο-
δού) θα προσπαθήσει να μαζέψει με την απόχη χώμα από τον πυθμένα, για να διαπιστώ-
σουμε αν υπάρχουν σκουπίδια και μέσα στο ποτάμι. Το πέμπτο παιδί θα γεμίσει το μπου-
κάλι με νερό από το ποτάμι για να το δώσουμε στο χημείο. Έτσι θα εξακριβώσουμε αν το 
νερό είναι μολυσμένο χωρίς να φαίνεται. 
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Η τρίτη ομάδα, για να μετρήσει το βάθος του ποταμού, θα έχει μαζί της ένα μέτρο, που θα 
είναι κατασκευασμένο από σκοινί και στο τέλος θα κρέμεται ένα βαρίδιο. Οι ρόλοι των 
παιδιών εναλλάσσονται. Θα κάνουν μετρήσεις σε δύο-τρία σημεία του ποταμού πάνω από 
μία γέφυρα. Μόλις το βαρίδιο ακουμπήσει στον πυθμένα θα τραβούν πάνω το σκοινί. Σε 
κάθε μέτρηση ένα παιδί θα κόβει μία κορδέλα ίση με το σκοινί που είναι βρεγμένο (Κόκ-
κοτας, 2008). Με αυτόν τον τρόπο, συγκρίνοντας το μήκος της κορδέλας με το ύψος ενός 
ενήλικα θα κρίνουμε αν θα μπορούσαν να γίνουν μεταφορές στο ποτάμι ή να κολυμπήσουν 
άνθρωποι αν είναι καθαρό. 

Η 4η ομάδα θα παρατηρήσει και θα ζωγραφίσει την ανθρώπινη δραστηριότητα στο ποτάμι. 
Αν υπάρχουν δηλ. ψαράδες, τουρίστες, κολυμβητές, περιπατητές, αν κάποιοι κάνουν με-
ταφορές με βάρκες κλπ. 

Στο τέλος γυρνάμε στην τάξη και κάθε ομάδα παρουσιάζει στην παρεούλα τα αποτελέ-
σματα από τις εργασίες που πραγματοποίησε στο πεδίο, βγάζουν τα αντίστοιχα επιμέρους 
συμπεράσματα, όλοι μαζί τα συγκρίνουμε με τους αρχικές μας πληροφορίες, ανατρέχουμε 
στον εννοιολογικό χάρτη για να ελέγξουμε αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας και τελικά δια-
τυπώνουμε τα συνολικά συμπεράσματα των δράσεων μας, βάση των στοιχείων που συλ-
λέξαμε. Δηλ. η 1η ομάδα ανακοινώνει τι είδους ζώα και φυτά υπάρχουν στο ποτάμι, η 2η 
αν το ποτάμι είναι καθαρό και τι είδους σκουπίδια έχει. Μπορούν να ανακυκλωθούν; Αν 
το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και που. Η 3η μας λέει αν το βάθος του νερού είναι 
αρκετό για κολύμπι και για να γίνουν μεταφορές και η 4η ενημερώνει για το είδος της 
ανθρώπινης δραστηριότητας  μέσα και έξω από το ποτάμι. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
με τις αρχικές πληροφορίες και αποφασίζουμε ότι πρέπει να δράσουμε για να επανέλθει η 
ζωή στο ποτάμι όπως παλιά. 

Γ΄ ΦΑΣΗ: Διάχυση αποτελεσμάτων-Ανάληψη δράσης  

Στόχοι 3ης δραστηριότητας: 

 Γνωστικοί 

• Να δρουν για τη διατήρηση και προστασία των υδάτινων πόρων 
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο και τους εκφραστικούς τους τρόπους. 
• Να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη 

Δεξιοτήτων 

• Να γίνουν ικανά να πάρουν αποφάσεις και να τις εφαρμόσουν για να συντελέσουν 
στην επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης και της μείωσης του νερού στο ποτάμι. 

• Να έρθουν σε επαφή με δημόσιους φορείς (π.χ. Δήμο, τοπικό τύπο) και την τοπική 
κοινωνία για την επίλυση του προβλήματος 

Στάσεων 
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• Να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ευθύνη για την ορθολογιστική διαχείριση και ε-
ξοικονόμηση του νερού 

• Να υιοθετήσουν στάσεις και αξίες που οδηγούν στο ενδιαφέρον και στην ενεργή συμ-
μετοχή για την προστασία του περιβάλλοντος 

Υλικά: λευκό κάνσον, χαρτί Α4, μολύβι 

Περιγραφή δραστηριότητας: 

Στη γωνιά της συζήτησης τα παιδιά προτείνουν τρόπους για την εξοικονόμηση του νερού 
και την προστασία των υδάτινων πόρων και ο/η νηπιαγωγός καταγράφει τις προτάσεις 
τους, φτιάχνοντας μια αφίσα που έχει τίτλο:  

ΤΡΕΧΕΙ-ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

Οι προτάσεις είναι: 

1.Μη ξοδεύεις άσκοπα νερό όταν : 

• πλένεις τα δόντια σου, 
• κάνεις μπάνιο, 
• χρησιμοποιείς το καζανάκι της τουαλέτας. 

2.Θυμήσου να μην αφήνεις τη βρύση ανοιχτή όταν: 

• πλένεις τα πιάτα 
• πλένεις τα λαχανικά και τα φρούτα  
• ποτίζεις τα λουλούδια 
• πλένεις την αυλή, τη βεράντα κλπ. 

3. Μην πετάς τα σκουπίδια στην παραλία, στα ποτάμια και στις λίμνες 

4. Φρόντισε να διορθώνεις τις βρύσες και τους σπασμένους σωλήνες αμέσως μόλις χαλά-
σουν. 

5. Χρησιμοποίησε  κουβά και σφουγγάρι για το πλύσιμο του αυτοκινήτου ή του ποδηλά-
του και όχι το λάστιχο. 

6. Μπορούμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι να προστατέψουμε τον κόσμο του νερού. 

Στη συνέχεια αποφασίζουν να χαρίσουν την αφίσα στους γονείς τους και στους γείτονες 
και να την στείλουμε στην τοπική εφημερίδα ζητώντας τους να βοηθήσουν με τη δημοσί-
ευσή τους την προσπάθειά μας για την προστασία και τη σωστή διαχείριση του νερού. Με 
τη βοήθεια της νηπιαγωγού καταγράφονται τα αιτήματα και στο τέλος τα παιδιά υπογρά-
φουν με τα ονόματά τους.  
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του προγράμματος αρχικά θα γίνει πρώτα μαζί με τα παιδιά στα πλαίσια του 
αναστοχασμού: τι τους άρεσε και γιατί, τι θέλουν να επαναληφθεί ή τι άλλο προτείνουν 
κλπ. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος από την/τον νηπιαγωγό αναφέρεται στη διερεύνηση της 
επίτευξης των στόχων και των σκοπών του προγράμματος που ετέθησαν στην αρχή. 

Για να εκτιμήσουμε αν πετύχαμε τους στόχους μας στο επίπεδο γνώσεων θα ζητήσουμε 
από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα ποτάμι όπως το θέλουν τα ίδια και τις χρήσεις ή/και τις 
δραστηριότητες του νερού που προέρχονται απ’ αυτό. 

Στο επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων θα τους ζητήσουμε να βάλουν σε κύκλο, αυτό που 
θα κάνουν πράξη στην καθημερινή τους ζωή, σε φύλλο εργασίας που θα τους δοθεί (βλ. 
Παράρτημα 1). Φυσικά για να διαπιστωθεί η υιοθέτηση των καλών συνηθειών πρέπει να 
ακολουθήσει παρατήρηση από τους γονείς και τη νηπιαγωγό. 

Με τις δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις οποίες προβήκαμε, πιστεύουμε 
ότι ευαισθητοποιήσαμε τα παιδιά και την τοπική κοινωνία σε θέματα που αφορούν το νερό, 
τη χρήση και τη διαχείριση του και έγινε κατανοητό ότι: η σωστή διαχείριση των υδάτινων 
πόρων αλλά και η προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος είναι υπόθεση που αφορά ό-
λους μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Σε κάθε ζευγάρι εικόνων βάλε σε κύκλο αυτό που θα έκανες εσύ για να εξοικονομή-
σεις νερό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  ΣΤΟ  ΠΟΤΑΜΙ 

 

                                                                              

  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

 

 

ΥΦΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙ 

  

ΤΡΟΦΕΣ ΓΥΑΛΙ   

  

ΞΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
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Ο ρόλος του εργασιακού άγχους στη συμπεριφορά και την παραγωγικότητα των 
εκπαιδευτικών στελεχών  

Καλογήρου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed., kkalogi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή η εμφάνιση όλο και περισσότερων ασθενειών έχει συσχετιστεί με 
την επίδραση αγχογόνων παραγόντων, αφού ο άνθρωπος αντιμετωπίζει διαρκώς περισ-
σότερες και πιο δύσκολες καταστάσεις στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται. Το άγχος 
των εκπαιδευτικών εμπίπτει στη γενική κατηγορία του άγχους που δημιουργείται από 
το επάγγελμα και απασχολεί τους ερευνητές παγκοσμίως, λόγω των σοβαρών επιπτώ-
σεών του τόσο στους ίδιους, όσο και στους οργανισμούς της εκπαίδευσης. Η εργασία 
αυτή αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων ερευνών που εστιάζουν στους 
παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών στελεχών, στα 
συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται, στις επιπτώσεις που έχει στη συμπεριφορά και 
την παραγωγικότητά τους και στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την αντιµετώ-
πισή του.  

Λέξεις-Κλειδιά: εργασιακό άγχος, συμπτώματα, επιπτώσεις, αντιμετώπιση 

Εισαγωγή 

Το άγχος αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο της καθημε-
ρινής ζωής των ανθρώπων. Οι ορισμοί για το εργασιακό άγχος είναι αρκετοί. Οι Stein 
& Cutler (2002) ορίζουν το άγχος «ως μια ολοκληρωτική ανταπόκριση του ατόμου στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις» και θεωρούν ότι αποτελεί «ένα αναπόφευκτο 
κομμάτι της ζωής το οποίο όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε».  

Το πολύπλοκο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τις κοι-
νωνικές προσδοκίες για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στην εκ-
παίδευση, δηµιουργούν ιδιαίτερα για τα διευθυντικά στελέχη αυξηµένες απαιτήσεις, 
αλλά και προκλήσεις για σωστή και αποδοτική διαχείριση όλων των πόρων που έχουν 
στη διάθεσή τους (Σαββίδης, Στυλιανίδης & Τσιάκκιρος, 2002).  

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται πως, όσο ψηλότερα βρίσκεται ένα άτοµο στην ιεραρχία, 
τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθει άγχος, παρά το ότι ενδεχομένως έχει µεγαλύτερη αυ-
τονοµία (Savery & Luks, 2001), αφού ουσιαστικά είναι υπεύθυνο όχι µόνο για ό,τι 
συμβαίνει, αλλά και για ό,τι δε συμβαίνει στον οργανισµό που διοικεί.  

Στις µέρες µας ο ρόλος των διευθυντών γίνεται ολοένα και πιο χρονοβόρος και απαι-
τητικός, αφού οι διοικητικές ευθύνες και η πίεση για εφαρµογή εξωτερικών πρωτοβου-
λιών και βελτιώσεων παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυξητική τάση (Campbell & Neill, 
1994).  

Παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό άγχος 

Οι Cooper & Kelly (1993) μελετώντας όλους τους διευθυντές του Ηνωμένου Βασιλείου 
σε εθνικό επίπεδο, ομαδοποίησαν τις πηγές άγχους στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: 
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1. φόρτος εργασίας, 2. χειρισμός σχέσεων με το προσωπικό, 3. διοίκηση πόρων, 4. το-
πικές εκπαιδευτικές αρχές και 5. χειρισμός φτωχής απόδοσης του προσωπικού. 

Ο φόρτος εργασίας ως κύριος στρεσογόνος παράγοντας επιβεβαιώνεται και από τη με-
λέτη των Philips, Sen & McNamee (2007) στους διευθυντές του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν το φύλο και ο τύπος σχολείου. Στη δική τους 
έρευνα οι Ostell και Oakland (1995) διαπίστωσαν ότι η κυριότερη δυσκολία στο ρόλο 
των διευθυντών ήταν οι εκπαιδευτικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν στην 
έλλειψη διοικητικής εκπαίδευσης, στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας, στα διδακτικά 
καθήκοντα που συνεχώς ελαττώνονται, στις γραφειοκρατικές ανησυχίες και στην τα-
χύτητα των αλλαγών.  

H Cockburn (1996), παίρνοντας συνεντεύξεις από διευθυντές, κατέληξε σε ορισμένες 
πηγές που τους προκαλούν άγχος, όπως για παράδειγμα τον τεράστιο όγκο γραφειακής 
εργασίας που πρέπει να διεκπεραιώσουν, τις σχέσεις µε το προσωπικό, τους γονείς και 
τους παράγοντες της κοινότητας, την οικονοµική διαχείριση, την έλλειψη χρόνου, την 
έλλειψη γραμματειακού προσωπικού και την ανάγκη για λήψη αποφάσεων σε διάφορα 
θέµατα. 

Συμπτώματα εργασιακού άγχους 

Πολλά συμπτώματα χαρακτηρίζουν το εργασιακό άγχος. Συνήθως γίνεται µια διάκριση 
ανάµεσα σε τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων: τα σωµατικά, τα ψυχολογικά και τα συ-
μπεριφοριστικά (Στεργίου Ν. στο E-psychology, 2012).  

Στα σωµατικά συμπτώματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: η αυξηµένη 
αρτηριακή πίεση, οι πονοκέφαλοι, η αλλαγή καρδιακού ρυθµού και ρυθµού αναπνοής, 
η µυϊκή υπερένταση, η ναυτία, το αίσθηµα κόπωσης, η δυσπεψία, οι ορµονικές διατα-
ραχές κ.ά.  

Τα ψυχολογικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν: κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, φόβο α-
ποτυχία, χαµηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία αυτοσυγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων, 
διαταραχές ύπνου και λήψης τροφής κ.ά.  

Συµπεριφοριστικά συµπτώµατα του εργασιακού άγχους είναι: οι συχνές απουσίες 
από την εργασία, τα συχνά λάθη ή/ και ατυχήµατα στο χώρο εργασίας, η αυξηµένη 
κατανάλωση ουσιών (αλκοόλ, κάπνισµα, ηρεµιστικά φάρµακα κ.α.), οι κακές σχέσεις 
µε τους συναδέλφους κ.ά. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών το άγχος προκαλεί στους εκπαιδευτι-
κούς αγωνία, υπερένταση, πονοκεφάλους, ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες και καρδιο-
λογικές παθήσεις (Forcella et al., 2007; Unterbrink et al., 2008). 

Επιπτώσεις του εργασιακού άγχους 

Το άγχος έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των ατόµων, είτε αυτή αφορά στην 
απόδοση στην εργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε στην προσωπική παρουσί-
αση και επηρεάζει τα άτοµα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ανθρώπινου οργανι-
σµού, από το σώµα µέχρι και τη συµπεριφορά.  
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Το εργασιακό άγχος επηρεάζει την εργασιακή απόδοση του ατόμου (Keshavarza & 
Mohammadib, 2011; Mughal, Walsh & Wilding, 1996). Το υψηλό άγχος συνδέεται με 
αρνητικά συναισθήματα που μειώνουν τις επιδόσεις στην εργασία (Konfers & Heg-
gestad, 1997). Η παρατεταµένη έκθεση στο άγχος εξασθενεί τον οργανισµό και οδηγεί 
σε προβλήµατα υγείας, τα οποία παρεµποδίζουν το άτομο να αντιµετωπίσει τις διάφο-
ρες καταστάσεις που παρουσιάζονται στην εργασία του (Brown & Campbell, 1995; 
Ostell & Oakland, 1995).  

Αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους 

Ο Dunham (1994) διερεύνησε τις τεχνικές µείωσης του άγχους που χρησιµοποιούν οι 
διευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Παραδείγµατα που ανα-
φέρουν οι διευθυντές για µείωση του δικού τους άγχους περιλαµβάνουν: καλές σχέσεις 
µε το προσωπικό, συζητήσεις µε τους βοηθούς-διευθυντές για τα διάφορα προβλήµατα 
του σχολείου, εµπλοκή και ενηµέρωση των µεγαλύτερων µαθητών σε θέµατα που τους 
αφορούν.  

Άλλες στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι διευθυντές περιλαµβάνουν δίκτυα υποστή-
ριξης από την οικογένεια και τους φίλους, τη σωµατική άσκηση και τη διατήρηση ενός 
προσεκτικού ισοζυγίου µεταξύ σπιτιού και εργασίας (Day, et al., 2000; Whan, 1988). 
Οι διευθυντές που θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, προσεγγίζουν τα προβλήµατα αισιό-
δοξα και αντικειµενικά, απασχολούνται µε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την 
πνευµατική ανάπτυξη, κάνουν διακοπές µικρής διάρκειας και εµπλέκονται ενεργά στις 
κοινότητές τους, διαπιστώθηκε ότι έχουν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα άγχους. Α-
ντίθετα, οι διευθυντές που ανέφεραν ότι προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις πιέσεις 
της εργασίας τους µε το να εργάζονται περισσότερο, µε το να συνοµιλούν µε άλλους 
διευθυντές και να αποµακρύνονται από τις καταστάσεις, παρατηρήθηκε ότι έχουν µε-
γαλύτερα επίπεδα άγχους (Allison, 1997).  

Συμπεράσματα 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα γίνεται φανερό ότι οι παράγοντες που προκαλούν άγχος 
στα εκπαιδευτικά στελέχη είναι κυρίως ο φόρτος εργασίας, οι σχέσεις με το προσωπικό 
και τους γονείς, η οικονομική διαχείριση και η έλλειψη χρόνου. Τα συμπτώματα που 
εμφανίζονται είναι σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφοριστικά.  

Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών στελεχών επηρεάζει αισθητά τόσο τη συμπε-
ριφορά τους, όσο και την απόδοση στην εργασία. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
για την αντιμετώπισή του είναι η ενεργός εμπλοκή τους στα θέματα του σχολείου, οι 
καλές σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, η σωματική τους ά-
σκηση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν με αισιοδοξία και αντι-
κειμενικότητα. 

Οι διευθυντές οφείλουν να θεωρούν το άγχος ως ένα απαραίτητο εργαλείο, το οποίο 
τους θέτει σε εγρήγορση για να µπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ε-
παγγέλµατός τους. Κρίνεται αναγκαίο, το άγχος να αντιµετωπίζεται ως µια δηµιουρ-
γική πρόκληση που δύναται να τους οδηγήσει, µέσω της σωστής διαχείρισης, σε παρα-
γωγικά αποτελέσµατα και γενικά στην επαγγελµατική τους ωρίµανση. 
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	04.Θ.Ε. Τεχνολογίες ρομποτικής και αυτοματισμοί. Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού ρομποτικού πακέτου Engino Robotics PRO για διδασκαλία STEM μια νέα πρόταση διδασκαλίας
	05.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση τα έτη 2014-2018
	05.Θ.Ε. Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας
	05.Θ.Ε. Κινητές συσκευές και εκπαίδευση. Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει;
	06.Θ.Ε. A Survey of the War Novel. From the Great War to the Vietnam War
	06.Θ.Ε. Υπολογιστική Παιδαγωγική και STEM
	06.Θ.Ε. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
	07.Θ.Ε. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι ο σχεδιασμός στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη
	08.Θ.Ε. Cause of ADHD  (Τα αίτια της Δ.Ε.Π.Υ )
	08.Θ.Ε. Από την Ειδική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μεταδευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. Δυσκολίες  και διέξοδοι.
	08.Θ.Ε. Δυσλεξία και αγγλικά
	08.Θ.Ε. Ειδική αγωγή. Η μουσικοθεραπεία στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό.
	08.Θ.Ε. Εμπειρίες Συνεκπαίδευσης-Μελέτη περίπτωσης μαθητή με Αυτισμό [Εισήγηση]
	08.Θ.Ε. Επιθετικότητα στο σχολείο και εκπαιδευτικές στρατηγικές διαχείρισης του φαινομένου
	08.Θ.Ε. Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Η μουσική μέσα από τα μάτια ενός τυφλού.
	08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής. Ανάλυση, παράγοντες, προσεγγίσεις, παρεμβάσεις
	08.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως μέσο διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
	08.Θ.Ε. Παρεμβατικό πρόγραμμα στην ορθογραφία για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείρισή τους
	08.Θ.Ε. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Πολιτικές και Πρακτικές
	08.Θ.Ε. Σχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης
	08.Θ.Ε. Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας
	09.Θ.Ε Η Δραματική Τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας σε παιδιά Δημοτικού
	09.Θ.Ε. Σιωπηλά graphic novels στην εκπαίδευση το παράδειγμα του The Arrival.
	10.Θ.Ε. Αξιολόγηση  παιχνιδιού τύπου Monopoly στη Γεωγραφία
	10.Θ.Ε. Δημιουργική Γραφή και Θέατρο Σκιών
	10.Θ.Ε. Διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα
	10.Θ.Ε. Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη μέσω απλών κατασκευών
	10.Θ.Ε. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από δραστηριότητες της μεθοδολογίας STEAM
	10.Θ.Ε. Η κοινωνία που οραματιζόμαστε και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
	10.Θ.Ε. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
	10.Θ.Ε. Ηλεκτρονική εφαρμογή για αυτοεκπαίδευση στο ελεύθερο λογισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape
	10.Θ.Ε. Λεξιπαίγνιο Σχεδιάζοντας την υποδομή για τη δημιουργία ψηφιακών  γλωσσικών εκπαιδευτικών παιγνίων
	10.Θ.Ε. Ο βιωματικός τρόπος μάθησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς
	11.Θ.Ε. Αποτύπωση των προτιμήσεων των μαθητών σε προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-Twinning)
	11.Θ.Ε. Προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-twinning). Αντιλήψεις των μαθητών μέσα  σε γραπτά κείμενα
	13.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μία μελέτη περίπτωσης.
	13.Θ.Ε. Αξιολόγηση της μεταγνώσης μαθητών Στ' τάξης στα Μαθηματικά
	13.Θ.Ε. Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του Εκπαιδευτικού Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας
	13.Θ.Ε. Διαπολιτισμικότητα και κόμικς μέσω εργαλείων Web2.0 (Pixton). Μελέτη περίπτωσης στην Αθμια Εκπαίδευση
	13.Θ.Ε. Διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ηλείας
	13.Θ.Ε. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Ναυπλίου ως προς την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
	13.Θ.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαμέσου του θεσμού της Επιθεώρησης
	13.Θ.Ε. Η Διά Βίου Μάθηση ως μοχλός αναβάθμισης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος
	13.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των ενήλικων Σύρων προσφύγων. ανάγκες, προκλήσεις, προτάσεις
	13.Θ.Ε. Η σημασία και ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών.
	13.Θ.Ε. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Δημιουργικής Επιχειρηματικής Αυτεπάρκειας ...
	13.Θ.Ε. Στάσεις και πρακτικές των υποψήφιων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών
	14.Θ.Ε. Ανοικτές Πύλες, Ηλεκτρονική Καθοδήγηση & Δημιουργία Μεντορικής Σχέσης.
	14.Θ.Ε. Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου στις αγγλοσαξονικές χώρες Θετική συμβολή στην επαγγελματική επίδοση και στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων
	14.Θ.Ε. Η μέθοδος project στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων
	14.Θ.Ε. Ο θεσμός του Μέντορα και η επιμόρφωση
	14.Θ.Ε. Οι βασικές ικανότητες στη Δια Βίου Μάθηση. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση
	14.Θ.Ε. Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση.
	14.Θ.Ε. Σχολική εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση
	14.Θ.Ε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευομένων
	15.Θ.Ε. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας
	15.Θ.Ε. Αποτίμηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα
	15.Θ.Ε. Απόψεις Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της.
	15.Θ.Ε. Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα και ο ρόλος του Διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου σε οργανισμό μάθησης. Μελέτη περίπτωσης
	15.Θ.Ε. Η επικοινωνία ως ένα χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των ΓΕΛ Φθιώτιδας με τη μέθοδο DEA
	15.Θ.Ε. Μέτρηση  δημιουργικότητας και ποιότητας στην εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου
	15.Θ.Ε. Οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς των μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην Ηγεσία - Διοίκηση της Εκπαίδευσης
	15.Θ.Ε. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σχολικής μονάδας - Ανάλυση SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου
	15.Θ.Ε. Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών
	15.Θ.Ε. Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης
	16.Θ.Ε. Ανίχνευση δυσλεξίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής
	16.Θ.Ε. Αντιλήψεις Προϊσταμένων νηπιαγωγείων για τους παράγοντες που διαμορφώνουν την άσκηση της ηγεσίας τους
	16.Θ.Ε. Η Δημοτική εκπαίδευση κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας
	16.Θ.Ε. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης 1919-1922
	16.Θ.Ε. Η σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών
	16.Θ.Ε. Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
	16.Θ.Ε. Θεωρία Πολιτιστικού και Κοινωνικού κεφαλαίου Bourdie-Passeron
	16.Θ.Ε. Λογοδοσία στην εκπαίδευση. Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής
	16.Θ.Ε. Ο Δελμούζος ως εκπρόσωπος του Δημοτικισμού
	16.Θ.Ε. Ο φεμινιστικός εμπειρισμός της Longino και η γνωσιακή συγκρότηση των μαθητών
	16.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών στην οικονομική κρίση. η σχέση της τυπικής με τη συμπληρωματική εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Οι προβαλλόμενες αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών και η σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
	17.Θ.Ε. Η Eνιαία Eκπαίδευση  υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και η σχέση τους με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων στην υπόλοιπη κοινωνία
	17.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιολόγησης με ρουμπρίκες στα μαθήματα. Σκέφτομαι και γράφω-Ιστορία
	17.Θ.Ε. Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση
	17.Θ.Ε. Το Άνεργο Σχολείο – Ανησυχίες και προβληματισμοί διερευνώντας την αλλαγή. Η προσφορά της μουσικής, της ενσυναίσθησης και του εθελοντισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
	ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα με τη μέθοδο CLIL [in english]
	01.Θ.Ε. Διευρύνοντας την ιστορική γνώση. η ελληνική επανάσταση μέσα από τις πηγές της
	01.Θ.Ε. Οι αριθμοί αποκτούν νόημα Αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας.
	01.Θ.Ε. Σχέδιο δράσης και προβληματισμού για τον σχολικό εκφοβισμό
	02.Θ.Ε. Dada. Σύμβολο εξέγερσης και άρνησης
	02.Θ.Ε. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο μάθημα των γερμανικών
	02.Θ.Ε. Διδακτική Μεθοδολογία Τριγωνομετρία  Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή
	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση καινοτομίας. Διδασκαλία της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Δημοτικό Σχολεί
	02.Θ.Ε. Διερευνώντας στο μάθημα της Ιστορίας Mια εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
	02.Θ.Ε. Η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων
	02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Μια επαγωγική μέθοδος κατάκτησης του γραπτού λόγου
	02.Θ.Ε. Παραμυθοπλασία Το αλφαβητάρι των πουλιών Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
	02.ΘΕ. Η ιστορία και οι... λέξεις από την έρευνα πεδίου στη διδακτική πράξη
	03.Θ.Ε. Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, παίζω και γυμνάζομαι με τον Ηρακλή.
	03.Θ.Ε. Μια βόλτα στα μουσεία του τόπου μου… -Μουσειακή εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
	03.Θ.Ε. Το kahoot συναντά τα γλωσσικά μαθήματα
	03.Θ.Ε. Χρήση του μικροελεγκτή Arduino για τη διδασκαλία της περιεκτικότητας στη Χημεία Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Ανασυνθέτοντας την αρχαία ελληνική κατοικία μέσα από μουσειακά εκθέματα
	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Παιχνίδι ρόλων στην αρχαϊκή εποχή
	06.Θ.Ε. Έκαστος στην Τέχνη του! Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης με την χρήση του λογισμικού geogebra
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας με την χρήση των Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας
	06.Θ.Ε. Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Διδακτικό σενάριο στα Φυσικά της ΣΤ΄ Δημοτικού.
	06.Θ.Ε. Καρυότυπος. Ανιχνεύοντας γενετικές μεταλλάξεις. Διδακτικό  σενάριο για τη Γ΄  Τάξη  Γενικού  Λυκείου, στη Βιολογία
	06.Θ.Ε. Μια διδασκαλία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα
	06.Θ.Ε. Πολιτική οργάνωση κατά την αρχαιότητα -  Τα πολιτεύματα και η εξέλιξή τους - Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσα απὸ το προσφυγικὸ ζήτημα
	07.Θ.Ε. Παραμύθι και τεχνικές Δημιουργικής Γραφής Καλλιεργώντας τον Κριτικό Γραμματισμό.
	08.Θ.Ε. 24 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για την Κατάκτηση Δεξιοτήτων Γραμματισμού από Μαθήτρια της Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με ΔΑΦ
	09.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκα στο Ισλάμ Σχέδιο διδασκαλίας με τη χρήση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών
	09.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της Άνωσης στο Γυμνάσιο μέσα από το θέατρο
	09.Θ.Ε. Ερωτόκριτος Β. Κορνάρου αξιοποίησης τεχνικών δραματοποίησης για εξομάλυνση και επεξεργασία απαιτητικών κειμένων της Ν.Ε. Λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Λαϊκός πολιτισμός, παραδοσιακός χορός και πολιτισμική ταυτότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αξιοποίηση του χορού με τα κουτάλια
	09.Θ.Ε. Οι τέχνες στο σχολείο ως μέσο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα
	09.Θ.Ε. Οργάνωση και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων Μελέτη περίπτωσης το animation πρόγραμμα του μουσείου Μπενάκη.
	09.Θ.Ε. Προσωπικότητες της Ευρώπης στην τέχνη και τη λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Τέχνη και συνεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή Μία δραστηριότητα διεπιστημονικής συνεργασίας
	09.Θ.Ε. Το όνειρο του Μεντελέγιεφ (Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων, μέσα από μια θεατρική ματιά)
	09.Θ.Ε. Φέρνοντας το μουσείο στο σχολείο, ένα project μουσειοπαιδαγωγικής για μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Dixit Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Separate but Equal. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, με θέμα το ρατσισμό.
	10.Θ.Ε. Από το μουστάκι του Νταλί στον χιτώνα του Θαλή.
	10.Θ.Ε. Γιατί τη Νέκυια; Ταξιδεύοντας... με τους μύθους και τον Όμηρο
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